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Jeszcze nie przebrzmiały echa XVI Forum Elektorów In-
stytutów Badawczych, podczas którego Podsekretarz 
Stanu w MNiSW Piotr Dardziński stwierdził: mam stu-
procentową pewność, że wymyślenie reformy, która nie 
będzie miała Państwa akceptacji, jest nietrafioną refor-
mą. Krótko później, 27 czerwca w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie Podsekre-
tarza Stanu w MNiSW Piotra Dardzińskiego i Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW 
Mateusza Gaczyńskiego z Przewodniczącym RGIB prof. 
Leszkiem Rafalskim oraz Wiceprzewodniczącym RGIB 
dr. Andrzejem Kruegerem. Wiceminister Piotr Dardziń-
ski oświadczył wówczas, że po przeanalizowaniu wielu 
zgłoszonych uwag, instytuty badawcze, które wejdą w 
skład NIT zachowają osobowość prawną. Zadeklarował 
również, że w MNiSW powstanie nowa koncepcja uzgod-
niona z opiniodawcami, a przede wszystkim ze środo-
wiskiem instytutów badawczych reprezentowanym przez 
Radą Główną Instytutów Badawczych.

Wbrew tym zapewnieniom, 8 sierpnia br. na stronie 
MNiSW ukazał się projekt ustawy o Sieci Badawczej: 
Łukasiewicz, który – w miesiącu urlopowym – został 
skierowany do pilnego zaopiniowania. Wydawałoby się, 
że wcześniejsze konsultacje międzyresortowe i spo-
łeczne, nadesłane opinie i uwagi przyniosły efekt – kon-
cepcję utworzenia Narodowego Instytutu Technologicz-
nego wycofano. Jednak zaproponowany nowy projekt 
śmiało można by nazwać NIT-bis, bo tak naprawdę pro-
jekt ten jest nową wersją ustawy o NIT.  Zasadnicza 
różnica polega na tym, że wprowadzanie rewolucyjnych 
zmian zostanie rozciągnięte w czasie. Mimo wielu ko-
rekt projekt zasadniczo nie zmienia proponowanych 
wcześniej idei. Zapisy w nowym-starym projekcie są 
tak skonstruowane, że po krótkim okresie przejścio-
wym możliwe będzie wprowadze-
nie rozwiązań, które były przewi-
dywane w projekcie ustawy o NIT, 
zagrażających dalszemu funkcjo-
nowaniu instytutów badawczych 
wchodzących w skład Sieci.

Według projektu siecią koordy-
nowałoby Centrum Łukasiewicz, 

będące państwową osobą prawną. Zadaniem insty-
tucji byłoby m.in. zapewnienie środków finansowych 
i mechanizmów współpracy podmiotów tworzących 
Sieć oraz komercjalizacja wyników badań nauko-
wych i prac rozwojowych. Centrum miałoby też reali-
zować projekty badawcze. Lokalizację jego siedziby 
zaplanowano w Warszawie. Na czele Centrum Łukasie-
wicz miałby stanąć prezes (powoływany przez ministra 
nauki) i 4 wiceprezesów oraz rada, którą tworzyć będą 
przewodniczący i 6 członków. Przy prezesie działałoby 
kolegium doradców składające się z 20 osób, w tym 
10 przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarcze-
go lub finansowego, 5 przedstawicieli środowiska na-
ukowego i 5 dyrektorów instytutów.

Projekt zakłada, że  każdym z instytutów, które wejdą 
w skład Sieci, będzie kierował dyrektor wraz z radą. Dy-
rektorów będzie powoływać prezes Centrum Łukasie-
wicz na okres czterech lat. Na wniosek dyrektora pre-
zes mógłby powołać maksymalnie dwóch zastępców. 
W skład rady ma wejść od 10 do 15 osób. Nie więcej 
niż 40 proc. jej składu mają stanowić pracownicy in-
stytutu. Pozostałych powoływać ma prezes na wniosek 
dyrektora instytutu. 

Quo vadis reformo?
Autorzy ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz nie wzięli 
niestety pod uwagę argumentacji przeciwko złym rozwią-
zaniom legislacyjnym, do których należy przede wszyst-
kim dążenie do odebrania instytutom badawczym oso-
bowości prawnej oraz pozbawienie ich statusu jednostki 
naukowej. To spowoduje, że instytuty, które wejdą do 
sieci, stracą uprawnienia do prowadzenia studiów dokto-
ranckich i nadawania stopni naukowych. Jest to kuriozal-
ne o tyle, że projekt ustawy przewiduje podległość Sieci 
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Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy założeniu, 
że tworzące ją instytuty nie będą jednostkami naukowy-
mi. Nielogiczne jest, że minister właściwy ds. nauki chce 
wykluczyć z sektora jednostek naukowych instytuty ba-
dawcze, które mimo to zamierza nadzorować tworząc 
Centrum Łukasiewicz.

W projekcie ustawy podtrzymano także kontrowersyjny 
zapis dotyczący zmniejszania dotacji statutowej dla in-
stytutów niewchodzących do Sieci. A przecież wszystkie 
jednostki naukowe powinny mieć jednakowy dostęp do 
środków przeznaczonych na badania i wdrożenia. Pro-
jekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, podobnie 
jak projekt ustawy o NIT, dyskryminuje większość insty-
tutów badawczych, bowiem Sieć ma objąć 36 instytutów 
badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rozwo-
ju spośród 114 instytutów badawczych nadzorowanych 
przez 16 ministrów. Niedopuszczalne jest ograniczanie 
finansowania działalności statutowej, niezbędnej do re-

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber) zo-
stało formalnie uruchomione na początku lipca 2016 r. 
Działa w strukturze – nadzorowanego przez Minister-
stwo Cyfryzacji – Państwowego Instytutu Badawczego 
NASK i jest jednostką koordynującą na poziomie krajo-
wym działania analityczne, prognostyczne i prewencyjne 
w obszarze cywilnego cyberbezpieczeństwa, a zwłasz-
cza w zakresie usług kluczowych (np. energetyka, trans-
port, ochrona zdrowia, bankowość, telekomunikacja). 
Centrum odpowiada także za współpracę międzynaro-
dową ze swoimi odpowiednikami w innych państwach 
członkowskich.

– Utworzenie sprawnie działającej sieci współpracy 
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa zarówno dla insty-
tucji, jak i  państwowych oraz prywatnych przedsię-
biorstw, było pilnie potrzebne. Zagrożeń przybywa, 
a udany atak na jeden z sektorów kluczowych może 
mieć dramatyczne skutki. Jedynym sposobem, aby ta-
kiego scenariusza uniknąć jest współpraca umożliwia-
jąca korzystanie ze wszystkich dostępnych kompeten-
cji i źródeł informacji. Polskie firmy i instytucje coraz 
lepiej to rozumieją, dlatego nawiązują z nami współ-
pracę – stwierdził dr inż. Wojciech Kamieniecki – Dy-
rektor NASK.

Ponad 14 tysięcy zgłoszeń i ponad 2 tysiące 
incydentów
Od początku działalności tego Centrum do końca 2017 r. 
przyjęto 14 297 zgłoszeń, w tym odnotowano 2 178 incy-
dentów, czyli niebezpiecznych zdarzeń w internecie. Naj-
większą grupę – 892 przypadki, stanowił phishing, czyli 

podstępna próba wyłudzenia poufnych danych. Zwykle 
chodzi o hasła do banków i firm obsługujących płatno-
ści on-line. Zdarza się też, że oszuści próbują wyłudzić 
loginy i hasła do portali społecznościowych czy płatnych 
usług, takich jak gry lub serwisy wideo oraz służbowych 
kont umożliwiających dostęp do zabezpieczonych zaso-
bów konkretnej instytucji.

Poważnym problemem (446 incydentów) jest też złośli-
we oprogramowanie. To np. ransomware, o którym jest 
obecnie głośno w mediach, ale też programy szpiegują-
ce lub oddające zainfekowany komputer pod kontrolę 
hakera.

