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W numerze m.in.:

Forum elektorów reprezentujących instytuty badawcze kry-
tycznie oceniło zmiany prawne wynikające z ostatniej no-
welizacji ustawy o instytutach badawczych. W wyniku tych 
zmian, a następnie destrukcyjnych działań wobec kadry 
zarządzającej instytutami, sytuacja kadrowa i ekonomicz-
na wielu instytutów badawczych staje się coraz trudniejsza. 
Negatywnie skutkuje także nieuzasadnione i krzywdzące 
dla instytutów badawczych deprecjonowanie ich osiągnięć 
przez niektórych przedstawicieli rządu. W ocenie elektorów 
w rezultacie tych działań nastąpiła destabilizacja ważne-
go sektora nauki, jakim są instytuty badawcze, której wy-
miernym skutkiem jest zmniejszenie zatrudnienia w latach 
2016–2017 o ok. 1500 pracowników. 
To właśnie w instytutach badawczych dokonała się najwięk-
sza transformacja wśród wszystkich pionów polskich jedno-
stek naukowych, zrealizowana została głęboka restruktury-
zacja instytutów badawczych. Obecnie tworzą one znaczący 
produkt naukowy kraju i przyczyniają się do większości wdro-
żeń wyników badań naukowych w polskiej gospodarce. Wiele 
instytutów zajmuje nadal istotną pozy-
cję na arenie międzynarodowej. Jed-
nakże ten stan jest zagrożony.
Szczególną przyczyną destabilizacji 
instytutów badawczych były tworzone 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego kontrowersyjne koncepcje 
i projekty. Bez konsultacji ze środo-

wiskiem instytutów badawczych przygotowano projekt 
ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym (NIT), 
który zakładał pozbawienie osobowości prawnej instytu-
tów wchodzących do NIT i dotacji statutowej pozostałych 
instytutów badawczych.
W projekcie ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz zosta-
nie uwzględniona część postulatów środowiska instytutów 
badawczych, jednakże projekt ten nadal wywołuje duży nie-
pokój wśród pracowników, co przekłada się na zauważalny 
spadek zatrudnienia w instytutach, a przez to osłabienie 
ich potencjału badawczego. Zbiegło się to z ograniczeniem 
dostępu instytutów badawczych do środków z funduszy 
strukturalnych oraz utrudnieniami we współpracy z przed-
siębiorcami, co wynikało z wymogów formalnych w Progra-
mie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (np. brak możliwości 
tworzenia konsorcjów w osi I POIR, ograniczenia dotyczące 
pomocy publicznej – instytuty badawcze traktowane jak 
„duże przedsiębiorstwa”). Forum elektorów ocenia propo-
nowane przez MNiSW zmiany w funkcjonowaniu instytutów 

Warszawa, 22 maja 2018 r.
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badawczych i sposób ich wprowadzania jako niekorzystne 
dla działalności instytutów i zagrażające ich przyszłości.

Środowisko instytutów badawczych rozumie potrzebę 
i dąży do współdziałania pomiędzy jednostkami nauko-
wymi, szczególnie ważnego w realizacji projektów badaw-
czych o znaczeniu strategicznym dla rozwoju polskiej go-
spodarki. Dlatego Rada Główna Instytutów Badawczych 
opracowała w 2017 roku koncepcję tworzenia sieci insty-
tutów badawczych, powoływanych bez zbędnych struktur 
biurokratycznych do realizacji określonych celów. Obec-
nie, w drodze oddolnych inicjatyw, powstają pierwsze 
kompetentne tematyczne sieci instytutów badawczych 
w niektórych resortach. W ocenie elektorów jest to dobry – 
ewolucyjny kierunek wzmocnienia potencjału instytutów 
badawczych i zwiększenia ich konkurencyjności na are-
nie międzynarodowej.
Forum elektorów instytutów badawczych postuluje o:
�� trwałe i jednoznaczne włączenie instytutów badawczych 
w realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-
ju poprzez wyznaczenie programów, projektów, zadań do 
realizacji z udziałem instytutów oraz zapewnienie źródeł 
ich finansowania,
�� jednoznaczne pozostawienie instytutów w sektorze na-
uki, co umożliwi współpracę z innymi jednostkami na-

W dniach 21–22 maja br. w warszawskim hotelu 
„Novotel” odbyło się XXVII Forum Elektorów Instytutów 
Badawczych.  W obradach uczestniczyło 122 przedsta-
wicieli instytutów badawczych reprezentujących 114 
instytutów.

W gronie zaproszonych gości byli przedstawiciele mi-
nisterstw, gremiów, instytucji i stowarzyszeń współ-
pracujących z Radą Główną Instytutów Badawczych – 
m.in.:  Tomasz Zdzikot – Sekretarz Stanu w MON, Ma-
teusz Gaczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu  
Innowacji i Rozwoju w MNiSW, Bogdan Szkup – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Nauki w MNiSW, Ewa Mańkie-
wicz-Cudny – Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej, 
prof. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Wiesław Bielawski 
– Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademic-
kich Szkół Polskich, prof. Ryszard Pregiel – Prezes Pol-
skiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii,  
dr inż. Marek Kisilowski z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 
„Solidarność”, prof. nadzw. Barbara Rymsza z Komitetu 
Ewaluacji Jednostek Naukowych, dr inż. Zygmunt Krasiń-
ski – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Pro-
gramu Ramowego Horyzont 2020.

I dzień Forum – 22 maja 2018 r.
Prof. Leszek Rafalski otworzył obrady Forum. Powitał zgro-
madzonych gości i przedstawicieli instytutów badawczych. 
Następnie zaprezentował kolejne koncepcje i projekty 
MNiSW, na przestrzeni dwóch ostatnich lat, dotyczące refor-
my instytutów badawczych, omówił również proces restruk-
turyzacji instytutów w latach 1989–2018 oraz ich aktualną 

ukowymi na tych samych warunkach, w krajowych i mię-
dzynarodowych programach badawczych,

�� wzmocnienie instytutów badawczych poprzez tworzenie 
sieci tematycznych (branżowych) w ramach ministerstw 
nadzorujących instytuty,

�� rozważne wprowadzanie wszelkich zmian w funkcjo-
nowaniu instytutów badawczych, z uwzględnieniem 
analizy ryzyka i skutków ich oddziaływania na rzecz 
rozwoju polskich przedsiębiorstw współpracujących 
z instytutami.

Forum elektorów upatruje szanse na podniesienie inno-
wacyjności polskiej gospodarki na wyższy poziom w roz-
woju poprzez badania interdyscyplinarne. Realizacji tego 
celu mogłoby służyć dobre współdziałanie resortów, po-
siadających środki finansowe pozwalające na realizowa-
nie zadań przez współpracujące ze sobą sieci branżowych 
instytutów. Oddolne inicjatywy wiązania się instytutów 
badawczych w sieci i porozumienia, mające miejsce 
w niektórych resortach, są symptomem takich potrzeb. 
Oczekujemy działań, które wyzwolą energię i synergię in-
stytutów badawczych gotowych służyć administracji pań-
stwowej swoją wiedzą ekspercką oraz realizować zadania 
o charakterze strategicznym i interdyscyplinarnym, szcze-
gólnie ważne dla Polski.

XXVII Forum Sprawozdawcze 
Elektorów Instytutów Badawczych

Od prawej: prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, 
dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB
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sytuację. Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Wice-
przewodniczącego RGIB dr. Andrzeja Kruegera, który przed-
stawił szczegółowe informacje na temat projektu ustawy 
o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, w tym działań RGIB zmie-
rzających do wniesienia poprawek do projektu. 

Pierwszą sesję obrad poprowadzili prof. nadzw. Tomasz 
Babul – Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i prof. 
nadzw. Krzysztof Kochanek z Instytutu Fizjologii i Patologii 
Słuchu.

Na początku głos zabrali obecni na Forum goście. Ewa Mań-
kiewicz-Cudny – Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej 
potwierdziła, że miniony rok był bardzo trudny dla instytutów 
badawczych. Zapewniła też o wsparciu działań RGIB przez 
NOT. Prezes stwierdziła, że reforma z pewnością jest ko-
nieczna, ale nie powinna być reformą, która burzy i odbierze 
instytutom badawczym status jednostek naukowych.

Prof. Wiesław Bielawski – Wiceprzewodniczący Konferen-
cji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraził obawy 
środowiska uczelnianego w związku z mającą wejść w życie 
Ustawą 2.0. Według niego szczególnie niepokojące są zmia-
ny dotyczące dyscyplin naukowych – w zależności od tego, 
jakie będą dyscypliny, takie będą struktury na uczelniach.

Dwa istotne pytania dotyczące reformy instytutów badaw-
czych zadał prof. Ryszard Pregiel – Prezes Polskiej Izby Go-
spodarczej Zaawansowanych Technologii: po co sieć jest 
tworzona i kto siecią będzie kierował? Są to czynniki, które 
będą decydowały o powodzeniu tej reformy. Bardzo ważne 
jest, kto będzie szefem Sieci, gdyż zarządzanie jest równie 
ważne jak organizowanie całej struktury. Odnośnie samego 
projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz prof. R. Pre-
giel stwierdził, że jest on niedoskonały i stanowi bardziej grę 
organizacyjno-administracyjną niż merytoryczną. Niestety 
nie wiadomo też, jakie wielkie problemy badawcze ma reali-
zować Sieć za kilka miesięcy, z tego względu, że nieznane 
są założenia polityki technologicznej.

Dr inż. Marek Kisilowski – zapewnił o współpracy i wspar-
ciu RGIB przez dwa środowiska, które reprezentuje – Kra-
jową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność” oraz Narodową 
Radę Rozwoju przy Prezydencie RP. Wystąpił również 
z propozycją włączenia do zespołu Nauka i Innowacje 
przedstawiciela RGIB, gdyż w gremium tym są głównie 
reprezentanci uczelni, brakuje również przedstawicieli 
jednostek naukowych technicznych. Po tym wystąpieniu 
miała miejsce otwarta dyskusja. Zgromadzeni elektorzy 
oraz dyrektorzy instytutów badawczych dyskutowali nad 
kierunkami działań RGIB, rozmawiali także na temat wy-
zwań stojących przed instytutami w najbliższym czasie. 
Najważniejsze tematy podejmowane podczas dyskusji 
dotyczyły projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasie-
wicz, projektu Ustawy 2.0, przyszłej oceny parametrycz-
nej oraz dotacji statutowej.

