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Rok XXVI

Przedstawiciele RGIB w RGNiSW na kadencję 
2022–2025
W dniu 5 listopada 2021 r. w Warszawskim Domu Tech-
nika NOT odbyło się VI posiedzenie Rady Głównej Instytu-
tów Badawczych X kadencji przeprowadzone w formule 
hybrydowej. 

Gospodarzem spotkania był prof. Le-
szek Rafalski, Przewodniczący RGIB, 
który po powitaniu uczestników obec-
nych na posiedzeniu stacjonarnie 
i online, przedstawił krótką informację 
o ostatnich działaniach Rady. 

Przypomniał obecnym, iż 23 wrze-
śnia br. Wojciech Murdzek, Sekretarz 

Stanu w MEiN zwrócił się do RGIB oficjalnym pismem 
z prośbą o przedstawienie propozycji zmian legislacyj-
nych dotyczących kwestii funkcjonowania instytutów ba-
dawczych. Dyskusja nad potrzebnymi kierunkami zmian 
w ustawie o instytutach badawczych miała miejsce pod-
czas XXIX Forum Instytutów Badawczych. W jej wyniku 
prof. Leszek Rafalski przekazał do Ministra W. Murdzka 
proponowane przez przedstawicieli instytutów badaw-
czych zapisy. Przewodniczący opowiedział również o swo-
im udziale w XVII Konferencji Sprawozdawczej Komitetu 
Metalurgii PAN „METALURGIA 2020”, która odbyła się 
w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 20–22 października 
2021 r. oraz o uczestniczeniu w Forum Innowacyjności 
Sił Zbrojnych B+R+Armia 2021 w Wojskowej Akademii 
Technicznej 26 października 2021 r. Przewodniczący RG 
zapowiedział uczestnikom cykl seminariów organizowa-
nych przez Krajowy Punkt Kontaktowy dla instytutów ba-
dawczych, a dotyczących Programu Ramowego Horyzont 
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Europa „w pigułce” – 8 listopada 2021 r. oraz kolejnych 
o poszerzonej tematyce w dniach 15 i 16 listopada br. 
W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja nad aktu-
alną sytuacją instytutów badawczych.

Kolejnym ważnym punktem VI Posiedzenia Rady Głównej 
Instytutów Badawczych był wybór przedstawicieli na człon-
ków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na ka-
dencję 2022–2025. Prof. Leszek Rafalski omówił szcze-
gółowo sylwetki wszystkich kandydatów zgłoszonych do 
grupy instytutów badawczych oraz Państwowych Instytu-
tów Badawczych i zarządził głosowanie. Wybrano Komisję 
Skrutacyjną.

Horyzont Europa (HE), to już 9. unijny program ramowy, 
finansujący badania i innowacje. Jego budżet wynosi ok. 
95,5 mld euro na lata 2021–2027.
Główne cele PR HE to przede wszystkim wsparcie dla na-
uki i badań oraz technologii, wspieranie konkurencyjności 
przemysłu, jak również realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju w UE.
Program Horyzont Europa promuje doskonałość i za-
pewnia cenne wsparcie najlepszym naukowcom i inno-
watorom, stymulując tym samym przemiany systemowe 
konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, 
zdrowa i odporna. Stymuluje doskonałość naukową za 
pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 
(European Research Council – ERC), tak by umożliwić 
wybitnym naukowcom poszerzanie granic nauki i wiedzy, 
co pomoże sprostać wyzwaniom gospodarczym i spo-
łecznym, przed którymi stoi Europa. Stypendia i wymia-
ny w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) 
pomogą najbardziej utalentowanym młodym naukowcom 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w wyni-
ku przeprowadzonych wyborów wyłoniono następujące 
przedstawicielki z grupy:
Państwowe Instytuty Badawcze
prof. dr hab. Danutę Sosnowską z Instytutu Ochrony 
Roślin – PIB,
Instytuty Badawcze
dr hab. inż. Barbarę Rymszę, prof. IBDiM z Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów.