Współpraca z instytucjami publicznymi 
i partnerami z kluczowych sektorów gospodarki
W pierwszym roku działalności odbyły się dwie pierwsze 
edycje wspólnych ćwiczeń NC Cyber z organami ściga-
nia. Uczestniczyli w nich eksperci NC Cyber oraz specja-
lizujący się w zwalczaniu przestępstw komputerowych 
przedstawiciele prokuratury okręgowej w Warszawie 
oraz Komendy Głównej Policji. Ćwiczenia są początkiem 
planowanej stałej współpracy organów ścigania z Na-
rodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa. Eksperci NC 
Cyber będą współtworzyli (z policjantami i prokuratorami) 
specjalistyczny zespół, służący bieżącym doradztwem 
i zapleczem technicznym przy badaniu okoliczności 
cyberprzestępstw. Dla NC Cyber bardzo przydatne są 
zgłoszenia także od indywidualnych użytkowników, które 
można kierować na adres cert@cert.pl.

Oprac. Dorota Jarocka

alizacji badań wyprzedzających, tylko do pewnej grupy 
instytutów, ponieważ instytuty niezależnie od podległości 
resortowej są zobowiązane prowadzić badania wyprze-
dzające. Jeśli instytuty zostaną pozbawione tego finanso-
wania, nie będą mogły realizować swojego podstawowe-
go celu działalności – wdrożeń i  komercjalizacji badań. 

Założenia, które zapisano w projekcie ustawy zagrażają 
funkcjonowaniu instytutów badawczych, co w znaczący 
sposób może ograniczyć tworzenie nowych rozwiązań słu-
żących rozwojowi innowacyjnej gospodarki. Po co zatem 
reforma, która zamiast budować i ulepszać to, co już ist-
nieje, wprowadza chaos, zastój i destrukcję… 

Rada Główna Instytutów Badawczych negatywnie zaopinio-
wała przedłożony projekt ustawy Sieć Badawcza: Łukasie-
wicz. Opinię wraz ze szczegółowymi uwagami można prze-
czytać na stronie internetowej RGIB.

Dorota Jarocka

Czy możemy czuć się bezpieczni w sieci?
Rok działalności Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa
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XXVI Forum Sprawozdawcze 
Elektorów Instytutów Badawczych
W dniach 5-6 czerwca 2017 r. w warszawskim hotelu 
„Novotel” odbyło się XXVI Forum Elektorów Instytutów 
Badawczych. W obradach uczestniczyło 120 przedstawi-
cieli instytutów badawczych – elektorów i dyrektorów.

Pierwszy dzień Forum – 5 czerwca 2017 r.
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badaw-
czych – prof. Leszek Rafalski przywitał zgromadzo-
nych gości oraz przedstawicieli instytutów badawczych 
i otworzył obrady. 

Pierwszą sesję obrad poprowadzili prof. Barbara Gworek – 
Wiceprzewodnicząca RGIB oraz prof. Jerzy J. Sobczak – 
Dyrektor Instytutu Odlewnictwa.
W gronie zaproszonych gości byli przedstawiciele gre-
miów, instytucji i stowarzyszeń współpracujących 

z Radą Główną Instytutów Badawczych – m.in. prof. Stefan 
Góralczyk – Wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej,  
prof. Barbara Rymsza z Komitetu Ewaluacji Jednostek 
Naukowych, Joanna Maj-Marjańska z Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego, Renata Rycerz i Piotr Świerczyński reprezen-
tujący Krajowy Punkt Kontaktowy, Marta Niezgoda i Leszek 
Stypułkowski z Index Copernicus International.

W pierwszym dniu Forum odbyła się debata pt. Narodo-
wy Instytut Technologiczny – zagrożenie czy korzyść dla 
Polski?

Czy konieczne jest powołanie Narodowego Instytutu 
Technologicznego? Czy jest to korzyść, czy zagrożenie 
dla rozwoju innowacji i polskiej gospodarki? Jakie ryzy-
ko towarzyszy utworzeniu NIT? Na te pytania próbowali 
odpowiedzieć uczestnicy debaty, którą moderował prof. 
Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB. W debacie 
udział wzięli: prof. Wiesława Grajkowska z Komitetu Poli-
tyki Naukowej, dr inż. Marek Kisilowski z Krajowej Sekcji 
Nauki NSZZ „Solidarność”, prof. Ryszard Pregiel – Prezes 
Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technolo-
gii oraz dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczacy RGIB. 
Głos w dyskusji zabierali również zgromadzeni na Forum 
dyrektorzy i elektorzy instytutów badawczych oraz zapro-
szeni goście.

W krótkim wprowadzeniu prof. Leszek Rafalski przedsta-
wił sytuację pionu instytutów badawczych, które w ciągu 
ostatnich lat podlegały procesowi restrukturyzacji, 
a zwłaszcza konsolidacji polegającej na łączeniu jedno-
stek. Scharakteryzował również działalność instytutów 

Od lewej: prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB,  
prof. Barbara Gworek – Wiceprzewodnicząca RGIB, 
prof. Jerzy J. Sobczak – Dyrektor Instytutu Odlewnictwa
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w aspekcie komercjalizacji wyników prac badawczo-roz-
wojowych. Następnie dr Andrzej Krueger – Wiceprze-
wodniczący RGIB zapoznał uczestników obrad z tematy-
ką dotyczącą Narodowego Instytutu Technologicznego, 
ze szczególnym uwzględnieniem wypracowanej przez 
RGIB koncepcji będącej alternatywą dla projektu ustawy 
o utworzeniu NIT zaproponowanego przez MNiSW. 

Przebieg debaty
Prof. Wiesława Grajkowska wyraziła opinię Komitetu Po-
lityki Naukowej – Uważamy, że reforma powinna objąć 
wszystkie resorty i uwzględnić specyfikę jednostek dyspo-
nujących dużą infrastrukturą badawczą. (…) Jeżeli chodzi 
o strukturę NIT to Komitet Polityki Naukowej jest zdania, 
że tworząc NIT jako holdingową strukturę instytutów ba-
dawczych zachowujących osobowość prawną, można 
osiągnąć wszystkie cele reformy, unikając jednocześnie 
ogromnego ryzyka chaosu organizacyjnego w momencie 
tworzenia NIT oraz paraliżu funkcjonalnego.(…) – Ustawa 
w takim kształcie, w takiej treści jak została zapropono-
wana 14 kwietnia br., jest ustawą złą – stwierdził prof. 
Ryszard Pregiel – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Za-
awansowanych Technologii. Poruszył także zagadnienia 
dotyczące osobowości prawnej instytutów badawczych, 
powiedział, że odebranie osobowości prawnej instytutom, 
które są immanentną częścią branż przemysłowych jak 
włókiennictwo, jak przemysł skórzany, jak metale nieże-
lazne – jest w ogóle nieporozumieniem. I to nie chodzi 
o to, że to odbiera się jakąś historię, to przede wszystkim 
niszczy się interes przemysłu, dzisiejszy interes przemysłu. 
To nie tylko chodzi o ambicję ludzi, którzy tworzyli kiedyś 
przed dziewięćdziesięciu laty instytut. Przemysł bez wła-
snego instytutu nie jest nowoczesnym przemysłem.

Prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB odniósł się 
do reformy instytutów badawczych w latach 2008-2010 
– To była rzeczywista dyskusja, krok za krokiem w zespo-
łach, które przygotowywały najpierw założenia, potem pro-
jekt, potem były korekty w Sejmie i w Senacie. Byliśmy jako 
Rada Główna partnerem w tej współpracy. 