Przykładowe głosy z dyskusji
Prof. Zbigniew Śmieszek – Dyrektor Instytutu Metali Nie-
żelaznych, Honorowy Wiceprzewodniczący RGIB stwierdził, 
że odbywające się Forum obraduje w specyficznym czasie – 
niepewności, braku decyzji i dużego stopnia destabilizacji. 
Podkreślił, że przed Radą Główną oraz instytutami istnie-
je potrzeba i konieczność określenia strategii działania 
w dwóch obszarach: tworzonej Sieci Badawczej: Łukasie-
wicz i przyszłości wszystkich instytutów – tych, które znaj-
dą się w Sieci oraz pozostałych. Odniósł się również do za-

Dr inż. Marek Kisilowski z Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ „Solidarność”

Od lewej: prof. nadzw. Krzysztof Kochanek, prof. nadzw. 
Tomasz Babul, prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB

Prof. Ryszard Pregiel – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej 
Zaawansowanych Technologii
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gadnienia osobowości prawnej poszczególnych instytutów. 
Jej nieodłącznymi elementami są autonomia i możliwość 
działania instytutu we własnym imieniu i na własny ra-
chunek. Niestety zapisy projektu podważają tę autonomię 
i samodzielność poprzez narzucenie centralizacji zarządza-
nia i określenie nadmiernie wysokiej pozycji Prezesa Sieci 
(np. uprawnienie do reorganizacji instytutów Sieci powinno 
zostać zdecydowanie ograniczone). Poruszył także problem 
dotyczący współpracy instytutów badawczych Sieci z PAN 
oraz uczelniami. Umowy o współpracy powinny być oparte 
o wspólne programy badawcze, łączące potencjał badawczy 
wszystkich trzech pionów nauki. Celowe byłoby współdzia-
łanie tych pionów także w zakresie studiów dualnych i re-
alizacji doktoratów wdrożeniowych. Jednak przestrzegana 
powinna być zasada o zachowaniu własności intelektualnej, 
która stanowi obiektywną miarę oceny dorobku naukowe-
go współpracujących jednostek naukowych. Zdaniem prof. 
Z. Śmieszka na osłabienie i brak stabilizacji działalności in-
stytutów wpłynęła zmiana ustawy o instytutach badawczych, 
która doprowadziła m.in. do zmiany ich rad naukowych.

Prof. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin – PIB 
poruszył tematykę dotyczącą oddolnej inicjatywy tworzenia 
małych sieci tematycznych. Jako przykład podał dwie nowo 
powstałe sieci – sześciu instytutów badawczych nadzoro-

wanych przez Ministerstwo Energii oraz trzech instytutów 
działających w obszarze transportu. Jako zasadne wskazał 
utworzenie kolejnej sieci w zakresie tematycznym dotyczą-
cym bezpiecznej żywności. Wykorzystanie potencjału insty-
tutów włączonych w taką strukturę, realizujących wspólnie 
duże projekty, będzie z pewnością lepsze i efektywniejsze.
Na bardzo ważny problem związany z traktowaniem in-
stytutów badawczych, wykonujących badania w ramach 
konsorcjów, jako dużych przedsiębiorstw, uwagę zwrócił 
prof. nadzw. Marek Daszkiewicz – Zastępca Dyrektora 
Instytutu Optyki Stosowanej. Takie traktowanie instytutów 
w przypadkach, kiedy występują one w swojej zasadniczej 
roli – jako jednostki naukowe – jest nie tylko niewłaści-
we, ale wręcz szkodliwe dla skutecznej realizacji jednego 
z głównych celów strategii innowacyjności. Skutkiem tego 
niewłaściwego zaklasyfikowania jednostek naukowych, 
którymi są instytuty badawcze, jest drastyczne obniżenie 
dopuszczalnej pomocy publicznej. Dlatego tak istotne jest, 
aby w statutach instytutów był jednoznaczny zapis, że są 
jednostkami działającymi non profit. – Nie możemy pozwo-
lić na dyskryminację naszego pionu nauki, jako jednostki 
naukowe musimy bronić swej pozycji – powiedział Wicedy-
rektor M. Daszkiewicz.
Prof. Marian Szczerek z pozycji przedstawiciela instytutów 
badawczych w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go poinformował, że w maju br. Komisja Europejska zgodziła 
się na to, żeby uwzględniać konsorcja naukowo-przemysło-
we w I osi, w której znajdują się główne środki POIR. Za-
grożenie stanowi jednak fakt, że instytuty badawcze, które 
wejdą do Sieci Badawczej: Łukasiewicz, mogą mieć odebra-
ny status jednostki naukowej. Podkreślił, że wszelkie dzia-
łania Rady Głównej Instytutów Badawczych, zmierzające do 
wniesienia poprawek w projekcie ustawy o Sieci Badawczej: 
Łukasiewicz, miały pełne wsparcie RGNiSW.
W pierwszym dniu Forum Przewodniczący RGIB przedsta-
wił sprawozdanie z działalności Rady obejmujące okres 
od 1 czerwca 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Z kolei prof. 
nadzw. Marcin Ślęzak – Wiceprzewodniczący Komisji Re-
wizyjnej RGIB, zaprezentował szczegółowe sprawozdanie 

Prof. Zbigniew Śmieszek – Honorowy Wiceprzewodniczący 
RGIB

Prof. nadzw. Marcin Ślęzak – Wiceprzewodniczący Komisji 
Rewizyjnej RGIB

Prof. Marek Mrówczyński
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z budżetu Rady. Uczestnicy XXVII Forum Sprawozdawczego 
udzielili Radzie Głównej absolutorium za okres sprawozdaw-
czy. Jednogłośnie przyjęto również uchwałę dotyczącą przy-
jęcia planu finansowego na rok 2019.

Ważnym momentem w czasie obrad było odczytanie przez 
Przewodniczącego RGIB listu od prof. Jerzego Sobczaka – 
byłego Dyrektora Instytutu Odlewnictwa, wieloletniego, bar-
dzo aktywnego członka Rady Głównej, który zrezygnował 
z członkostwa w Radzie. W liście podziękował członkom 
RGIB za współpracę i wspólne działania na niwie instytutów 
badawczych.

Na Forum głos zabrali również zaproszeni przedstawiciele 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bogdan Szkup – 
Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki MNiSW przed-
stawił najważniejsze przepisy dotyczące instytutów badaw-
czych wynikające z projektu ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. Poruszył m.in. tematykę dotyczącą ewa-
luacji, studiów doktoranckich, subwencji na prowadzenie 
działalności naukowej, nowej klasyfikacji dziedzin i dyscy-
plin naukowych.

Mateusz Gaczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu 
Innowacji i Rozwoju MNiSW poinformował, że początkowy 
plan MNiSW zakładał, że ustawa o Sieci Badawczej: Łuka-
siewicz miała być przyjęta przed Ustawą 2.0, ale będzie jed-
nak odwrotnie – najpierw ustawa Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce, następnie o Sieci Badawczej: Łukasiewicz. 
Według M. Gaczyńskiego ma to swoje plusy z tego względu, 
że łatwiej będzie przygotować pewne przepisy dotyczące 
Sieci, kiedy będzie już znany ostateczny kształt Ustawy 2.0. 
Po wystąpieniu przedstawicieli MNiSW zgromadzeni dyrek-
torzy i elektorzy mieli okazję, by zadać pytania.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie dr. inż. Zygmun-
ta Krasińskiego – Dyrektora Krajowego Punktu Kontakto-
wego ds. Programu Ramowego HORYZONT 2020, który 
poruszył problematykę związaną z udziałem instytutów ba-
dawczych w Programie H2020, przedstawił również zarys 
kolejnego programu – HORIZON EUROPE, który rozpocznie 
się za trzy lata. 

II dzień Forum – 23 maja 2018 r.
Obrady w tym dniu prowadzili mgr Maria Magdalena Stace-
wicz, MBA – Dyrektor Pionu Planowania i Finansów w Insty-
tucie Lotnictwa oraz bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski – 
Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciw-
pożarowej – PIB. Na wstępie głos zabrał prof. Leszek Ra-
falski, który przedstawił propozycję poprawek w ordynacji 
wyborczej RGIB – dokumencie, którego aktualizacja jest 
konieczna m.in. ze względu na możliwość rychłego wejścia 
w życie ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Na drodze 
głosowania elektorzy jednogłośnie przyjęli nową ordynację 
RGIB.

Następnie głos zabrała prof. nadzw. Barbara Rymsza 
z KEJN, która przedstawiła prezentację dotyczącą katego-
ryzacji jednostek naukowych. Zaprezentowała zbiorczą in-
formację na temat wyników oceny parametrycznej za lata 
2013–2016 ze szczególnym uwzględnieniem instytutów 
badawczych. Przedstawiła także informacje – w ujęciu sta-
tystycznym – odnoszące się do odwołań jednostek nauko-
wych od przyznanej kategorii naukowej.

Prof. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swojej wypowiedzi okre-
ślił instytuty badawcze jako ważny obszar polskiej nauki, 

Od lewej: bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski,  
mgr Maria Magdalena Stacewicz, MBA

Mateusz Gaczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu 
Innowacji i Rozwoju MNiSW

Prof. nadzw. Barbara Rymsza z Komitetu Ewaluacji Jednostek 
Naukowych
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a RGIB jako ciało pokrewne RGNiSW. Podkreślił również, że 
przedstawiciele instytutów badawczych w RGNiSW bardzo 
wyraziście reprezentują interesy instytutów, których specyfi-
ka zawsze brana jest pod uwagę. Prof. Z. Marciniak poruszył 
także problematykę dotyczącą planowanych zmian w przy-
szłej ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Podjęta 
tematyka, tak ważna dla wszystkich jednostek naukowych, 
wywołała żywą reakcję zgromadzonych.