Wybranym Paniom Rada Główna serdecznie gratuluje oraz 
życzy powodzenia i satysfakcji z prac na rzecz nauki i szkol-
nictwa wyższego.

poszerzać wiedzę i umiejętności, a Europa skorzysta 
z doradztwa naukowego, wsparcia technicznego i spe-
cjalnych badań prowadzonych przez Wspólne Centrum 
Badawcze (JRC).
PR HE to liga mistrzów badań i innowacji, a bycie liderem 
konsorcjum to duże wyzwanie. Aby zdobyć koordynację 
trzeba po pierwsze – mieć świetny pomysł i motywację do 
konkurowania z najlepszymi, po drugie – dostać się do ist-
niejących sieci współpracy, zbudować zaufanie, przekonać 
do swojego pomysłu i po trzecie – mieć za sobą wsparcie 
i profesjonalne zaplecze administracyjne instytucji, w któ-
rej projekt będzie realizowany. Zatem wiąże się to z całą 
strategią uczestnictwa i zwiększania roli i zadań polskich 
zespołów w projektach.
Horyzont Europa wspiera badania oparte na współpra-
cy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi 
obecnie cała Europa oraz wzmacnia potencjał technolo-
giczny i przemysłowy poprzez tematyczne grupy polityk, 
tzw. klastry.

Od lewej: prof. Marcin Ślęzak – Przewodniczący Komisji Skrutacyj-
nej, Sylwia Różyc – Biuro RGIB, Aneta Marczuk – Dyrektor Biura 
RGIB, Członek Komisji Skrutacyjnej, dr Renata Barcikowska –  
Członek Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej prof. Marcin Ślęzak 
oraz Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski

Szkolenia Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR 
skierowane do środowiska instytutów badawczych
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W Polsce za PR HE odpowiedzialny jest Dział Krajowego 
Punktu Kontaktowego, działający w strukturze Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju.
Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR zorganizował spotkania 
informacyjne dla instytutów badawczych, w formule online. 
Odbyły się one w dniach 8, 15–16 oraz 22 listopada br. W spo-
tkaniach uczestniczyło ok. 500 przedstawicieli instytutów ba-
dawczych.
Spotkania były skierowane do realizatorów projektów oraz służb 
administracyjnych i finansowych w instytutach badawczych.
Tematyka spotkań obejmowała zasady uczestnictwa w PR HE, 
Plany Równości Płci (Gender Equality Plans – GEP), poszukiwa-
nie partnerów do konsorcjów, tworzenie wniosku projektowe-
go oraz skalkulowanie budżetu, wynagrodzenia w programie 
Horyzont Europa, a także Twinning i Era Chairs dla zaawanso-
wanych, czy widening participation. 
Podsumowania całościowego dokonała dr Maria Śmietan-
ka – Zastępca Dyrektora Działu Krajowego Punktu Kontak-
towego PR Horyzont Europa.

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych 
prof. Leszek Rafalski serdecznie podziękował Magdale-
nie Bem-Andrzejewskiej – Dyrektor Działu KPK, dr Marii 
Śmietance i Renacie Rycerz za zorganizowanie szkoleń. 
Podziękował także ekspertom merytorycznym, którzy po-
dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami 
spotkań. 
Prof. Leszek Rafalski bardzo pozytywnie ocenił szkolenia 
oraz wyraził uznanie za wysoki poziom kompetencji prowa-
dzących szkolenia. 
Serdecznie zachęcamy instytuty badawcze do bezpośred-
niego kontaktu z ekspertami KPK, aby korzystały z szero-
kiego wachlarza wsparcia, jakie oferuje Krajowy Punkt Kon-
taktowy do PR HE, takie jak bezpłatne konsultacje, udział 
w wydarzeniach, a w szczególności w tematycznych spotka-
niach brokerskich, szkoleniach, często „szytych na miarę” 
potrzeb wnioskodawców. Na stronie www.kpk.gov.pl znajdą 
Państwo informacje o bieżących wydarzeniach, zarówno 
krajowych, jaki i międzynarodowych, szkoleniach, warszta-
tach itp.