Przewodniczący RGIB negatywnie ocenił okoliczności to-
warzyszące tworzeniu obecnej reformy – Mniej więcej rok 
temu, gdy pojawiły się pierwsze informacje o projekcie usta-
wy, zaproponowaliśmy stworzenie zespołu, np. cztery osoby 
z Ministerstwa Nauki, cztery osoby od nas, prawnik. I wtedy 
powstałyby może dobre założenia. Odpowiedź niestety była 
– nie.(…) Aktualne zmiany określił jako złą metodykę two-
rzenia prawa – gdzieś tam na biurkach urzędników. Prawa 
oderwanego od różnych rzeczywistości, których ministrowie 
nie dostrzegają, a które my dostrzegamy na co dzień. Pro-
blemy certyfikacji, aprobat, dopuszczeń itd., sytuacji insty-
tutu na arenie międzynarodowej – to zostało zupełnie pomi-
nięte w tym projekcie ustawy o NIT. (…)

Kolejny uczestnik debaty dr inż. Marek Kisilowski 
– Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Rozwo-
ju Związku NSZZ „Solidarność” poddał w wątpliwość 
rzetelność oceny instytutów badawczych – Patrząc na 
retorykę Ministra Gowina, Ministra Dardzińskiego czy 
Minister Emilewicz pierwsze, co uderza w tych rela-
cjach, to strasznie negatywna opinia o instytutach. 
Zupełnie nie wiadomo dlaczego. Ja nie rozumiem, 
dlaczego doktor politologii – jeden i drugi – ma taką 
negatywną wiedzę o instytutach technologicznych. Na 

Od lewej: prof. Wiesława Grajkowska z KPN, prof. Ryszard Pregiel – 
Prezes PIGZTP, dr inż. Marek Kisilowski z KSN NSZZ „Solidarność”

Dr inż. Marek Kisilowski z KSN NSZZ „Solidarność”

Prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB
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podstawie czego? Jakie mają źródło wiedzy, jakie na-
rzędzia oceny, że według nich ta sfera działalności 
polskiej nauki jest kompletnie do niczego? Wyraził 
swoją opinię na temat finasowania tych instytutów, 
które nie wejdą w strukturę NIT – NIT odbiera wszyst-
kim innym, którzy do niego nie wejdą środki na dzia-
łalność. To pewien sposób szantażu politycznego, 
żeby tę ustawę o NIT wdrożyć.(…) 

Skrytykował także projekt ustawy o NIT w kontekście 
utraty uprawnień do nadawania stopni naukowych dok-
tora i doktora habilitowanego: ustawa o NIT wyłącza jego 
pracowników z normalnej ścieżki akademickiej, nauko-
wej. Nie ma tam w ogóle miejsca na habilitacje. Dokto-
rat ma pracownik NIT robić na uczelni, poza instytutem, 
bo instytutom odbiera się prawa naukowe, odbiera się 
prawo do doktoryzowania i habilitowania. (…)

Poruszył również temat dotyczący wynagrodzeń prezesa 
i wiceprezesa NIT – Zadziwiające są te zapisy i zadziwiające 
jest też to, że wynagrodzenie kierownictwa NIT jest wyłączo-
ne spod ustawy kominowej. 

Dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB wyraził 
opinię dotyczącą intensywnej codziennej współpracy in-
stytutów badawczych z przedsiębiorcami, która charak-
teryzuje nasz pion badawczy – Nasza przewaga polega 
na tym, że jesteśmy w przemyśle tyle razy, ile trzeba 
i przedsiębiorcy wiedzą, że nigdy ich nie zostawimy z pro-
blemem, jeżeli się podejmujemy jego rozwiązania. A służ-
by techniczne tak samo – muszą zapewniać pracę urzą-
dzeń badawczych, którymi dysponujemy. Moim zdaniem 
– i chyba nie tylko moim – instytuty badawcze są dobrem 
narodowym. Powstały rzeczywiście w realiach gospodar-
ki rynkowej i to przedsiębiorcy są w stanie ocenić, jaką 
wartość, jaki potencjał i możliwości mają instytuty. 
Stwierdził również, że ocena instytutów badawczych 
przez nadzorujące ministerstwa jest zbyt pobieżna i ogól-
na – Tworzymy tyle różnych specjalizacji, mamy takie 
kompetencje, które naprawdę trudno jest komuś, kto się 
tymi sprawami nie zajmuje ocenić i zrozumieć.

Prof. Józef Suchy – Przewodniczący Rady Koordynacyj-
nej Centrum Polskiego Odlewnictwa podkreślił wyjątkową 
rolę instytutów badawczych, które są łącznikami pomię-
dzy nauką a przemysłem – My sobie po prostu w naszej 
branży, w naszym sektorze, który obejmuje ponad 450 
przedsiębiorstw, nie wyobrażamy prowadzenia prac ba-
dawczo-wdrożeniowych bez obecności sprawnego, do-
brze umocowanego prawnie instytutu badawczego. I to 
jest na pewno fundamentalny argument dla budowania 
jakiejkolwiek nowej struktury.

Leszek Stypułkowski – Prezes Index Copernicus Inter-
national stwierdził, że istotne jest, aby postawić przed 
NIT konkretne cele i zadania – Co konkretnie mamy 
osiągnąć? (…) A może to będzie np. wprowadzenie eko-
logicznego transportu do 2020 roku albo osiągnięcie 
przywództwa w produkowaniu energii odnawialnej? 
Niech to będą konkretne wyzwania, które da się opisać 
za pomocą liczb, konkretne cele, ustalenie motywato-
rów i ścieżek dojścia (…)

Na problem dotyczący utraty prowadzenia studiów dok-
toranckich w instytutach badawczych zwrócił uwagę 
prof. Andrzej Chmielewski – Dyrektor Instytutu Chemii 

Dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB

Prof. Andrzej Chmielewski – Dyrektor Instytutu Chemii 
i Techniki Jądrowej

Leszek Stypułkowski – Prezes Zarządu ICI
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i Techniki Jądrowej – Na pewno i w Państwa instytutach 
znajdą się nisze, które nie istnieją na uczelniach. U nas 
w instytucie jest radiobiologia, jest radiochemia, jest che-
mia radiacyjna, których nigdzie nie ma na uczelniach. … 
my mamy studium doktoranckie – 25 osób studiuje za-
gadnienia których nie ma na żadnej uczelni. Więc gdzie to 
dalej będzie się studiowało?(…)

Dr inż. Jerzy Dudek – Wiceprzewodniczący Krajowej Sek-
cji Nauki NSZZ „Solidarność” przedstawił negatywne sta-
nowisko Sekcji dotyczące projektu ustawy o Narodowym 
Instytucie Technologicznym. Skrytykował również fakt, że 
nikt z przedstawicieli KSN nie został zaproszony do prac 
powołanego zespołu ds. regulaminu płac NIT.

Kolejny uczestnik dyskusji – prof. Marian Szczerek 
z Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod-
dał krytyce kolejność działań w tworzeniu reformy 
– Problem jest taki, że sprawa funkcjonowania efek-
tywności, to jest świata działającego na rzecz in-
nowacyjności, to jest kwestia mechanizmów. A my 
zaczynamy od struktur. Najpierw pomyślmy o mecha-
nizmach – a potem struktury. W tej chwili trwają 
prace nad ustawą o szkolnictwie wyższym, nad ustawą  
o finansowaniu nauki, nad ustawą o tytułach i stop-

niach naukowych i nad ustawą naszą. Ale nasza jakimś 
dziwnym przypadkiem idzie przodem. I to strukturą, 
nie mechanizmami.

Dr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. nadzw. z Państwowe-
go Instytutu Weterynaryjnego-PIB wyraził słowa uznania 
dla działań podejmowanych przez RGIB – Imponuje mi 
to, że Rada Główna mówi ciągle jednym głosem, jed-
nym językiem. Nawet w obliczu tego, co teraz nas doty-
czy wszystkich – czyli tego, że oto 35 instytutów, które 
wejdą do NIT-u będą finansowane i utrzymywane kosz-
tem jak gdyby pozostałych instytutów.(…)
Poruszył także ważne zagadnienie dotyczące rozwoju kadry 
naukowej – Dzisiaj dziekani, a nawet mogę powiedzieć, że 
rektorzy niektórych wydziałów weterynaryjnych, realizowali 
swoją karierę naukową w oparciu o badania, z jakich mogli 
skorzystać chociażby w moim instytucie. Stąd, proszę Pań-
stwa, odebranie nam tego statusu nadawania stopni i ty-
tułów naukowych jest oczywiście kolejnym dużym zagroże-
niem, bo to buduje oczywiście markę instytutów.(…)

Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym 
jest projektem tak złym, że trudno wyobrazić sobie jeszcze 
gorszy – stwierdził prof. Zbigniew Śmieszek – Honorowy 
Wiceprzewodniczący RGIB. 

Prof. Marian Szczerek z Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa

Dr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. nadzw. z Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego-PIB

Dr inż. Jerzy Dudek – Wiceprzewodniczący KSN NSZZ 
„Solidarność”

Prof. Zbigniew Śmieszek – Honorowy Wiceprzewodniczący RGIB
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Podkreślił, że uczestnicząc w wielu spotkaniach, wskazy-
wał na koniczność dwupoziomowego zarządzania NIT-em 
– To rozwiązanie jest bardzo proste i myślę, że korzystne 
dla wszystkich – również dla naszego rządu, dla naszej 
gospodarki, dla polskiej nauki w całości. Operatywne 
zarządzanie powinno pozostać w gestii poszczególnych 
instytutów w pełnym obszarze, w pełnym zakresie pozwa-
lającym na normalne funkcjonowanie instytutu, a więc 
w zakresie administracji i finansów, umów, służb tech-
nicznych i kadr itd.