Prof. Danuta Koradecka – Dyrektor Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy – PIB zwróciła uwagę na fakt istnienia wielu 
niewiadomych związanych z przyszłą kategoryzacją, co bar-
dzo utrudnia dobre przygotowanie się instytutów do oceny. 
Poruszyła również tematykę dotyczącą nowej klasyfikacji 
dyscyplin oraz punktacji publikacji naukowych. 

Dr Andrzej Krueger podkreślił, że niezmiernie ważnym 
jest, aby instytuty wchodzące w skład Sieci Badawczej: 
Łukasiewicz były parametryzowane według zasad okre-
ślonych przez KEJN. Bardzo niekorzystna byłaby sytuacja, 
aby to Prezes Sieci, mający ograniczone kompetencje, 
dokonywał oceny i na tej podstawie przyznawał środki fi-
nansowe jednostkom. Wiceprzewodniczący A. Krueger za-
proponował, aby złożyć w tej sprawie stosowny wniosek do 
MNiSW. Do stanowiska tego pozytywnie ustosunkował się 
prof. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący RGNiSW, choć 
podkreślił, że niezależnie od oceny, zgodnie z wytycznymi 

KEJN, instytuty skupione w Sieci mogłyby mieć dodatkową 
wewnętrzną ocenę. 

Swoje zaniepokojenie odnośnie przyszłej oceny para-
metrycznej instytutów badawczych wyraziła prof. nadzw. 
Magdalena Chechlińska z Centrum Onkologii-Instytu-
tu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Wskazała na istniejący 
chaos oraz trudności w interpretacji dostępnych obecnie 
dokumentów. Swoją przedmówczynię poparł prof. Zbi-
gniew Śmieszek, który stwierdził, że jako środowisko mu-
simy się domagać precyzyjnego wyjaśnienia zmian, które 
mają być wprowadzone w kolejnej ocenie parametrycznej. 
Jako totalną dezorientację określił obecną sytuację zwią-
zaną z wprowadzaniem zmian do ewaluacji jednostek na-
ukowych prof. nadzw. Cezary Możeński. Podkreślił, że mu-
simy walczyć o swoje prawa – nauka jest jedna i wszystkie 
jednostki naukowe muszą być oceniane tak samo, zgod-
nie z wymiernymi kryteriami. Wskazał również na zjawisko, 
które można zaobserwować w ostatnich latach – a mia-
nowicie próbę spychania instytutów badawczych na mar-
gines. Nie możemy na to pozwolić, gdyż nasze instytuty są 
istotnym elementem polskiej nauki. 

Podobne stanowisko przedstawił prof. Ryszard Hołownicki 
z Instytutu Ogrodnictwa. Wyraził także opinię, że kryteria 
oceny jednostek powinny być w jakiś sposób zbieżne z kry-
teriami awansu zawodowego pracowników naukowych. 
Maria M. Stacewicz z Instytutu Lotnictwa stwierdziła, że re-
guły parametryzacji nie powinny być ustalane pod koniec 
okresu, który ma być oceniany. Na ten temat wypowiedzieli 
się również dr inż. Aleksander Sobolewski – Dyrektor In-
stytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, prof. Marian Szcze-
rek – Wicedyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji – 
PIB i prof. nadzw. Hanna Wiśniewska-Weinert z Instytutu 
Obróbki Plastycznej.

Dr inż. Piotr Dumania – Dyrektor Instytutu Technologii 
Elektronowej zwrócił uwagę na potencjalne niebezpieczeń-
stwo dla instytutów, jakim może być wprowadzenie oceny 
eksperckiej. Stwierdził również, iż niepokojący dla naszego 
środowiska, w kontekście kategoryzacji, jest fakt, że żaden 
z instytutów badawczych zajmujących się naukami ścisłymi 
nie otrzymał kategorii „A+”.

Prof. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Danuta Koradecka Prof. nadzw. Hanna Wiśniewska-Weinert
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Po zakończonej dyskusji prof. Leszek Rafalski przeczytał list 
skierowany do uczestników Forum przez Krzysztofa Tchó-
rzewskiego – Ministra Energii. Minister podkreślił w nim, 
że Forum stanowi okazję do integracji i współpracy różnych 
instytutów badawczych, niezależnie od obszaru działania. 
Stwierdził również, że nadzorowane przez niego instytuty 
niejednokrotnie wykazały się inicjatywą w tym zakresie, 
otwartością i umiejętnością wzajemnej wymiany doświad-
czeń oraz prowadzenia wspólnych działań projektowanych 
na rzecz nauki, przemysłu i administracji. 

Kolejnym ważnym punktem obrad było przedstawienie przez 
Sekretarza RGIB – prof. nadzw. Marka Daszkiewicza, apelu – 
oficjalnego stanowiska elektorów zgromadzonych na XXVII 
Forum Instytutów Badawczych, które zostanie przekazane 
rządzącym. Stanowisko zamieszczone jest na str. 1-2 „Biu-
letynu Informacyjnego RGIB”.

Drugi dzień Forum swoją obecnością zaszczycił Tomasz 
Zdzikot – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodo-
wej. Minister przybliżył zgromadzonym zagadnienia związa-
ne z koordynacją badań naukowych w MON. Stwierdził, że 
dostrzega ogromny potencjał w instytutach badawczych – 
wskazują na to certyfikaty, laboratoria, jak również wysokie 
kategorie naukowe poszczególnych jednostek. Zachęcał 
także do współpracy z resortem.

– Nie zawsze powinno być tak, że inicjatorem projektu jest 
sam resort (…) Byłoby dobrze, i byłoby to w ogóle rozwiąza-
nie idealne, gdyby rozpoznanie potrzeb – także tych potrzeb 
obronnych, o których w tej chwili mówię – po stronie głów-
nych zainteresowanych, po stronie instytutów badawczych 
i po stronie nauki było tak daleko posunięte, że to Państwo 
będziecie w stanie do tych projektów nas przekonać. To jest 
bardzo ważne i myślę, że na tym polu jest jeszcze dużo do 
zrobienia – powiedział Minister Tomasz Zdzikot.

Nawiązując do palącego problemu dla środowiska insty-
tutów badawczych, jakim jest odgórna próba sieciowania, 
Minister stwierdził, że bardzo cenne są te inicjatywy, które 
wypływają oddolnie. Ważne jest również, aby różnego ro-
dzaju mechanizmy koordynacyjne wychodziły z samego 
środowiska. – Ja namawiam do tego, ażeby próbować się 
po prostu porozumiewać, żebyście Państwo, wzajemnie 

korzystając z takich chociażby form wymiany myśli, jak to 
dzisiejsze Forum, tworzyli rozwiązania wspólne i wymyślali 
takie projekty, i inicjowali takie programy, które będą speł-
niały potrzeby zarówno państwa polskiego i resortu (…), ale 
także potrzeby instytutów w ramach jednej większej cało-
ści, która będzie miała poszczególne komponenty. Na tej 
kanwie za bardzo ważne uważam również w tej chwili pilne 
przeprowadzenie analiz zmierzających do łączenia projek-
tów znajdujących się na różnych etapach realizacji, które 
mają szansę wspólnie osiągnąć synergię dużo większą, niż 
gdyby były realizowane samodzielnie – stwierdził Minister.
Prof. Leszek Rafalski podziękował Ministrowi T. Zdzikoto-
wi za przybycie i propozycję współpracy z naszym środo-
wiskiem. Zapewnił również Sekretarza Stanu, że ze strony 
instytutów badawczych zostaną przygotowane propozycje 
kierunków badawczych, które mogą stanowić ofertę dla Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Głównej podsumował 
XXVII Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych. Stwier-
dził, że przemyślenia i sugestie uczestników z pewnością 
będą stanowiły wytyczne dla RGIB na jej kolejny rok pracy. 
Ostatni ponad dwuletni okres określił jako trudny czas dla 
instytutów badawczych – kolejne pomysły reform naszego 
pionu nauki wymagały szczególnej aktywności Rady Głównej. 
Konieczne było podejmowanie wielu działań, aby skutecznie 
bronić interesów instytutów badawczych i w sposób racjo-
nalny przedstawiać rządzącym nasze postulaty. Odniósł się 
również do ostatecznych wyników minionej oceny parame-
trycznej po uwzględnieniu odwołań – ponad 45% instytutów 
badawczych otrzymało kategorię „A” i „A+”. Oznacza to, że 
instytuty wykorzystały swoje szanse z poprzednich czterech 
lat, pokazały swoje możliwości naukowe, badawcze i wdroże-
niowe. W kontekście przyszłej kategoryzacji jednostek nauko-
wych, prof. Leszek Rafalski podkreślił, że jako środowisko po-
winniśmy dążyć do utrzymania Komitetu Ewaluacji Jednostek 
Naukowych. Jest to bowiem sprawdzona, działająca od ośmiu 
lat struktura. Następnie Przewodniczący RGIB podziękował 
prowadzącym sesję oraz wszystkim uczestnikom Forum za 
wszelkie uwagi i zamknął obrady.

Dorota Jarocka
fot. Krzysztof Włodarczyk 

Prof. nadzw. Marek Daszkiewicz – Sekretarz RGIB 

Tomasz Zdzikot – Sekretarz Stanu w MON
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Na łamach Biuletynu prezentuje-
my kolejne instytuty – Przemysłowy 
Instytut Motoryzacji PIMOT oraz In-
stytut Technik Innowacyjnych EMAG, 
które realizują projekty i wdrażają 
rozwiązania ułatwiające funkcjono-
wanie osobom niepełnosprawnym 
i z dysfunkcjami.

Przemysłowy Instytut 
Motoryzacji PIMOT
Przemysłowy Instytut Motoryzacji 
PIMOT to jedyny w kraju instytut 
branży motoryzacyjnej, posiadający 
w zakresie swojej statutowej dzia-
łalności wspieranie osób niepełno-
sprawnych w bezpiecznym korzysta-
niu z dróg. Ostatnia zmiana statutu 
PIMOT rozszerzyła jego działalność 
o zapisaną w art. 20 Konwencji 
o Prawach Osób Niepełnosprawnych 
ONZ pomoc państwa w zakresie mo-
bilności. Inspiracją tej zmiany była 
ścisła współpraca ze Stowarzysze-
niem Pomocy Niepełnosprawnym 
Kierowcom SPiNKa oraz doświad-
czenie Instytutu, który od blisko 10 
lat prowadzi Pracownię Szkolenia 
Kierowców z Niepełnosprawnością, 
realizując na co dzień szkolenia na 

gramu Dostępność Plus. Realizując 
działania statutowe, PIMOT dąży do 
przekształcenia Pracowni Szkolenia 
Kierowców w Krajowy Ośrodek Mo-
bilności Osób Niepełnosprawnych 
(KOMON). Realizacja tego przedsię-
wzięcia została uwzględniona w Pro-
gramie Rządowym Dostępność Plus 
i uznana za jeden z priorytetów.