III Kongres „Zdrowie Polaków”
To było największe interdyscyplinarne spotkanie tego 
roku, merytorycznie odnoszące się do najważniejszych 
problemów ochrony zdrowia i osiągnięć medycyny pol-
skiej – mówił prof. Henryk Skarżyński o zorganizowanym 
już po raz trzeci Kongresie „Zdrowie Polaków”, który od-
bywał się pod hasłem „Zdrowie Polaków, zdrowie każde-
go z nas to największy kapitał i największa inwestycja na 
przyszłość”.
W ciągu dwóch dni (25–26 października) w Światowym 
Centrum Słuchu w Kajetanach miało miejsce 8 debat, 
12 sympozjów, 53 panele i około 50 wykładów. W sumie 
w Kongresie wzięło udział kilkuset wybitnych naukowców 
i ekspertów medycyny, ochrony zdrowia, przedstawicieli 
parlamentu, urzędów centralnych, samorządów, środo-
wisk akademickich, edukacji, kultury, sportu i mediów. 
Obrady miały charakter hybrydowy – dyskusje i wykłady 
transmitowane na sześciu kanałach zgromadziły tysią-
ce zainteresowanych. Kongres „Zdrowie Polaków” jest 
organizowany z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego 
od 2019 r. Jego organizatorami są: Komitet Nauk Klinicz-
nych PAN, Rada Główna Instytutów Badawczych, Świato-
we Centrum Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów i Fun-
dacja „Po Pierwsze Zdrowie” wspólnie z uniwersyteckimi 
zespołami ekspertów, towarzystwami naukowymi, organi-
zacjami pozarządowymi i organizacjami pacjentów. 
– Kongres nie zastąpi dialogu społecznego na każdym 
szczeblu – centralnym, regionalnym, w szpitalu lub ro-
dzinie – mówił podczas ceremonii otwarcia Kongresu 
prof. Henryk Skarżyński. – Czy w dalszym ciągu możemy 
tylko apelować o współdziałanie wszystkich, którzy mają 
wpływ, ponad tzw. podziałami politycznymi? Czy mówiąc, 
że tych podziałów nie ma, nie zaklinamy rzeczywistości? 