Tworzenie nowej wielkiej struktury badawczej powinno 
uwzględnić ważną rolę instytutów badawczych, którą pełnią 
dla krajowej gospodarki. 

Prof. Henryk Skarżyński – Wiceprzewodniczący RGIB 
zabierając głos w dyskusji, podkreślił, że bardzo ważne 
jest wytyczenie kierunków rozwoju polskiej nauki 
i wdrożeń – Nie możemy wdać się w dyskusję czy je-
steśmy za NIT-em, czy przeciwko NIT-owi, bo to tak, jak 
byśmy głosowali za rządem albo przeciwko rządowi. 
A my nie jesteśmy żadną opcją polityczną. My dzisiaj 
chcielibyśmy dyskutować, czy jesteśmy za rozwojem – 
tak jak tu powiedziano – określonego kierunku nauki 
i wdrożeń w Polsce, za reprezentowaniem tych osią-
gnięć na arenie międzynarodowej i czy ta reprezenta-
cja interdyscyplinarna ma być przez jedną jednostkę 
czy kilka jednostek. 

Prof. Barbara Rymsza z Komitetu Ewaluacji Jedno-
stek Naukowych odniosła się do problematyki zbliża-
jącej się oceny parametrycznej – Teoretycznie mini-
sterstwo przewiduje, że w październiku powinny się 
pojawić decyzje, co do przyznanej kategorii poszcze-
gólnym jednostkom.(…)Natomiast cała procedura 
kategoryzacji tegorocznej, według planów, powinna 
zakończyć się dopiero w kwietniu po całej proce-
durze odwołań. Myślę więc, że te prace nad usta-
wą, nad taką czy inną formą, zmiany organizacyjne 
działania instytutów dobrze byłoby zgrać terminowo 
także z tymi informacjami.

Prof. Ryszard Pregiel – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Za-
awansowanych Technologii podkreślił istotną rolę, którą peł-
nią dla polskiego przemysłu instytuty badawcze – Państwo 
służycie przemysłowi – nie sobie, nie instytutom, nie ambi-
cjom nawet naukowym, ale polskiemu przemysłowi. I interesy 
polskiego przemysłu nie mogą być w tej reformie naruszone.
(…) Ja bardzo bym nie chciał powiedzieć, że Państwo jeste-
ście trzecią częścią polskiej nauki, bo jesteście, trochę prze-
sadnie, pierwszą częścią polskiego przemysłu. Wy jesteście 
tym środowiskiem, które i rozbudza ambicje technologiczne 
przemysłu, i dba o jego poziom technologiczny (…)

Przedstawiciel związku zawodowego dr inż. Marek Kisilowski 
zwrócił także uwagę na możliwe zagrożenia pracowników in-
stytutów badawczych wynikające z projektu ustawy – Ustawa 
o NIT-cie wyłącza pracowników NIT-u z normalnej ścieżki aka-
demickiej, naukowej. Nie ma tam w ogóle miejsca na habi-
litacje. Doktorat ma pracownik NIT-u robić na uczelni, poza 
instytutem – bo instytutom odbiera się prawa naukowe, od-
biera się prawo do doktoryzowania i habilitowania (… ).

Prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB podzięko-
wał za wypowiedzi, ciekawe wnioski i refleksje uczestnikom 
debaty oraz wypowiadającym się dyrektorom, elektorom 
i gościom. Zapewnił, że przedstawione poglądy i wyrażone 
opinie uczestników Forum zostaną wykorzystane przy po-
dejmowaniu kolejnych decyzji i działań w walce o przyszłość 
instytutów badawczych. 

Kolejny punkt Forum stanowiło sprawozdanie Przewod-
niczącego RGIB z działalności Rady obejmujące okres 
od 20 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Następnie 
dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. nadzw. – Wiceprze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej RGIB przedstawił szcze-
gółowe sprawozdanie z budżetu Rady Głównej. Po krót-
kiej dyskusji uczestnicy XXVI Forum Sprawozdawczego 
jednogłośnie udzielili Radzie Głównej absolutorium za 
okres sprawozdawczy. Jednogłośnie przyjęto również 
uchwałę dotycząca przyjęcia planu finansowego na 
2018 rok.

Prof. Barbara Rymsza z Komitetu Ewaluacji Jednostek 
Naukowych

Dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. nadzw. – Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej RGIB
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Drugi dzień Forum – 6 czerwca 2017 r
Spotkanie z dr. Piotrem Dardzińskim – Podsekretarzem 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Drugi dzień obrad również zdominowała tematyka doty-
cząca Narodowego Instytutu Technologicznego. Przedsta-
wiciele instytutów badawczych mieli okazję zadać pytania 
Wiceministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podzielić się 
swoimi przemyśleniami na temat zagrożeń i ryzyk związa-
nych z utworzeniem NIT oraz wyrazić krytykę kontrowersyj-
nego projektu ustawy.
Obrady w tym dniu prowadzili mgr Maria M. Stacewicz – 
p.o. Zastępcy Dyrektora Instytutu Lotnictwa oraz płk dr inż. 
Jacek Borkowski – Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicz-
nego Uzbrojenia.

Dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB nakreślił 
Wiceministrowi P. Dardzińskiemu obecną sytuację instytu-
tów badawczych oraz przedstawił największą obawę środo-
wiska związaną z możliwością utraty osobowości prawnej. 
(…) Myślę, że Pan Minister doskonale wie, jakie są naj-
większe obawy instytutów. Przede wszystkim chodzi 
o osobowość prawną. Trudno nam sobie wyobrazić rze-

czywistość bez tych praw, które dzisiaj posiadamy. (…) 
Osobowość prawna to jest tak naprawdę fundament 
działalności każdej instytucji, każdego przedsiębiorstwa. 
(…) To jest nasza wiarygodność, deklaracja dyrektora, że 
złożona oferta jest wiążąca.
Zależy nam również, żeby Pan Minister dobrze zrozu-
miał środowisko instytutów badawczych. Może użyję 
takiego porównania – instytuty badawcze dzisiaj mają 
taką sytuację jak pacjent, którego czeka poważna ope-
racja. I żeby ta operacja się udała, to pacjent musi być 
przekonany, że jest potrzebna, że został dobrze zdia-
gnozowany – czyli, że zostały przeprowadzone bardzo 
szczegółowe badania a nie tylko pobieżne oględziny. 
Czy została wybrana właściwa terapia i czy ta operacja 
będzie jak najmniej inwazyjna.
Na wstępie dr Piotr Dardziński – Podsekretarz Stanu 
w MNiSW zapowiedział, że w związku z planowanym 
utworzeniem NIT odbędą się dwie konferencje uzgod-
nieniowe – dla partnerów społecznych oraz strony rzą-
dowej. Stwierdził, że instytuty niepotrzebnie koncen-
trują się na problemie dotyczącym utraty osobowości 
prawnej. Nawiązując do zaproponowanej przez Radę 
Główną Instytutów Badawczą koncepcji utworzenia sieci 
instytutów badawczych, wyraził opinię, że istnieje część 
kompetencji i odpowiedzialności dyrektorów instytutów, 
która musi być przekazana na część wspólną. Będzie 
to skutkować tym, że dyrektorzy nie będą samodzielnie 
podejmować decyzji, ale będą zobowiązani do jakiejś 
formy kooperacji z innymi dyrektorami. Wiceminister 
podkreślił, że jest to istotą planowanej reformy – przej-
ście z poziomu perspektywy jednego instytutu na po-
ziom perspektywy wszystkich instytutów. Zapowiedział 
również, że instytuty badawcze nie będę podlegać oce-
nie parametrycznej, a afiliacja publikacji będzie miała 
miejsce na uczelniach. Powodem jest systemowa decy-
zja o tym, żeby podmiotowo wzmacniać uczelnie.
Podczas spotkania swoje stanowisko i przemyślenia zwią-
zane z projektem ustawy o NIT mieli okazję przedstawić 
uczestnicy Forum. 