Baza pojazdów egzaminacyjnych 
dostosowanych dla osób niepełno-
sprawnych

Po uchwaleniu ustawy o zmianie usta-
wy o kierujących pojazdami, Minister 
Przedsiębiorczości i Technologii Jadwi-
ga Emilewicz wyznaczyła Przemysłowy 
Instytut Motoryzacji do prowadzenia 
i aktualizowania internetowej bazy po-
jazdów egzaminacyjnych dostosowa-
nych dla osób niepełnosprawnych. Do 
tego zadania Instytut predysponuje 
wieloletnie doświadczenie w zakresie 
szkolenia na prawo jazdy osób z dys-
funkcjami ruchu i słuchu oraz konstru-
owanie nowatorskiego oprzyrządowa-
nia służącego im podczas egzaminów. 
Bardzo ważna jest również współ-
praca PIMOT-u ze Stowarzyszeniem 
SPiNKa, które już od kilku lat tworzy 

prawo jazdy kategorii B osób z dys-
funkcjami ruchu i słuchu. 

PIMOT sygnatariuszem „Partnerstwa 
na rzecz dostępności”

Przemysłowy Instytut Motoryzacji 
znalazł się w gronie sygnatariuszy 
„Partnerstwa na rzecz dostępności”. 
Podpisanie deklaracji, z udziałem 
Premiera Mateusza Morawieckiego, 
odbyło się podczas inauguracji pro-

Co instytuty badawcze mogą zaoferować 
beneficjentom programu Dostępność Plus?

Uroczyste podpisanie „Partnerstwa na rzecz dostępności” 
Premier RP Mateusz Morawiecki z sygnatariuszami deklaracji (pierwszy od prawej 
dr hab. inż. Witold Luty – Dyrektor PIMOT), fot. Waldemar Kompała

Symulator nauki jazdy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz dysfunkcją słuchu
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ogólnopolską bazę pojazdów egzami-
nacyjnych, które są dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Działania Instytutu na rzecz osób nie-
słyszących

Dla osób z tą dysfunkcją dużym 
udogodnieniem są skonstruowane 
w PIMOT innowacyjne przyrządy, np. 
głosowo-graficzny system emisji roz-
kazów w pojeździe dla niesłyszącego 
kandydata na kierowcę czy drgający 
system emisji rozkazów dla niesły-
szącego kandydata na motocyklistę. 
Instytut, w konsorcjum z Instytu-
tem Głuchoniemych, Wojewódzkim 
Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Pol-
ską Wytwórnią Papierów Wartościo-
wych i Stowarzyszeniem Pomocy 
Niepełnosprawnym Kierowcom, re-
alizuje duży projekt dofinansowany 
przez NCBR w ramach programu 
Innowacje Społeczne pt. „Egzamin 
państwowy na prawo jazdy w wersji 
dla osób niesłyszących”. 

W PIMOT funkcjonuje również prowa-
dzona przez Instytut Głuchoniemych 
w Warszawie eksperymentalna klasa 
technikum samochodowego, która 
przygotowuje niesłyszącą młodzież do 
pracy w zawodach okołomotoryzacyj-
nych. Jest to unikalny, niezwykle obie-
cujący projekt, przełamujący barierę 
wejścia młodzieży głuchej na otwarty 
rynek pracy.

Aktualne prace badawcze

W ramach działalności statutowej 
PIMOT realizuje zadania badaw-
cze zmierzające do opracowania 
warunków technicznych dla alter-
natywnych systemów sterowania 
pojazdami w celu ich certyfikacji 
i udostępnienia osobom z niepełno-
sprawnością, w tym o niskim wzro-
ście oraz starszym. Prowadzone są 
zaawansowane badania nad dosko-
naleniem bezpieczeństwa przewozu 
dzieci w fotelikach samochodowych 
oraz prace konsultacyjne nad  bez-
pieczeństwem kobiet w ciąży, pro-
wadzących samochody w zapiętych 
pasach. Innym osiągnięciem jest 

Rozwiązania Instytutu Technik 
Innowacyjnych EMAG

Infomat-e

Instytut, mając świadomość, że w wielu 
instytucjach publicznych brak jest roz-
wiązań pozwalających osobom niewi-
dzącym i niesłyszącym na swobodne 
i – co bardzo ważne – samodzielne 
załatwianie spraw urzędowych, podjął 
prace nad rozwiązaniem, które mo-
głoby wypełnić tę lukę. W ramach pro-
jektu INFOMAT-E opracowano system 
informacji publicznej infomat-e®. Jest 
to zestaw urządzeń i oprogramowania 
pozwalający na skuteczny przekaz 
informacji na temat oferty obiektów 
użyteczności publicznej użytkowni-
kom znajdującym się na jego terenie, 
a także użytkownikom pozyskującym 
informację za pośrednictwem inter-
netu. System zaprojektowano w taki 
sposób, aby informacja była dostępna 
dla szerokiego grona użytkowników, 
również osób z dysfunkcjami narządu 
wzroku i słuchu.

OPENart – sztuka współczesna dla 
wszystkich

Projekt został zrealizowany w ramach 
programu Innowacje Społeczne. 
Opracowano uniwersalny (tj. iden-

skonstruowanie w PIMOT prototypu 
pojazdu trójkołowego zaprojektowa-
nego od podstaw dla osób z różny-
mi dysfunkcjami. Innowacyjna kon-
strukcja pojazdu daje kierowcy 
unikalną możliwość samodzielne-
go ładowania wózka inwalidzkiego 
w przestrzeni bagażowej. Projekt 
ten został dofinansowany przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i ma duże szan-
se na wdrożenie.

Punkt Przyjazny Kierowcom z Niepeł-
nosprawnością

W zakresie dostępności przestrzeni 
publicznej Przemysłowy Instytut Mo-
toryzacji jest pomysłodawcą ogólno-
polskiego programu „Punkt Przyjazny 
Kierowcom z Niepełnosprawnością”, 
który ma na celu stworzenie bazy 
miejsc dostępnych dla zmotoryzowa-
nych osób z dysfunkcjami. Program 
jest adresowany przede wszystkim 
do instytucji użyteczności publicznej: 
placówek handlowych, usługowych, 
kulturalnych, sportowych oraz innych 
podmiotów, które chcą być dostępne 
dla kierowców i pasażerów z niepełno-
sprawnościami.

Wizualizacja zastosowania systemu infomat-e® w wybranej przestrzeni publiczne
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tyczny dla wszystkich użytkowników), 
multimedialny przewodnik, w formie 
aplikacji na urządzenia przenośne 
(smartfon i tablet), umożliwiający do-
stęp do dzieł sztuki eksponowanych 
w muzeach.

Przewodnik przeznaczony jest zarów-
no dla osób niewidomych i niesły-
szących, jak i osób pełnosprawnych 
z Polski i z zagranicy. Realizatorem 
projektu jest konsorcjum, w skład któ-
rego wchodzą: instytuty badawcze (In-
stytut Technik Innowacyjnych EMAG – 
lider konsorcjum i Ośrodek Przetwa-
rzania Informacji), uczelnie publiczne 
(Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet 
Warszawski), uczelnia niepubliczna 
(Polsko-Japońska Akademia Technik 
Komputerowych), trzy duże muzea 
(Muzeum Narodowe w Krakowie, Mu-
zeum Narodowe w Warszawie i Mu-
zeum Sztuki Współczesnej MOCAK), 
fundacja działająca na rzecz osób nie-
pełnosprawnych (Siódmy Zmysł) oraz 
przedsiębiorca (Centrum Transferu 
Technologii EMAG).

Główna idea projektu skupia się 
wokół projektowania uniwersalnego, 
którego podstawowymi zasadami są:

−� identyczne zastosowanie – 
w myśl tej zasady należy zapew-
nić te same zasoby wszystkim 
użytkownikom i sprawić, by pro-
jekt był atrakcyjny dla wszystkich; 

dzie, dzięki któremu każdy zwiedza-
jący znajdzie treści, których szuka 
i wybierze taką formę przekazu, 
która najbardziej mu odpowiada 
(wideo, obrazy, dźwięki, teksty, ele-
menty interaktywne).

AudioMovie

Instytut był współrealizatorem pro-
jektu AudioMovie, którego celem 
było opracowanie innowacyjnego 
w skali światowej rozwiązania – 
aplikacji na urządzenia przenośne. 
Aplikacja umożliwia udostępnianie 
w kinach i podczas festiwali filmo-
wych audiodeskrypcji (AD) i audio-
napisów (AS) osobom z ubytkiem 
wzroku oraz audionapisów osobom 
z ubytkiem słuchu lub cierpiącym 
na dysleksję. 

Oprócz aplikacji został opracowany 
portal do udostępniania audiode-
skrypcji i audionapisów oraz rozwią-
zania prawne dotyczące zasad ich 
udostępniania w kontekście prawa 
autorskiego. W ten sposób powstało 
technologicznie i legislacyjnie kom-
pletne rozwiązanie, które może być 
wdrożone w kraju i zagranicą jako 
nowy produkt lub usługa, mająca 
na celu eliminację wykluczenia spo-
łecznego. Projekt realizowało kon-
sorcjum naukowe, w którego skład 
weszły: Fundacja Siódmy Zmysł, 
Instytut Technik Innowacyjnych 
EMAG, Uniwersytet Jagielloński, 
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Au-
diodeskrypcji „Katarynka”, Cen-
trum Transferu Technologii EMAG 
Sp. z o.o. oraz kino „Pod Baranami”.

Oprac. Dorota Jarocka
fot. PIMOT, EMAG

opracowany przewodnik multime-
dialny zawiera identyczną treść 
skierowaną do wielu różnych użyt-
kowników, a jego atrakcyjność 
zapewnia nowoczesna i przyjazna 
forma komunikacyjna (grafika, 
tekst i dźwięk),

−�elastyczność użycia – projekt 
uwzględnia szeroki zakres indy-
widualnych preferencji użytkow-
nika i zapewnia swobodę wyboru 
(np. możliwość wyboru języka naro-
dowego, możliwość wyboru języka 
migowego – co jest szczególnie 
istotne w przypadku osób niesły-
szących), 

−�prosta i intuicyjna obsługa – prze-
wodnik posiada proste w obsłudze 
menu i nawigację,

−�czytelny przekaz informacji – treści 
w przewodniku są zaprezentowa-
ne w różnej formie (tekst pisany, 
nagranie audio, język migowy), 
w sposób klarowny i zrozumiały. 
Maksymalna czytelność informacji 
zapewniona jest dzięki odpowied-
niemu wyeksponowaniu treści wi-
zualnych.

Rozwiązanie umożliwia przeciw-
działanie wykluczeniu i kulturalną 
aktywizację niepełnosprawnych. 
Oferując różne formy prezentacji 
informacji o eksponatach, multime-
dialny przewodnik stanowi narzę-

Panel sterowania funkcjami elektrycznymi auta dla osób z dysfunkcją kończyn górnych
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Naukowcy z Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów zajęli pierwsze miej-
sce w konkursie „Eureka! DGP”, tuż 
za nimi uplasowali się autorzy wyna-
lazku z Narodowego Centrum Badań 
Jądrowych. Jest to niewątpliwy suk-
ces, tym bardziej, że do tegorocznej 
edycji zgłosiło się prawie 100 na-
ukowców i zespołów badawczych re-
prezentujących różnorodne dziedzi-
ny nauki – od przyrodniczych przez 
techniczne, aż do medycznych. 

„Eureka! DGP – odkrywamy polskie 
wynalazki” to konkurs organizowany 
przez „Dziennik Gazetę Prawną” już 
od pięciu lat. Spośród nadesłanych 
rozwiązań redakcja czasopisma wraz 
z partnerami merytorycznymi wybrała 
20 najbardziej interesujących projek-
tów i z tego grona wyłoniła zwycięzców. 
Każdy wynalazek musiał przejść przez 
sito Urzędu Patentowego, a więc zostać 
uznany za wystarczająco oryginalny.

Laureaci pierwszego miejsca – ze-
spół pod kierownictwem dr. inż. Łuka-
sza Topczewskiego w składzie: prof. 
nadzw. Juliusz Cieśla, Krzysztof Kaź-
mierski, Krzysztof Różewicz, dr Lech 
Krysiński – zaszczytną nagrodę otrzy-
mali za skaner do pomiarów georada-
rowych na obiektach budowlanych, 
zwłaszcza mostowych. Urządzenie 
opracowane przez inżynierów z IBDiM 
przeznaczone jest do obrazowania 
trójwymiarowej struktury podpo-
wierzchniowej materiału konstrukcyj-

Europejski Miesiąc Cyberbezpie-
czeństwa (European Cyber Security 
Month – ECSM) to ogólnoeuropejska 
kampania organizowana przez ENISA 
z inicjatywy Komisji Europejskiej.

Przez cały październik we wszystkich 
krajach członkowskich organizowane 
będą wydarzenia, które mają popu-
laryzować wiedzę na temat bezpie-

W tym roku są to: cyberhigiena, eduka-
cja, scam, nowoczesne technologie.

Tegoroczna edycja ECSM została objęta 
honorowym patronatem Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego, 
Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister-
stwa Edukacji Narodowej oraz Minister-
stwa Przedsiębiorczości i Technologii.

czeństwa w sieci oraz nowoczesnych 
technologii. Kampanię w Polsce po 
raz szósty koordynować będzie Na-
ukowa i Akademicka Sieć Kompute-
rowa (NASK) – PIB.

Każdy tydzień października opatrzony 
będzie przewodnim hasłem, które ma 
zwrócić uwagę na najważniejsze wyzwa-
nia w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

są podatne na działanie czasu i czynni-
ków zewnętrznych. Dzięki wynalazkowi 
opracowanemu w NCBJ zapisane dane 
przetrwają pożar, zalanie, a nawet 
impuls elektromagnetyczny powstały 
w wyniku wybuchu jądrowego.

Uroczysta gala dla laureatów konkur-
su odbyła się 29 czerwca br. w Mini-
sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. Zwycięski zespół z IBDiM otrzymał 
nagrodę – czek o wartości 30 tys. zł 
ufundowany przez Fundację Naukową 
Polpharmy oraz kampanię promocyj-
ną dla instytutu o wartości 50 tys. zł 
w mediach INFOR Biznes (wydawcy 
DGP) ufundowaną przez organizatora 
konkursu.

Dorota Jarocka

nego, z którego zbudowane są płaskie 
pionowe ściany obiektu. Skaner ma 
nieocenione znaczenie w pracach nad 
oceną bezpieczeństwa użytkowania 
obiektów budowlanych. Pomiary geo-
radarowe umożliwiają wykrycie wad 
ukrytych materiału konstrukcyjnego, 
identyfikację położenia i liczby stalo-
wych prętów zbrojeniowych, a także 
ocenę stopnia ich korozji. 

Drugie miejsce przyznano dr. hab. inż. 
Sławomirowi Wronce, mgr. inż. Toma-
szowi Lotzowi (kierownik zespołu) oraz 
dr. hab. Pawłowi Sobkowiczowi z NCBJ 
za sposób wytwarzania nośnika da-
nych pamięci masowej oraz sposób 
jego odczytu. Obecnie stosowane no-
śniki danych – płyty CD, DVD czy Blu-ray 

Finał konkursu „Eureka! DGP” – wynalazki 
z instytutów badawczych docenione

Październik miesiącem cyberbezpieczeństwa

Laureaci konkursu „EUREKA! DGP”, fot. Dziennik Gazeta Prawna
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Dr inż. Paweł Stężycki – Dyrektor Instytutu Lotnictwa

Sygnatariusze listu intencyjnego z Minister Przedsiębiorczości i Technologii – 
Jadwigą Emilewicz

W dniach 24–25 maja 2018 r. w In-
stytucie Lotnictwa odbyła się 18. Pol-
sko-Amerykańska Konferencja Nauki 
i Technologii – 100 lat współpracy 
nauki z przemysłem. W wydarzeniu 
wzięło udział 200 ekspertów z  Pol-
ski, Europy i Stanów Zjednoczonych. 
Honorowy patronat nad konferencją 
objęły: Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Prze-
mysłu S.A.
Tegoroczna edycja miała wyjątkowy 
charakter ze względu na zaplanowane 
na tę okazję wydarzenie specjalne – 
podpisanie listu intencyjnego w spra-
wie budowy samolotu ILX-34. W pro-
jekt zaangażowane zostały: Instytut 
Lotnictwa, Polska Grupa Zbrojeniowa 
oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, 
których reprezentanci: dr inż. Paweł 
Stężycki – Dyrektor Instytutu Lotnic-
twa, Jakub Skiba – Prezes Zarządu 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz 
Andrzej Kensbok – Wiceprezes Zarzą-
du Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 
wspólnie złożyli podpisy pod listem 
intencyjnym wyrażającym wolę współ-
pracy przy budowie nowego polskiego 
samolotu. Honorowy patronat nad tym 
przedsięwzięciem objęło Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii repre-
zentowanym na konferencji przez Mi-
nister Jadwigę Emilewicz.
Zainicjowanie nowego projektu lot-
niczego wpisało się w obchodzone 
w tym roku 100-lecie Lotnictwa Pol-
skiego. Z okazji jubileuszu konferencja 
zyskała również swój podtytuł 100 lat 
współpracy nauki z przemysłem, który 
podkreśla zaangażowanie Instytutu 
Lotnictwa w świadczenie najwyższej 
jakości usług i badań dla przemysłu.
Polsko-Amerykańska Konferencja 
Nauki i Technologii to od lat miejsce 
wymiany idei, dyskusji oraz spotkań 

z inspirującymi gośćmi. Uczestnicy 
wydarzenia wysłuchali licznych pre-
zentacji w sesjach tematycznych po-
święconych technologiom lotniczym 
i kosmicznym, obronności i bezpie-
czeństwa, trendom w nowych techno-
logiach oraz technologiom kompozyto-
wym i addytywnym.
Uzupełnieniem dla naukowych sesji był 
zorganizowany pierwszego dnia panel 
ekspercki, którego uczestnicy debato-
wali na temat wyzwań dla komercjali-
zacji badań naukowych i rozwojowych. 
Podczas konferencji wręczono również 
dyplomy doktorskie osobom, które 
w ostatnim czasie obroniły swoje prace 
w Instytucie Lotnictwa.

Instytut Lotnictwa wspólnie z Ohio State 
University już po raz osiemnasty gościł 
czołowych ekspertów branży lotniczej 
oraz kosmicznej. Wśród zaproszonych 
gości byli reprezentanci polskich i ame-
rykańskich instytucji akademickich 
oraz firm, takich jak: General Electric 
Company Polska, Ohio State Universi-
ty, University of Cincinnati,  ZIN Tech-
nologies, Polska Grupa Zbrojeniowa, 
Urząd Lotnictwa Cywilnego, Akademia 
Górniczo-Hutnicza, Instytut Techniczny 
Wojsk Lotniczych, Instytut Przemysłu 
Organicznego oraz Instytut Ceramiki 
i Materiałów Budowlanych.