Od lewej: prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, Dr Andrzej 
Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB

Od lewej: prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, 
płk dr inż. Jacek Borkowski – Dyrektor Wojskowego Instytutu 
Technicznego Uzbrojenia, mgr Maria M. Stacewicz –  
p.o. Zastępcy Dyrektora Instytutu Lotnictwa 

Dr Piotr Dardziński – Podsekretarz Stanu w MNiSW
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Przykładowe głosy w dyskusji

Dr inż. hab. Witold Wiśniowski, prof. nadzw. – Dyrektor 
Instytutu Lotnictwa odniósł się do problematyki dotyczącej 
osobowości prawnej instytutów.

(…) Moich stu kilkudziesięciu partnerów wnosi 
200 milionów przychodów z zagranicy (…) Jeżeli doj-
dzie do utraty osobowości prawnej, to będę miał ko-
lejne kłopoty w organizacjach międzynarodowych, 
kłopoty z partnerami przemysłowymi i naukowymi. 
Doktoraty robimy wspólnie z Ohio State Univestity 
i jeszcze cztery dni temu przysięgałem, że jestem In-
stytutem Lotnictwa.

– Dla przedsiębiorcy liczy się przede wszystkim marka 
i nazwisko. Jest to często nazwisko dyrektora. I przed-
siębiorca – a szczególnie mały i średni – nie pójdzie do 
organizacji mu nieznanej, tym bardziej, że dzisiaj uczest-
nicząc w jakichkolwiek projektach, musi zaangażować 
własne finanse – powiedziała mgr inż. Jolanta Mamenas 
– Zastępca Dyrektora Instytutu Włókiennictwa. 

Zdzisław Woźniak – Wiceprezes Polskiego Związ-
ku Ogrodniczego poruszył temat dotyczący dotacji 
statutowej. Powołał się na artykuł 65 projektowanej 
ustawy, w którym jest zapis, że w latach 2018-2020 
dotacja będzie sukcesywnie pomniejszana. Trudno 
pogodzić to ze słowami Wiceministra NiSW, który 
obiecuje zwiększenie środków na naukę. Krytycznie 
odniósł się do pomysłu powoływania do NIT eksper-
tów z zagranicy – Banki już są zagraniczne, przedsię-
biorstwa są zagraniczne, to jeśli teraz oddamy naukę 
w ręce zachodnich korporacji, będziemy mieć mon-
townie, będziemy sprzątać…

Oceniając bieżące fakty dotyczące utworzenia NIT prof. 
Henryk Skarżyński – Wiceprzewodniczący RGIB powiedział 
– jeżeli jest tak dobrze, jak pan Minister powiedział, a my 
mamy w sobie tyle obaw, to coś jest nie tak – albo nie ma 
takiej komunikacji, jakiej byśmy chcieli, albo się jednak roz-
mijamy. Podkreślił także gotowość naszego środowiska do 
zmian i takiej reformy, która wykorzysta potencjał instytutów 
badawczych – Mamy szansę osiągnąć sukces, wykorzystu-
jąc to, co dzisiaj ma w sobie bardzo wiele osób tu siedzą-
cych i osób z nami współpracujących. To jest ogromny doro-
bek (…) Tego dorobku nie da się zamazać.

Zdzisław Woźniak – Wiceprezes Polskiego Związku Ogrodniczego

Prof. Henryk Skarżyński – Wiceprzewodniczący RGIBMgr inż. Jolanta Mamenas – Zastępca Dyrektora Instytutu  
Włókiennictwa

Dr inż. hab. Witold Wiśniowski, prof. nadzw. – Dyrektor  Instytutu 
Lotnictwa
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Prof. Ryszard Pregiel – Prezes Polskiej Izby Zaawansowa-
nych Technologii kolejny raz podkreślił znaczenie osobowo-
ści prawnej dla instytutów badawczych. Podawał przykłady 
znanych konsorcjów naukowych na świecie, które tę oso-
bowość zachowały. Wskazał także na konieczność reformy 
pionu nauki ściśle powiązanego z przedsiębiorcami, jednak 
wyraźnie zaznaczył, że instytuty muszą podzielać jej założe-
nia i metody realizacji – Reforma nauki powiązanej z prze-
mysłem jest nam absolutnie potrzebna, zamysł, by ją zrobić 
– pierwszorzędny. (…) Intencje tej reformy i sposób jej prze-
prowadzenia muszą podzielać ci, którzy będą ją realizować, 
bowiem nie ministerstwo będzie ją realizować, nawet nie 
prezes NIT-u. Będą ją realizować instytuty i tych kilkadzie-
siąt tysięcy osób, które w tych instytutach są zatrudnione.

– My możemy dobrze pracować wtedy, kiedy będziemy mieli 
wytyczone zadania – powiedział dr Marek Daszkiewicz, 
prof. nadzw. – Zastępca Dyrektora Instytutu Optyki Stosowa-
nej – Nasz rynek jest niestety bardzo płytki, stąd – jak Pan 
mówił – przychody z badań są takie może niewielkie. Zwrócił 
także uwagę na imponderabilia, na tradycję, czasami kilku-
dziesięcioletnią, posiadaną przez instytuty – Czy mamy w tej 
chwili zatracić się w jednej organizacji, w NIT-cie?
Prof. Zbigniew Śmieszek – Honorowy Wiceprzewodniczący 
RGIB stwierdził, że obecnie mamy do czynienia z deprecja-
cją działalności instytutów badawczych, które tworzą naj-

bardziej efektywny pion nauki, prowadzący bezpośrednią 
współpracę z przedsiębiorstwami na codzień. Zwrócił także 
uwagę na konieczność zachowania osobowości prawnej 
przez instytuty w kontekście pozyskiwania finansowania 
– Potrzebna jest ogromna aktywność w zakresie pozyska-
nia środków finansowych przez instytuty w sytuacji, kiedy 
budżet nauki jest stosunkowo skromny, także z projektów 
europejskich. Bez utrzymania osobowości prawnej to jest 
praktycznie niemożliwe. Potrzebne jest operatywne zarzą-
dzanie instytutami, a to powinno być w gestii kierownictwa 
instytutów. Poddał także krytyce nierzetelne uzasadnienie 
do projektu ustawy o NIT.
Płk dr inż. Jacek Borkowski – Dyrektor Wojskowego Insty-
tutu Technicznego Uzbrojenia nawiązał do sytuacji Defen-
ce Science and Technology Laboratory w Wielkiej Brytanii, 
stanowiącego swego rodzaju studium przypadku w temacie 
dotyczącym konsolidacji instytutów. Koncepcja konsolida-
cji była wypracowywana przez dwa lata, a realizacja trwała 
lat osiem. Ostatecznie instytuty skonsolidowały się same, 
sugerując się wytycznymi ze strony ministerstwa. Również 
w przypadku instytutów badawczych reforma musi podlegać 
wnikliwej ocenie ze strony środowiska, ale z drugiej strony 
wychodzić naprzeciwko oczekiwaniom ministerstwa.
– Ja mam stuprocentową pewność, że wymyślenie reformy, 
która nie będzie miała Państwa akceptacji, jest nietrafioną 
reformą – powiedział na zakończenie Wiceminister Piotr 
Dardziński. Stwierdził również, że każda reforma wywołuje 
raczej obawy niż entuzjazm. – Podtrzymywałbym jednak na-
dzieję, (…) żeby zrobić ten pilotaż w grupie trzydziestu dzie-
więciu instytutów i zobaczyć, jak to funkcjonuje.
Prof. Leszek Rafalski wyraził wolę dalszej współpracy 
z MNiSW, aby rozwiązanie, które powstanie było zaakcepto-
wane przez środowisko instytutów.
– Cały czas, po naszych już kilku debatach, spotkaniach, 
mamy dużo obaw – wnioskuję to również z wypowiedzi 
i z reakcji naszych delegatów, elektorów instytutów badaw-
czych – że powinniśmy nadal prowadzić rozmowę. Rozmo-
wę, która doprowadzi do takiego rozwiązania, że nie będzie 
trzeba na siłę gromadzić instytutów, tylko instytuty same 
będą chciały wejść do NIT-u. Dziś jest mniej więcej tak, że 
instytuty są przymuszone do tego. A my chcielibyśmy inne-
go rozwiązania, żeby była kolejka – tak jak w strukturze Car-
not – raz na jakiś czas konkurs i te instytuty, które są dobre, 
wchodzą do NIT-u, mają silne finansowanie, markę itd. 
Następnie dr Marek Daszkiewicz, prof. nadzw. – Przewod-
niczący Komisji Uchwał i Wniosków poprosił o złożenie pro-
pozycji postulatów na piśmie w celu przygotowania Uchwały. 
Jej tekst znajduje się na ostatniej stronie „Biuletynu Infor-
macyjnego RGIB”.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Głównej podsumo-
wał XXVI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych. 
Poprosił zgromadzonych o współpracę i aktywność w trud-
nym czasie „walki” o przyszły kształt reformy instytutów ba-
dawczych. Prof. L. Rafalski podziękował prowadzącym sesję 
oraz wszystkim uczestnikom Forum za wszelkie uwagi oraz 
sugestie i zamknął obrady.