Źródło i fot. Instytut Lotnictwa

18. Polsko–Amerykańska Konferencja 
Nauki i Technologii w Instytucie Lotnictwa
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Siedziba Instytutu przy ul. Chocimskiej w Warszawie, lata 30. XX w. 
Fot. ze zbiorów Biblioteki Naukowej NIZP-PZH

Korzenie Instytutu
Narodowy Instytut Zdrowia Publicz-
nego – Państwowy Zakład Higieny 
jest najstarszą instytucją zajmują-
cą się zdrowiem publicznym w Pol-
sce. Został powołany do życia kilka 
dni po ogłoszeniu niepodległości 
Polski – 21 listopada 1918 r. jako 
Państwowy Centralny Zakład Epi-
demiologiczny. W 1921 r. uchwałą 
Rady Ministrów wprowadzono nazwę 
Państwowy Zakład Epidemiologicz-
ny, zaś w roku 1923, rozporządze-
niem RM, Instytut otrzymał nazwę 
Państwowy Zakład Higieny. Pod tą 
nazwą funkcjonował do roku 2007, 
kiedy to został przemianowany na 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicz-
nego – Państwowy Zakład Higieny 
(NIZP-PZH).

Siedzibą Instytutu wciąż są jego 
przedwojenne budynki przy ul. Cho-
cimskiej w Warszawie (poza strzel-
nicą Zieglera, która uległa znisz-
czeniu w 1939 r.) – budynek AB 
otrzymany w roku 1919 w stanie 
surowym oraz budynek C – wybu-
dowany w 1926 r. jako Państwowa 
Szkoła Higieny.

rozwojowe i usługowo-badawcze do-
stosowane do potrzeb ochrony zdro-
wia ludności oraz wdrażanie i upo-
wszechnianie uzyskanych wyników. 

Do sześciu najważniejszych obszarów 
działalności Instytutu realizowanych 
przez zakłady merytoryczne należą: 
−�monitorowanie i ocena biologicz-

nych, chemicznych i fizycznych 
czynników ryzyka dla zdrowia czło-
wieka, w tym w aspekcie bezpie-
czeństwa żywności i wody; 

−�zabezpieczanie ludności przed 
chorobami zakaźnymi i działania 
w zakresie prewencji chorób prze-
wlekłych; 

−�monitorowanie sytuacji zdrowotnej 
i ocena potrzeb zdrowotnych lud-
ności w Polsce;

−�analizy ekonomiczne i systemowe 
w ochronie zdrowia; 

−�działalność ekspercka dla potrzeb 
instytucji państwowych, Komisji 
Europejskiej oraz podmiotów go-
spodarczych;

−�działalność usługowa w zakresie 
wysokospecjalistycznych badań 
diagnostycznych, atestacji materia-
łów i wyrobów pod kątem bezpie-
czeństwa zdrowotnego oraz kontro-
li jakości sprzętu radiologicznego 
stosowanego w medycynie.

Prace naukowe w Narodowym Instytu-
cie Zdrowia Publicznego – Państwowym 
Zakładzie Higieny wykonywane są w for-
mie zadań badawczych i realizowane 
w ramach Narodowego Programu Zdro-
wia (NPZ), a także jako zadania statuto-
we, młodych naukowców oraz misyjne. 
Również publikacje naukowe stano-
wią istotne odzwierciedlenie aktywno-
ści naukowej. Warto wspomnieć, że 

Działalność
Wraz ze zmieniającą się sytuacją zdro-
wotną i polityczną kraju oraz rozwo-
jem nauk medycznych zmieniały się 
też funkcje Instytutu. Zawsze jednak 
prowadzona była działalność w kilku 
podstawowych dziedzinach zdrowia 
publicznego zarówno o charakterze 
praktycznym, interwencyjnym, jak rów-
nież naukowym oraz szkoleniowym.

Główny obszar działalności Instytutu, 
ustalony Rozporządzeniem Prezyden-
ta RP z dnia 10 czerwca 1927 r. (Dz.U. 
1927 nr 54 poz. 477), czyli m.in. pro-
wadzenie badań naukowych w zakre-
sie higjeny publicznej celem przysto-
sowania zdobyczy wiedzy do potrzeb 
zdrowia publicznego, a w szczególno-
ści do potrzeb administracji sanitar-
nej na przestrzeni lat nie uległ wielu 
zmianom. Przedmiotem działalności 
NIZP-PZH są badania naukowe, prace 

100 lat troski o zdrowie Polaków
Jubileusz 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
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afiliacja Instytutu pojawiła się w ostat-
nich trzech latach w ponad dwustu 
publikacjach czasopism indeksowa-
nych w Journal Citation Report (łączna 
wartość Wskaźnika Oddziaływania (IF) 
za lata 2015–2017 przekracza 500). 
Wysoką aktywność naukową potwier-
dza również zdobycie kategorii „A” 
podczas ostatniej ewaluacji jednostek 
naukowych.
Istotne miejsce w działalności Insty-
tutu zajmuje również działalność edu-
kacyjna, m.in. kursy organizowane 
w samym Instytucie i egzaminy spe-
cjalizacyjne w dwóch dziedzinach – 
zdrowia publicznego oraz promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także 
w zakresie epidemiologii. Instytut wy-
daje Certyfikaty Jakości Zdrowotnej 
oraz Atesty Higieniczne, dbając tym 
samym o bezpieczeństwo żywności 
i przedmiotów użytku, poprawę wa-
runków sanitarnych i higienicznych, 
jak również bezpieczeństwo środo-
wiska naturalnego. Ponadto pracow-
nicy NIZP-PZH prowadzą wykłady na 
kursach orgaznizowanych przez Cen-
trum Medyczne Kształcenia Podyplo-
mowego, służą swoją fachową wiedzą 
podczas szkoleń dla pracowników wo-
jewódzkich stacji sanitarno-epidemio-
logicznych oraz dzielą się nią podczas 
wykładów w Warszawskim Uniwersy-
tecie Medycznym oraz Uniwersytecie 
Medycznym w Łodzi. Pośród innych in-

(od roku 1975) i Szczepienia Ochron-
ne w Polsce (od 1992 r.). Nakładem 
Instytutu wydano również w ostatnich 
latach kilkanaście książek, spośród 
których jedna stanowi podstawową 
lekturę dla osób zajmujących się poli-
tyką zdrowotną – jest to ukazująca się 
co 4 lata Sytuacja zdrowotna ludności 
Polski i jej uwarunkowania (najnowsze 
wydanie z 2016 r.).
Należy również pamiętać o działalno-
ści informacyjnej, na którą składają 
się m.in. dwutygodniowe, kwartalne, 
półroczne i roczne meldunki epide-
miologiczne (EPIMELD) zawierające 
rejestr zachorowań na wybrane cho-
roby zakaźne w Polsce oraz portal 
Szczepienia info, propagujący infor-
macje o szczepieniach. Portal ten 
działa w ramach sieci Vaccine Safety 
Network, posiada również akredytację 
WHO i został dodany do listy poleca-
nych stron internetowych, jako rzetel-
ne i wiarygodne źródło informacji.

Struktura
Obecnie w NIZP-PZH działa piętnaście 
zakładów merytorycznych w ramach 
dwóch pionów – cztery zakłady w pionie 
Zastępcy Dyrektora ds. Analiz i Strategii 
w Zdrowiu Publicznym: Promocji Zdro-
wia i Prewencji Chorób Przewlekłych, 
Monitorowania i Analiz Stanu Zdro-
wia Ludności, Analiz Ekonomicznych 
i Systemowych oraz Zakład Kształcenia 
i Komunikacji w Zdrowiu Publicznym. 
Drugi pion zarządzany jest przez Za-

stytucji, w których w ostatnich latach 
gościli z odczytami pracownicy Instytu-
tu, wymienić należy Uniwersytet Przy-
rodniczy we Wrocławiu, Szkołę Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego oraz Insty-
tut Żywności i Żywienia.
NIZP-PZH prowadzi również działal-
ność wydawniczą – jest wydawcą 
trzech kwartalników indeksowanych 
w bazie PubMed: Roczników Pań-
stwowego Zakładu Higieny (14 pkt 
MNiSW), Przeglądu Epidemiologiczne-
go (12 pkt) oraz Medycyny Doświad-
czalnej i Mikrobiologii (7 pkt). Raz 
w roku ukazują się dwa biuletyny – 
Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce 

Molekularne badanie diagnostyczne – nastawienie reakcji PCR pozwalającej oznaczyć 
obecność specyficznych sekwencji DNA charakterystycznych dla danego patogenu

Badanie mikrobiologiczne – analiza obrazu mikroskopowego preparatów bakterii 
barwionych metodą Grama
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stępcę Dyrektora ds. Bezpieczeństwa 
Epidemiologicznego i Środowiskowego 
i składa się z jedenastu zakładów: Ba-
dania Surowic i Szczepionek, Badania 
Wirusów Grypy (Krajowy Ośrodek ds. 
Grypy), Bakteriologii i Zwalczania Ska-
żeń Biologicznych, Bezpieczeństwa 
Żywności, Bezpieczeństwa Zdrowotne-
go Środowiska, Epidemiologii Chorób 
Zakaźnych i Nadzoru, Higieny Radia-
cyjnej i Radiobiologii, Parazytologii 
i Chorób Przenoszonych przez Wektory, 
Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotne-
go, Tworzyw Uzdrowiskowych (zakład 
zamiejscowy w Poznaniu) oraz Zakład 
Wirusologii. 
NIZP-PZH posiada rozbudowany pion 
diagnostyczny, który tworzy 9 labora-
toriów referencyjnych akredytowanych 
przez PCA (w tym laboratorium Bio-
Safety Level 3 (BSL3) o podwyższo-
nym poziomie bezpieczeństwa, gdzie 
badane są niebezpieczne drobno-
ustroje wywołujące, takie choroby jak 
Ebola, MERS, SARS, wąglik, dżuma, 
tularemia), a także laboratorium kon-
troli produktów immunologicznych 
OMCL akredytowane przez EDQM.

Kadra
Kadrę Instytutu stanowią wysoko 
wykwalifikowani eksperci, którzy są 
gwarantem jakości zarówno badań, 
publikacji, jak i wykonywanych usług. 
W Instytucie zatrudnionych jest 8 pro-
fesorów tytularnych, 17 doktorów ha-
bilitowanych oraz ponad 50 doktorów. 
W samym tylko roku 2017 przed Radą 
Naukową NIZP-PZH wszczęto 20 prze-
wodów doktorskich. 
Instytut stwarza doskonałe warunki 
pracy dla młodych naukowców, stawia-
jących pierwsze kroki w karierze zawo-
dowej, jak i dla doświadczonych osób 
już posiadających stopień naukowy. 

Współpraca międzynarodowa
Działalność statutowa i naukowa In-
stytutu znajduje odzwierciedlenie 
we współpracy naukowej, z takimi 
instytucjami jak: Światowa Organi-
zacja Zdrowia (WHO), Europejskie 
Centrum Zapobiegania i Zwalczania 
Chorób (ECDC), Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO), Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), 

Wymiany Informacji o Nowo Pojawiają-
cych się Zagrożeniach, EFSA Pesticide 
Steering Network oraz osiem podsieci 
znajdujących się w Belgii, Francji, Ho-
landii i we Włoszech, tworzonych przez 
Network of Reference Laboratories.

Jubileusz
Stulecie istnienia Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego – Państwo-
wego Zakładu Higieny świętowane jest 
pod hasłem – 100 lat troski o zdrowie 
Polaków. Ten piękny jubileusz zbiega 
się z setną rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Wszystkie uro-
czystości jubileuszowe NIZP-PZH zo-
stały objęte Honorowym Patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy oraz zostały włączone 
do Programu Niepodległa. Setna rocz-
nica powstania Instytutu stanowiła 
doskonałą okazję do odświeżenia wi-
zerunku tej jednostki naukowej, której 
efektem jest m.in. nowa forma graficz-
na logotypu i strona internetowa.
Do tej pory, w ramach obchodów ju-
bileuszu NIZP-PZH, odbyła się już 
uroczysta gala oraz jedna z trzech za-
planowanych z tej okazji konferencji 
naukowych – „100 lat wśród patoge-
nów”. Kolejne odbędą się już wkrót-
ce – 24 października br. konferencja 
pt. „Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś 
i Jutro” oraz 13 listopada br. „Żyw-
ność, woda i powietrze – czy żyjemy 
w bezpiecznym otoczeniu?” 

Grzegorz M. Święćkowski
fot. dr n. med. Tomasz Wołkowicz

Europejski Dyrektoriat ds. Jakości Pro-
duktów Leczniczych (EDQM). 
Ponadto Instytut działa w ponad trzy-
dziestu sieciach i konsorcjach nauko-
wych, spośród których należy wymie-
nić: General European OMCL Network 
(GEON) – Europejska Sieć Państwo-
wych Laboratoriów Kontroli Leków, 
Global Influenza System Surveillance 
and Response (GISSR), European In-
fluenza Surveillance Network (EISN) 
– sieci zintegrowanego nadzoru wi-
rusologicznego i epidemiologicznego 
nad grypą, European Environment 
Information and Observation Network 
(EIONET) – Europejska Sieć Informa-
cji i Obserwacji Środowiska, Emerging 
Risk Exchange Network (EREN) – Sieć 

Serologiczne badanie diagnostyczne – odczyt oznaczenia poziomu przeciwciał 
z wykorzystaniem testu ELISA

Pracownik laboratorium 3 klasy bez-
pieczeństwa (BSL-3) w stroju roboczym 
zabezpieczającym przed zakażeniem 
wysoce niebezpiecznymi patogenami
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z obszarów techniki, informatyki, 
materiałoznawstwa, biotechnologii – 
w której można wyodrębnić kilka 
grup tematycznych w odniesieniu 
do zastosowania: pojazdy i sprzęt, 
broń, systemy identyfikacji zagrożeń, 
zabezpieczania i obrony.

W grupie rozwiązań obejmują-
cej pojazdy oraz ich wyposażenie 
naukowcy zaprezentowali, m.in.: 
wielozadaniowy samolot turbośmi-
głowy ILX-34, Bezemisyjny pojazd 
„Skartt”, Wielofunkcyjny Pojazd do 

Zadań Specjalnych „FUNTER 4x4x4”; 
silnik elektryczny schładzania spa-
lin w pojeździe bojowym „Anders”, 
konstrukcję elementu zawieszenia 
w pojazdach wojskowych, silniki dla 
satelitów i rakiet suborbitalnych i no-
śnych, hybrydowy układ zasilania po-
jazdów specjalnych, baterie lotnicze, 
smary plastyczne do pojazdów, ma-
szyn i urządzeń wojskowych. 

Wśród przedstawionych rozwiązań 
dotyczących szeroko pojętej broni 
na uwagę zasługują: fotodiody do 
głowic amunicji precyzyjnego ra-
żenia i systemów naprowadzania 
rakiet, osłony czujników rakiet, 
technologia umacniania luf broni 
strzeleckiej i artyleryjskiej, wytwa-
rzanie półwyrobów na korpusy poci-
sków, silniki elektryczne do systemu 
stabilizacji armaty czołgu Leopard II 
PL; technologie stałych paliw rakie-
towych i prochów wielobazowych, 
obrabiarki do produkcji luf, apa-
ratura do kontroli łusek amunicyj-
nych, termiczne baterie rezerwowe 
do zasilania amunicji rakietowej, 
artyleryjskiej i moździerzowej. 

Dla wojska bardzo ważne są wdro-
żenia dotyczące systemów identy-

18 lipca br. z inicjatywy Sekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Tomasza Zdzikota, przy 
współpracy MON, Rada Główna In-
stytutów Badawczych zorganizowała 
konferencję pt. Cywilne  instytuty ba-
dawcze na rzecz obrony narodowej. 
Celem konferencji było przedstawie-
nie opracowanych przez cywilne in-
stytuty badawcze rozwiązań na rzecz 
obronności państwa. 

Przedstawiciele 20 instytutów cywil-
nych, bazując na dotychczasowym 
dorobku i doświadczeniach, zapre-
zentowali swoje możliwości badawcze 
i wdrożeniowe, jak również gotowe 
produkty, będące wynikiem nowa-
torskich projektów. Wiele z nich ma 
zastosowanie typowo wojskowe, inne 
są bardziej uniwersalne, lecz po odpo-
wiedniej modyfikacji i dostosowaniu  
mogą  być wykorzystane na potrze-
by wojska. Liczne rozwiązania, które 
powstają w laboratoriach instytutów 
badawczych są wdrażane, m.in. przez 
czołowe polskie przedsiębiorstwa 
zbrojeniowe oraz zdobywają uznanie 
na rynku krajowym i zagranicznym. 

Prezentacje konferencyjne obej-
mowały szeroką problematykę – 

Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony 
narodowej

Tomasz Zdzikot – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej



17Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów BadawczychNr 2/2018

fikacji zagrożeń, zabezpieczania 
i obrony.

Na konferencji zaprezentowano 
przykłady takich rozwiązań, które 
mogą mieć zastosowanie na rzecz 
obrony narodowej, m.in.: fotoniczny 
analizator widma sygnałów elek-
tromagnetycznych wysokiej często-
tliwości, mikrofalowe tranzystory 
dużej mocy do nowoczesnych ukła-
dów radiolokacyjnych i radarowych, 
Inteligentny System Kompleksowej 
Identyfikacji Pojazdów – ISKIP, Sys-
tem do Identyfikacji Osób – BIOWIZ, 
Narodowa Platforma Cyberbezpie-
czeństwa; dodatkowe opancerzenie 
kołowych transporterów opance-
rzonych i platform gąsienicowych, 
panel ceramiczno-metalowy z wy-
korzystaniem płytek balistycznych 
odpornych na ostrzał; tworzywo 
sztuczne osłabiające promieniowa-
nie radiacyjne, preparaty nowej ge-
neracji do usuwania zanieczyszczeń 
i skażeń, znakowanie plastycznego 
materiału wybuchowego, szczepion-
ki przeciwko atakom z użyciem broni 
biologicznej; system do unieszkodli-
wiania dronów, systemy do oceny 
precyzji bombardowania i strzelania 
na poligonie lotniczym i do pomiaru 
współrzędnych upadku, zaktualizo-
wane mapy magnetyczne służących 
do nawigacji samolotów i pocisków 
rakietowych oraz do nawigacji okrę-
tów podwodnych, projekt ATENA 
dotyczący opracowania otwartego 
autonomicznego systemu platform 
lądowych, robot inżynieryjny BALSA 
mający zastosowanie przy usuwa-
niu ładunków i niebezpiecznych 
materiałów.

Sekretarz Stanu Tomasz Zdzikot 
stwierdził, że dla resortu obrony na-
rodowej ważne jest posiadanie za-
plecza badawczego i rozwojowego 
nie tylko wśród uczelni i instytutów 
podległych. Ważna jest współpraca 
z instytutami badawczymi tworzą-
cymi w unikalnych obszarach tech-
nologie przemysłowe, które będą 
możliwe do wykorzystania przez Siły 
Zbrojne RP.

i żeby był możliwie jak najwyższy – za-
znaczył Wiceminister.

Konferencja, która odbyła się 
w Ministerstwie Obrony Narodo-
wej ujawniła ogromny potencjał 
i szeroki zakres działalności ba-
dawczo-wdrożeniowej instytutów 
pozawojskowych na rzecz obrony 
narodowej. Ważnym aspektem jest 
także uświadomienie potrzeby two-
rzenia dużych projektów interdyscy-
plinarnych, które mogą być wykorzy-
stane przez wojsko.