Dorota Jarocka
Zdjęcia: Krzysztof Jasiński, Krzysztof Włodarczyk

Prof. Ryszard Pregiel – Prezes PIZT 

Dr Marek Daszkiewicz, prof. nadzw. – Zastępca Dyrektora 
Instytutu Optyki Stosowanej 
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Uroczystość inauguracji fazy badawczej European XFEL. Przewodniczący delegacji 
krajów biorących udział w budowie urządzenia dokonują uroczystego przecięcia wstęgi. 
Drugi od lewej – prof. Łukasz Szumowski, Wiceminister NiSW, 
fot. European XFEL

Akcelerator nadprzewodzący European XFEL, fot. NCBJ

1 września 2017 r. w Hamburgu, 
w obecności m.in. prof. Łukasza 
Szumowskiego – Wiceministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
prof. Krzysztofa Kurka – dyrektora 
NCBJ, uroczyście zainaugurowano 
rozpoczęcie fazy badawczej lasera 
na swobodnych elektronach Europe-
an XFEL. Urządzenie daje zupełnie 
nowe możliwości eksperymentalne 
i pomiarowe fizykom, chemikom, bio-
logom i inżynierom z całego świata. 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
jest jego współwłaścicielem. 

Rentgenowski laser na swobodnych 
elektronach European XFEL to naj-
potężniejsze urządzenie badawcze 
tego typu na świecie. Jego począt-
kowym elementem jest akcelerator 
liniowy o długości 2,1 km,  który 
przyśpiesza elektrony do energii 
17,5 miliardów elektronowoltów. 
W dalszych częściach konstrukcji 
są one rozdzielane na kilka wiązek 
i kierowane do układów potężnych 
magnesów (ondulatorów). 

Fale promieniowania rentgenowskie-
go generowanego przez European 
XFEL są tak krótkie, że pozwalają 

badać skład i strukturę złożonych 
molekuł organicznych oraz studiować 
budowę materiałów w skali atomo-
wej. Badania takie umożliwią wgląd 
w strukturę żywych komórek i pozwo-
lą opracować nowe materiały o zopty-
malizowanych własnościach. 

Krótkie błyski promieniowania rentge-
nowskiego generowanego przez urzą-
dzenie umożliwiają naukowcom „fil-
mowanie” ultra szybko zachodzących 

procesów, takich jak formowanie i zry-
wanie wiązań chemicznych. Badania 
takie pozwolą lepiej zrozumieć prze-
bieg procesów chemicznych, co stwa-
rza między innymi potencjalną możli-
wość opracowania bardziej wydajnych 
metod produkcji dla przemysłu che-
micznego. Jest to też punkt wyjścia do 
opracowania nowych lekarstw. Błyski 
promieniowania rentgenowskiego 
mogą też być przydatne w badaniach 
materii znajdującej się w stanach eks-
tremalnych, np. w wysokich tempe-
raturach i ciśnieniu spotykanych we 
wnętrzach planet, czy nadzwyczaj sil-
nym polu elektrycznym bądź magne-
tycznym. Badania takie pozwolą lepiej 
zrozumieć własności materiałów znaj-
dujących się w takich warunkach. 
Inne badania nad małymi obiektami, 
pojedynczymi molekułami bądź ato-
mami „zanurzonymi” w polu promie-
niowania rentgenowskiego o ekstre-
malnie dużej intensywności mogą 
utorować drogę do nowych zastoso-
wań promieni X. 
Badacze z całego świata mogą apli-
kować o dostęp do wiązek lasera. 
Międzynarodowe gremium eksper-
tów będzie wybierało najlepsze ze 
zgłoszonych projektów, zapewniając 
ich autorom dostęp do całej skompli-
kowanej aparatury badawczej zgro-
madzonej przy urządzeniu. 

Źródło: NCBJ

Supernowoczesny laser European XFEL rozpoczął 
fazę badań – NCBJ współwłaścicielem urządzenia
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Instytut Transportu Samochodowego 
kończy właśnie 65 lat. To dobry mo-
ment na chwilę refleksji i podsumo-
wań. Godny wiek, a przede wszystkim 
osiągnięcia Instytutu to rzeczywiste 
powody do dumy obecnych i byłych 
pracowników oraz współpracowni-
ków. Na przestrzeni 65 lat trudno 
wskazać fragment sektora transpor-
tu drogowego, w którego rozwoju 
Instytut nie wniósłby mniejszego lub 
większego wkładu. 

Szczególnie aktywną, trudną do prze-
cenienia rolę Instytut odegrał w latach 
przekształceń ustrojowych, przyczy-
niając się w znacznym stopniu do ryn-
kowej transformacji sektora oraz jego 
przygotowania do funkcjonowania na 
wspólnotowym rynku Unii Europej-
skiej.

W całym okresie funkcjonowania In-
stytut, jako jednostka ściśle związana 
z organem nadzorującym, którym jest 
ministerstwo właściwe ds. transportu, 
uczestniczy w rozwiązywaniu bieżą-
cych i perspektywicznych problemów 
transportu drogowego w Polsce, sta-
nowiąc naturalne zaplecze eksperckie 
rządu i innych organów administracji 
publicznej.

Zakres działalności
Dziś Instytut Transportu Samocho-
dowego to 65 lat tradycji i doświad-
czeń, uznana i ceniona marka w kraju 
i za granicą, wykwalifikowana kadra 
naukowa i ekspercka, która dzia-
ła w międzynarodowych komisjach 
i gremiach eksperckich Unii Europej-
skiej i Organizacji Narodów Zjedno-
czonych. Instytut jest krajowym lide-
rem w wielu obszarach, takich jak: 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
ochrona środowiska, homologacja 
i badania techniczne pojazdów. Jego 
działalność naukowa koncentruje 
się na czterech głównych kierunkach 
rozwoju:

�� bezpieczeństwo transportu,

�� ochrona środowiska,

wał swoją międzynarodową pozycję, 
jako wiarygodny partner w projek-
tach badawczych, w znaczny sposób 
rozbudował swoje zaplecze badaw-
cze, w ramach którego należałoby 
wymienić przynajmniej: pracownię 
wysokiej klasy symulatorów, nowo-
czesne laboratorium badań tech-
nicznych pojazdów, ciemnię o nie-

�� ekonomika transportu,

�� bezpieczeństwo techniczne. 
Instytut ponadto ma m.in. szereg 
uprawnień, upoważnień i notyfikacji 
do przeprowadzenia procesów certyfi-
kacji i homologacji. 
Ostatnie lata były bardzo ważne i bo-
gate w wydarzenia. Instytut ugrunto-

Jubileusz Instytutu Transportu Samochodowego
65 lat tradycji i doświadczeń

Dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. nadzw. – Dyrektor ITS podczas uroczystości 
jubileuszowej Instytutu

Laboratoryjne badania wytrzymałościowe materiałów
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spotykanych dotychczas parametrach w Polsce, a także 
laboratorium badań emisji spalin z pojazdów wzbogacone 
o oprzyrządowanie do badania pojazdów elektrycznych, 
aż wreszcie jedno z pierwszych w Europie obserwatoriów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Warto też wspomnieć 
o laboratorium pomiarów cyfrowych, czy też uruchomie-
niu pierwszego w Polsce ośrodka: Centrum Usług Motory-
zacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych, który ma na celu 
zwiększenie mobilności osób niepełnosprawnych.
ITS stał się również jednym z istotnych partnerów 
Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie zasilania systemu 
CEPIK 2.0.

Potwierdzeniem wysokiego autorytetu społecznego Insty-
tutu, jest stały kontakt jego pracowników z mediami. Eks-
perci Instytutu na bieżąco komentują w mediach ważne 
wydarzenia w obszarze transportu drogowego, zwłaszcza 
w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Innowacyjne projekty badawcze
W Instytucie zrealizowano szereg innowacyjnych, 
a nawet można śmiało stwierdzić przełomowych dla 
transportu projektów badawczych, jak chociażby: mię-
dzynarodowy projekt HIT2-Corridors obejmujący m.in. 
opracowanie planu implementacji infrastruktury wodo-
rowej w Polsce, czy też wyróżnioną przez Naczelną Or-
ganizację Techniczną prototypową mobilną instalację 
pozyskiwania biometanu z wysypisk śmieci. W ITS zreali-
zowano także wiele projektów z zakresu elektromobilno-
ści dotyczących m.in. prognoz rozwoju polskiego rynku 
pojazdów elektrycznych w Polsce oraz strategii użytko-
wania tych pojazdów i zarządzania energią. W Instytucie 
opracowano również prototypową hybrydową stację ła-
dowania pojazdów elektrycznych (wiatrowo-słoneczną), 
czy wreszcie podjęto się realizacji projektu dotyczącego 
testowania i oceny systemów autonomizujących prowa-
dzenie pojazdów.

Plany na przyszłość
Warto podkreślić, że w zakresie autonomicznej przyszło-
ści transportu, Instytut jako jednostka badawcza reali-

zująca przedmiotowe projekty badawcze, uczestnicząca 
w krajowych i światowych grupach eksperckich z ramie-
nia ministerstwa rozwoju, ministerstwa cyfryzacji i mi-
nisterstwa infrastruktury, jest krajowym liderem w tej 
dziedzinie. We wrześniu 2017 roku Instytut organizuje 
pierwszą polską konferencję połączoną z testowaniem 
pojazdów autonomicznych – „Autonomiczna przyszłość 
transportu”.
Ambitne plany dotyczące rozwoju Instytutu, między in-
nymi w wyniku planowanego przejęcia części budynku 
wykorzystywanej dotychczas przez Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów, stwarzają nowe możliwości, takie jak: 
budowę laboratorium pojazdów autonomicznych, utwo-
rzenie laboratorium pojazdów elektrycznych, a także 
centrum monitorowania transportu. W Instytucie pla-
nowane jest również utworzenie Centrum Edukacji 
Dzieci i Młodzieży.
Podsumowując, można bez przesady stwierdzić, że Instytut 
Transportu Samochodowego jest dzisiaj nowoczesną, do-
brze wyposażoną placówką naukową kategorii „A” z unika-
towym zapleczem eksperckim, gotową na nowe wyzwania 
związane m.in. z realizacją Strategii Odpowiedzialnego Roz-
woju.

Dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. nadzw.
Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Hamownia podwoziowa Budynek nowego laboratorium badań pojazdów

Symulator samochodu ciężarowego i autobusu
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W dniu 26 czerwca 2017 r. w Insty-
tucie Ceramiki i Materiałów Budow-
lanych, Oddziale Szkła i Materiałów 
Budowlanych w Krakowie odbyło się 
uroczyste otwarcie Laboratorium 
Badań Chemicznych. W uroczystości 
wziął udział Wicepremier Jarosław 
Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, który dokonał symbolicz-
nego przecięcia wstęgi.

Modernizację dofinansowało Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Umożliwiło to utworzenie nowoczesne-
go zaplecza badawczego dla akredy-
towanego i notyfikowanego laborato-
rium badań materiałów budowlanych 
i szkła oraz surowców stosowanych do 
ich produkcji. Modernizacja dotyczyła 
zespołu pomieszczeń, gdzie prowa-
dzone są analizy chemiczne w bardzo 
szerokim zakresie. Remont trwał od 
grudnia 2016 r.

– Spotykamy się w murach Instytu-
tu, który świetnie rozumie potrzeby 
gospodarki. Nie mieliśmy żadnych 
wątpliwości, że należy wesprzeć fi-
nansowo modernizację tutejszego la-
boratorium. Instytut jest przykładem 
tego, jak powinny funkcjonować insty-
tucje badawcze – powiedział Minister 

dem jakości aparatury i jakości kra-
kowskich naukowców.

Krakowskie Laboratorium działa 
od 50 lat, jego powierzchnia to ok. 
300 m². Jednostka wykonuje badania 
właściwości chemicznych i fizycznych 
materiałów budowlanych, specjalizu-
je się wykonywaniu zaawansowanych 
analiz chemicznych cementów oraz 
składników cementu, tj. żużli, popio-
łów, kamieni wapiennych, łupków, 
pyłu krzemionkowego i pucolan. La-
boratorium prowadzi też badania che-
miczne szkła.

Dr hab. inż. Adama Witek, prof. 
nadzw. – Dyrektor Instytutu Cerami-
ki i Materiałów Budowlanych podkre-
ślił znaczenie Instytutu dla polskiej 
gospodarki, który właściwie jako 
jedyny prowadzi działalność badaw-
czą, certyfikacyjną i oceny technicz-
nej w całej dużej branży produkcji 
przemysłowej. 

– W produkcji cementu, płytek 
czy gazobetonu Polska plasuje się 
w ścisłej europejskiej czołówce. 
Przetwórstwo materiałów mineral-
nych to największa po przetwór-
stwie spożywczym gałąź naszego 
przemysłu.

Modernizacja Laboratorium Badań 
Chemicznych jest kolejnym krokiem 
inwestycyjnym ICiMB, który skutku-
je rozszerzeniem ilości i podniesie-
niem jakości prowadzonych innowa-
cyjnych prac badawczych i wdrożeń 
przemysłowych wykonywanych na 
potrzeby polskiej nauki i gospo-
darki. Oddział Szkła i Materiałów 
Budowlanych posiada wieloletnie 
doświadczenie w pracach B+R ze 
szczególnym uwzględnieniem nowo-
czesnych wdrożeń dla przemysłu. 
Posiada wiele prestiżowych krajo-
wych i europejskich uprawnień po-
twierdzających wysoką jakość badań 
dotyczących zaawansowanych mate-
riałów i technologii.

Źródło i zdjęcia: ICiMB

Gowin podczas uroczystości otwar-
cia Laboratorium – Instytut Ceramiki 
i Materiałów Budowlanych, oddział 
krakowski, jest jednym z najlepszych. 
Uruchomiliśmy Laboratorium Badań 
Chemicznych, które budzi zazdrość 
nawet wśród przedstawicieli wielkich, 
zagranicznych koncernów pod wzglę-

Uroczyste otwarcie zmodernizowanego 
Laboratorium Badań Chemicznych ICiMB

Dr hab. inż. Adama Witek, prof. nadzw. – 
Dyrektor ICiMB

Od lewej: dr inż. Paweł Pichniarczyk - Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych 
ICiMB, Wicepremier Jarosław Gowin, Minister NiSW, dr hab. inż. Adama Witek, 
prof. nadzw. – Dyrektor ICiMB
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18 lipca br. w Wojskowym Instytucie 
Medycznym otwarto nową, najwięk-
szą w historii szpitala inwestycję – 
Zakład Radioterapii oraz zmodernizo-
waną Klinikę Onkologii WIM.
W nowoczesnym pięciokondygnacyj-
nym obiekcie o powierzchni użytkowej 
8,3 tys. m², znajdują się Zakład Radio-
terapii i Klinika Onkologii z Laborato-
rium Onkologii Molekularnej oraz Za-
kładem Prewencji Nowotworów. Zakład 
Radioterapii składa się z trzech Pra-
cowni: Teleradioterapii, Brachyterapii, 
Fizyki Medycznej oraz Oddziału Klinicz-
nego Radioterapii. Przy Zakładzie funk-
cjonuje także Poradnia Radioterapii.
– Dzisiejsza uroczystość, poświęco-
na największej inwestycji w historii 
szpitala przy Szaserów, jest przede 
wszystkim świętem pacjentów z choro-
bami onkologicznymi, którzy w nowym 
miejscu będą mogli znaleźć szansę na 
dłuższe i lepsze życie. (…) Od dziś sta-
jemy się pełnoprawnym ośrodkiem wy-
posażonym w możliwości pozwalające 
uczestniczyć w kolejnej fali nowocze-
sności w medycynie, jaką jest zamiana 
do niedawna śmiertelnych chorób on-
kologicznych w schorzenia przewlekłe 
o kontrolowanym przebiegu – powie-
dział Dyrektor WIM – gen. dyw. prof. dr 
hab. n. med. Grzegorz Gielerak.
Dotychczas Klinika Onkologii w szpi-
talu przy ul. Szaserów mieściła się 
w kilku budynkach. Nie było też za-
kładu radioterapii, co powodowało 
konieczność wysyłania chorych na 
takie leczenie do innych placówek. – 
Uruchomienie zakładu umożliwi pro-
wadzenie całego leczenia onkologicz-
nego w jednym miejscu. Będziemy też 
w stanie przyjąć więcej pacjentów – 
stwierdził prof. n. med. Cezary Szczylik 
– kierownik Kliniki Onkologii WIM. Do 
tej pory w Instytucie leczono rocznie 2 
tysiące osób chorych na raka, teraz tę 
liczbę będzie można podwoić.
W uroczystości otwarcia udział wzię-
li, m.in.: Prezydent RP Andrzej Duda 
wraz z małżonką Agatą Kornhauser-
-Dudą, Adam Kwiatkowski – Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, 
dr n. med. Konstanty Radziwiłł – Mi-
nister Zdrowia, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej – 
prof. Wojciech Fałkowski, Podsekre-