Dorota Jarocka
fot. Krzysztof Włodarczyk

– Idealnym rozwiązaniem jest to, iż 
w trakcie trwania projektu jest już 
jego końcowy użytkownik, który na 
jego wyniki czeka. To jest rozwiąza-
nie modelowe, które chcielibyśmy 
wprowadzić w pełnym wymiarze, 
żeby zawsze tak było – podkreślił 
podczas konferencji Tomasz Zdzi-
kot, mówiąc o projektach badaw-
czych.
– Chcielibyśmy, aby projekty były re-
alizowane skutecznie (…) Biorąc pod 
uwagę potrzeby sił zbrojnych, po-
trzeby resortu obrony narodowej (…) 
chcielibyśmy, aby odsetek projektów 
badawczych kończył się sukcesem 

Od prawej: Tomasz Zdzikot – Sekretarz Stanu w MON, prof. Leszek Rafalski – 
Przewodniczący RGIB
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Towarzystwo Kultury Technicznej – członek Federacji Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji 
Technicznej rozstrzygnęło 31. edycję Konkursu „NUMERUS 
PRIMUS INTER PARES”. 
W grupie czasopism specjalistycznych tytuł laureata – „NUME-
RUS PRIMUS INTER PARES” Jury przyznało kwartalnikowi „Po-
stępy Techniki Jądrowej” nr 4/2017 wydawanemu przez Instytut 
Chemii i Techniki Jądrowej & Polskie Towarzystwo Nukleoniczne.
Przedstawicielom redakcji w składzie: Stanisław Latek, Elż-
bieta Zalewska, Wojciech Głuszewski dyplom wręczyli Ewa 
Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT oraz prof. Czesław  
Waszkiewicz – Przewodniczący jury Konkursu.
Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów odbyło  się 26 
maja 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT wspólnie 
z uroczystością zakończenia XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Nagrodę Kryształowej Brukselki w kategorii nauka – in-
stytuty badawcze otrzymał Przemysłowy Instytut Auto-
matyki i Pomiarów PIAP. Statuetkę oraz dyplom odebrał 
prof. nadzw. Piotr Szynkarczyk – Dyrektor PIAP podczas 
uroczystej gali, która odbyła się 6 czerwca br. w War-
szawie.

Przyznając nagrodę, jury brało pod uwagę m.in. liczbę reali-
zowanych projektów, wartość projektów oraz liczbę projek-
tów koordynowanych. Kryteria te najlepiej spełnił PIAP, który 
uczestniczył w 33 projektach badawczych, począwszy od 
5. Programu Ramowego, przez 6. Program Ramowy, aż po  
7. Program Ramowy, a także Horyzont 2020.

W sumie Instytut pozyskał ponad 9 mln euro na reali-
zację projektów z obszarów: bezpieczne społeczeństwa, 
technologie informacyjne i komunikacyjne, zrównowa-
żony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy. W ramach 
projektów PIAP współpracował z naukowcami z Hiszpa-
nii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Węgier 
i Belgii.

W kapitule oceniającej nominowanych do nagrody i wyłania-
jącej laureatów zasiadają m.in.: Jarosław Gowin – Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Przewodniczący), Jadwiga 
Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii (Wi-
ceprzewodnicząca), Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji 
i Rozwoju, prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Prze-
mysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Eu-
ropejskiego, prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady 
Głównej Instytutów Badawczych.

Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest od 
2001 r. za sukcesy w Programach Ramowych Badań 
i Innowacji UE, których celem jest wzmocnienie dosko-
nałości naukowej i podniesienie konkurencyjności go-
spodarczej Unii Europejskiej. Jest ona cenionym wśród 
naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem za ich inno-
wacyjność i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. 
Pomysłodawcą i organizatorem konkursu Kryształowej 
Brukselki jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE).

Oprac. Dorota Jarocka
fot. KPK, Robert Graff

Prestiżowa nagroda dla kwartalnika „Postępy 
Techniki Jądrowej”

Kryształowa Brukselka 2018 dla PIAP

Prof. nadzw. Piotr Szynkarczyk – Dyrektor PIAP odbiera nagrodę 
z rąk Sekretarza Stanu w MNiSW Piotra Dardzińskiego
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formy i rozwiązań 
techniczno-mate -
riałowych, modelo-
wania i obliczania 
konstrukcji, złączy 
i wzmacniania ele-
mentów konstrukcyjnych, bezpie-
czeństwa pożarowego oraz ochrony 
drewna przed wilgocią i destrukcją 
biologiczną.

Szczegółowe informacje na temat 
konferencji znajdują się na stronie: 
https://www.itd.poznan.pl/pl/aktu-
alnosci/konferencja-budownictwo-
-drewniane-2018 .

Termin konferencji:

16 października 2018 r.

Miejsce konferencji:

Aula Instytutu Technologii Drewna 
w Poznaniu. 

Głównym jej celem jest prezentacja 
najnowszych osiągnięć naukowych 
oraz wymiana doświadczeń z zakresu 
budownictwa drewnianego w Polsce. 

Przedstawiony zostanie aktualny 
stan wiedzy oraz trendy innowacyj-
ne i rozwojowe, w szerokim aspek-
cie tego zagadnienia, ze szczegól-
nym uwzględnieniem: kształtowania 

Forum, stanowiące otwartą platformą 
konsultacji z szerokim gronem zainte-
resowanych stron na temat europej-
skiej polityki badań i technologii, od-
będzie się w dniach 26–27 września 
2018 r. w Międzynarodowym Cen-
trum Kongresowym w Katowicach.

Główna tematyka obrad skoncen-
trowana będzie na zagadnieniach 
dotyczących funkcjonowania euro-
pejskich i krajowych instrumentów 
wsparcia projektów badawczo-roz-
wojowych i wdrożeniowych podej-
mowanych przez przedsiębiorstwa. 
Ważną problematyką podjętą na 
Forum będą zmiany systemowe, pla-
nowane na lata 2021-2027, w ra-
mach nowego Programu Ramowego 
„Horyzont Europa”.

Szczególna uwaga zostanie po-
święcona rozwojowi gałęzi przemy-
słu i usług uznanych w Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju za 
sektory strategiczne. Są to m.in.:
−�medycyna innowacyjna,
−� technologie cyfrowe w zastosowa-

niach przemysłowych (tzw. Prze-
mysł 4.0),

−�gospodarka zamkniętego obiegu,
−�nowoczesne środki transportu. 

Duży akcent będzie położony na po-
nadnarodową współpracę w wymie-
nionych obszarach krajów centralnej 
i południowo-wschodniej Europy. 

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne 
pod warunkiem uprzedniego zareje-
strowania się na stronie www.eurofo-
rum.iztech.pl lub www.npexpo.pl .

W obradach swój udział zapowiedziało 
wielu wybitnych ekspertów – przedsta-
wicieli stowarzyszeń naukowych i in-
żynieryjnych, dostawców technologii, 
przedsiębiorstw przemysłu przetwór-
czego, instytucji finansowych i innych 
interesariuszy z całej Europy. To dobra 
okazja, aby spotkać się, wymienić ide-
ami i pomysłami oraz zainicjować two-
rzenie sieci i pozyskać potencjalnych 
partnerów. 

Na Forum obecni będą również polity-
cy zajmujący się problematyką rozwo-
ju nowoczesnego przemysłu i dosko-
nalenia systemu nauki przemysłowej, 
m.in. Jadwiga Emilewicz – Minister 
Przedsiębiorczości i Technologii, Car-
los Moedas – Komisarz ds. Badań, 
Nauki i Innowacji w Komisji Europej-
skiej, Jerzy Buzek – Przewodniczący 
Komisji Przemysłu, Badań i Energii 
Parlamentu Europejskiego.

Szczegółowy program Forum dostęp-
ny jest na portalu www.euroforum.
iztech.pl .

Instytut Technologii Drewna zaprasza na 
konferencję naukowo-techniczną „Budownictwo 
drewniane – trendy i wyzwania”

Zaproszenie na Europejskie Forum Technologiczne
26–27 WRZEŚNIA 2018 – MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH
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Trzy instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Infra-
struktury – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Ko-
lejnictwa oraz Instytut Transportu Samochodowego zawarły 
porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej Sieci Instytu-
tów Badawczych Transportu (Polish Transport Research In-
stitutes Network – POLTRIN).

Uroczyste podpisanie porozumienia, którego sygnatariu-
szami byli: Minister Andrzej Adamczyk, prof. Leszek Ra-
falski – Dyrektor IBDiM, dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. 
nadzw. – Dyrektor ITS oraz dr inż. Andrzej Żurkowski – 
Dyrektor IK, odbyło się 16 lipca br. w Ministerstwie Infra-
struktury.

Tematyczna sieć powstała w wyniku oddolnych działań in-
stytutów badawczych i jest rozwiązaniem niskokosztowym. 
Ideą zawartego porozumienia jest wzmacnianie potencjału 
instytutów badawczych, umożliwiające realizację dużych 
projektów badawczych na rzecz rozwoju transportu, gospo-
darki i konkurencyjności przedsiębiorstw. 

Instytuty prowadzą komplementarną działalność i już od 
wielu lat współpracują zarówno w zakresie projektów na-
ukowo-badawczych, jak i np. w obszarze certyfikacji. Łączy 
je wiele umów doraźnych i długoterminowych. 

– Porozumienie trzech instytutów działających w obsza-
rze transportu jest ważną inicjatywą w kontekście wyzwań 
stojących przed Polską, związanych m.in. z elektromobil-
nością, autonomicznością w transporcie, kolejami dużych 
prędkości, niskoemisyjnym transportem zbiorowym, trans-
portem intermodalnym, jak również z budową centralnego 
portu komunikacyjnego – powiedział Minister Infrastruktury 
Andrzej Adamczyk. 

Zakres działalności w ramach porozumienia
Instytuty podejmują współpracę w szczególności w zakre-
sie:

−�wykonywania zadań ważnych dla planowania i realizacji 
polityki państwa, niezbędnych dla zapewnienia rozwoju 

innowacyjnego, efektywnego, bezpiecznego oraz nisko-
emisyjnego transportu lądowego;

−� identyfikowania wspólnych problemów dotyczących 
sektora i podejmowanie działań mających na celu ich 
rozwiązanie przy pomocy wiedzy eksperckiej, potencja-
łu naukowego i aparatury badawczej będącej w dyspo-
zycji instytutów;

−�kształtowania strategicznych programów badawczych 
oraz inicjowania i realizacji wspólnego programu ba-
dawczo-wdrożeniowego w obszarze transportu lądo-
wego;

−� realizacji wspólnych prac naukowych i rozwojowych oraz 
wdrażania i upowszechniania ich wyników;

−�współpracy pomiędzy laboratoriami, którymi dysponują 
instytuty oraz wymiany doświadczeń badawczych;

−� reprezentowania Sieci na arenie międzynarodowej w za-
kresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Dorota Jarocka

Instytuty w ramach Sieci POLTRIN rozpoczynają 
współpracę

Od lewej: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, 
prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, Dyrektor IBDiM, 
dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. nadzw. – Dyrektor ITS  
oraz dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor IK

Uroczyste podpisanie porozumienia w Ministerstwie Infrastruktury