tarz Stanu w Ministerstwie Obrony Na-
rodowej – Bartłomiej Grabski, Prezes 
NFZ – Andrzej Jacyna, biskup polowy 
WP – J.E. gen. bryg. dr Józef Guzdek.
W nowym budynku pracuje wszech-
stronnie przygotowany zespół fachow-
ców o uznanej renomie, zaangażo-
wanych w leczenie na najwyższym 
poziomie oraz prowadzący badania 
nad istotą raka. Współdziała w tym 
w zakresie z wiodącymi ośrodkami na-
ukowymi na świecie. Działa w ramach 
wieloprofilowego szpitala publicznego, 
w którym pacjent ma dostęp do leka-
rzy wszystkich specjalności. Współ-
pracuje z innymi oddziałami szpitala 
w celu zapewnienia pacjentom kom-
pleksowej opieki medycznej. Współ-
praca ta polega, m.in. na konsulta-
cjach międzyoddziałowych, konsyliach 
czy opracowywaniu wspólnych algoryt-
mów diagnostyczno-leczniczych.
Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł 
zwrócił uwagę na postęp medycy-
ny w terapii chorób onkologicznych 
i podkreślił potrzebę dalszego rozwoju 
leczenia pacjentów onkologicznych – 
Radioterapia jest jednym z niezwykle 
istotnych elementów leczenia nowo-
tworów, obok chirurgii, chemiotera-
pii – po prostu niezastąpionym.
– Tempo rozwoju medycyny i usług 
medycznych WIM musi być utrzyma-

ne. Ta inwestycja trwała półtora roku 
i chciałem pogratulować sprawnego 
działania. Wola i chęć osiągnięcia no-
wego etapu i zwiększenia możliwości 
w tym szpitalu istnieje. Ten szpital ma 
być szpitalem referencyjnym w skali 
międzynarodowej. To jest placówka, 
która ma być rozpoznawalna na świe-
cie – stwierdził wiceminister Wojciech 
Fałkowski. – Ten szpital jako jeden 
z kilkudziesięciu w skali kraju jest 
w stanie taki poziom osiągnąć. Nowa 
klinika, wielka klinika, wielka również 
jakością personelu i wiedzy medycz-
nej ludzi tutaj zatrudnionych, jest 
krokiem w tym kierunku – podkreślił 
Podsekretarz Stanu w MON.
Dotychczas w WIM możliwe było le-
czenie operacyjne nowotworów we 
wszystkich umiejscowieniach, jednak 
pacjentów operowanych z powodu no-
wotworów lub otrzymujących chemio-
terapię kierowano do ośrodków radio-
terapii poza szpitalem. Uruchomienie 
Zakładu Radioterapii pozwoli na prze-
prowadzenie całego procesu leczenia 
onkologicznego w jednym miejscu, co 
ma zwiększyć komfort pacjenta oraz 
podnieść jakość oferowanego leczenia.

Źródło: WIM
Fot: Maciej Biedrzycki/KPRP

WIM ma nowy Zakład Radioterapii 
i zmodernizowaną Klinikę Onkologii

Zwiedzanie nowego Zakładu Radioterapii. Od lewej: Prezydent RP Andrzej Duda wraz 
z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą
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1. Forum popiera wszystkie dotychczasowe działa-
nia Rady Głównej związane z reformą instytutów 
badawczych, w tym propozycję tworzenia sieci 
instytutów postulowaną przez Komisję Rady 
Głównej ds. założeń nowelizacji ustawy o IB.

Jednocześnie Forum podkreśla, że nadzór nad 
IB przez ministerstwa jest rozwiązaniem dobrym, 
wymagającym doskonalenia w zakresie szerszej 
koordynacji działalności nadzorowanych instytu-
tów, zwłaszcza w obszarze działalności meryto-
rycznej, związanej ze wspólną realizacją projek-
tów strategicznych i międzynarodowych.

2. Forum negatywnie ocenia aktualny projekt 
ustawy o NIT, a zwłaszcza zapisy dotyczące 
utraty osobowości prawnej instytutów wcho-
dzących do NIT oraz pozbawienie dotacji sta-
tutowej pozostałych instytutów.

3. Forum uważa za konieczne podniesie-
nie rangi i pozycji instytutów badawczych 
jako najbardziej efektywnego pionu nauki 
w obszarze badań stosowanych, wspierają-
cego rozwój polskiej gospodarki. Powinno to 
znaleźć pełny wyraz w nowelizacji ustawy o IB  
i ustawy o finansowaniu nauki, a także w Strate-
gii Odpowiedzialnego Rozwoju.

4. Decyzja o utworzeniu NIT powinna być poprze-
dzona pełną analizą skutków tej decyzji, przede 
wszystkim w zakresie efektywności współpracy 
z przedsiębiorstwami.

5. Utworzenie NIT powinno być oparte na 2 zasa-
dach:

�� instytuty badawcze zachowują pełną auto-
nomię i osobowość prawną, co pozwoli na 
operatywne ich działanie z ponoszeniem 
pełnej odpowiedzialności za osiąganie do-
brych wyników,

�� Zarząd i organy NIT skoncentrują swoją dzia-
łalność na zagadnieniach strategicznych oraz 
kontroli działalności instytutów.

6. Forum wyrażając troskę o rozwój naukowy kadry 
badawczej w IB jest przeciwne: 

�� przekazywaniu dorobku naukowego i własno-
ści intelektualnej pracowników IB szkołom 
wyższym, 

�� pozbawieniu IB możliwości doktoryzowania 
i habilitacji, jak również kształcenia w zakre-
sie unikatowych specjalizacji.

Forum popiera system doktoratów wdrożenio-
wych, które powinny być realizowane także przy 
udziale IB.

7. Forum zobowiązuje Radę Główną do szerszej 
prezentacji działalności IB poprzez organizację 
konferencji z udziałem przedstawicieli środowisk 
gospodarczych, zrzeszeń, izb gospodarczych 
i przedsiębiorstw oraz przedstawicieli mini-
sterstw i administracji państwowej. Konferencje 
te powinny zostać zorganizowane do końca br.

8. Forum zobowiązuje Radę Główną do publicznego 
reagowania na nieprawdziwe zarzuty pojawiające 
się w wystąpieniach i informacjach na temat IB.

9. Forum ponownie wyraża zdecydowaną dez-
aprobatę wobec pozbawienia jednostek nauko-
wych: szkolnictwa wyższego, IB i instytutów PAN 
podmiotowości w zakresie realizacji projektów 
badawczych w ramach Programu POIR, szcze-
gólnie w jego I osi. Wyłączenie nas z możliwości 
bycia pełnoprawnym uczestnikiem wielu konkur-
sów spowodowało już niższe od planowanego 
wykorzystanie środków tego Programu. Zagad-
nienie to wielokrotnie podnoszone przez nasze 
środowisko nie znalazło dotychczas dobrego 
rozwiązania.

Uchwała XXVI Forum Sprawozdawczego Elektorów Instytutów 
Badawczych – Warszawa, 5–6 czerwca 2017 r.