Czy wydając na swoje zdrowie coraz więcej z własnej 
kieszeni będziemy zdrowi, czy tylko chwilowo uspokoje-
ni? Czy solidarność międzypokoleniowa, środowiskowa, 
a nawet rodzinna to już tylko hasła bez pokrycia? Przy-
stępując do organizacji tego Kongresu zadawałem wielu 
moim rozmówcom pytania o to, co możemy przekazać so-
bie i społeczeństwu, by polska ochrona zdrowia faktycz-
nie, a nie deklaratywnie znajdowała się na pierwszym 
miejscu u wszystkich, którzy mają na nią wpływ. Zdecydo-
waliśmy wspólnie, że naszym celem – aktywnych uczest-
ników tego forum – jest systematyczna edukacja społe-
czeństwa dotycząca wielu aspektów naszego działania. 
Celem jest pokazanie współczesnych możliwości medycy-
ny i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia. Taka jest 
misja naszych zawodów, świadomie je wybraliśmy, ale 
bez wsparcia i zrozumienia nie rozwiążemy sami wielu 
palących problemów. W dyskusji ciągle odnosimy się do 
niebezpiecznych zjawisk i często je bagatelizujemy. Jeżeli 
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podkreślając, że sprawnie działający system ochrony zdro-
wia to zadanie o znaczeniu narodowym, budowany ponad 
podziałami politycznymi (…). Mam nadzieję, że ta publicz-
na debata nad jedną z najważniejszych dziedzin naszego 
życia będzie skłaniała do pogłębionej refleksji społecznej, 
poruszy świadomość Polaków zgodnie z myślą Arthu-
ra Schopenhauera „Zdrowie nie jest wszystkim, ale bez 
zdrowia wszystko jest niczym”. Liczę, że Kongres pomoże 
w utrwaleniu tej myśli w publicznej świadomości – podkre-
ślała wicemarszałek Małgorzata Gosiewska.
– Inicjatywa III Kongresu „Zdrowie Polaków” to niezwy-
kle cenne przedsięwzięcie, tworzy bowiem przestrzeń do 
wymiany myśli różnych środowisk – ekspertów, naukow-
ców, decydentów, pacjentów. To swoisty „okrągły stół”, 
gdzie można opracowywać dobre praktyki, poszukiwać 
scenariuszy rozwiązań trudnych sytuacji. To forum, gdzie 
teoretycy odpowiedzialni za organizację systemu ochrony 
zdrowia mają możliwość zweryfikowania swoich pomysłów 
organizacyjnych z doświadczonymi praktykami. Tworzy to 
niecodzienną okazję do wspólnych ustaleń, weryfikacji za-
łożeń i procedur, które mogą dać wymierne korzyści ca-
łemu systemowi opieki zdrowotnej – napisał w liście do 
organizatorów wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski. 
W dalszej części uroczystego otwarcia Kongresu głos za-
brali także inni przedstawiciele parlamentu, ministerstw 
i urzędów centralnych, władz samorządowych, jednostek 
naukowych, przedstawiciele zawodów medycznych i gospo-
darki. Kolejne wystąpienia wskazywały na to, jak wielkie 
nadzieje różnych środowisk wzbudzają obrady tegorocz-
nego Kongresu, który przy rosnących problemach ochrony 
zdrowia stał się platformą wymiany poglądów i okazją do 
dyskusji dotyczącej naprawy całego systemu. 
– Kongres to jedno z najważniejszych wydarzeń w zakre-
sie profilaktyki zdrowia – podkreślał podczas uroczystego 
otwarcia mec. Piotr Mierzejewski, zabierający głos w imieniu 
Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka. – Sze-
roko rozumiana kwestia zdrowia, w tym zdrowia psychicz-
nego, praw pacjenta, jak również sytuacja pracowników 
służby zdrowia i finansowanie systemu, stanowią obszar 
działań rzeczników praw obywatelskich kolejnych kadencji. 
Prof. Marcin Wiącek także uznał ochronę zdrowia za jeden 
z priorytetów. W Biurze Rzecznika trwają obecnie prace 
nad raportem COVID-19, poruszającym m.in. takie tematy, 
jak opieka zdrowotna pacjentów niecovidowych, prawo do 
poszanowania życia prywatnego i rodzinnego pacjenta, sy-
tuacja w szpitalach w trakcie kolejnych fal pandemii, brak 
efektywnej koordynacji pogotowia ratunkowego. Z uwagi na 
tragiczną sytuację w psychiatrii, którą dramatycznie pogor-
szyła pandemia, rzecznik postanowił o reaktywacji Komisji 
Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego (…). Jednym 
z nowych zagadnień, które będą przedmiotem troski rzecz-
nika jest postępowanie z ofiarami przemocy domowej i sek-
sualnej, które trafiają do placówek medycznych nie tylko po 
popełnieniu czynu karalnego, lecz także po pewnym cza-
sie – zapowiedział mec. Piotr Mierzejewski. 

w większym niż dotychczas stopniu przyjdzie nam zmie-
rzyć się z zagrożeniem życia – na pewne refleksje może 
być już za późno – mówił prof. Henryk Skarżyński. 
– To dla mnie zaszczyt i honor wziąć udział w tym wydarze-
niu, które z uwagi na osoby wykładowców, organizatorów, 
panelistów oraz mnogość poruszanych zagadnień z pew-
nością należy uznać za jedno z najważniejszych wydarzeń 
organizowanych w trosce o zdrowie Polaków – podkre-
ślał podczas uroczystego otwarcia prof. Tomasz Grodzki, 
marszałek Senatu RP, który objął honorowy patronat nad 
III Kongresem „Zdrowie Polaków”. – Dziękuję gospodarzo-
wi – Panu Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu za to, 
że przygotowując program, zachęca do szczerej, otwartej 
dyskusji. Abyśmy – jak to Pan Profesor był uprzejmy powie-
dzieć – poszukiwali prawdy, a nie próbowali zakłamywać 
rzeczywistość, bo to nas sprowadzi na manowce – dodał 
marszałek Grodzki podkreślając, że raport z tego wyda-
rzenia powinien zostać dokładnie przeanalizowany przez 
decydentów różnych szczebli w polskim systemie ochrony 
zdrowia. 
– Dbać o ten system to zadanie polityków – mówił prof. To-
masz Grodzki. – Zadaniem takich wizjonerów, jak prof. Hen-
ryk Skarżyński, jak liczni przedstawiciele świata medycyny, 
jest dbanie o to, aby kształt tego systemu był jak najlep-
szy. Natomiast zadaniem polityków jest nie przeszkadzać, 
wspierać ich, pomagać, zapewnić pracownikom systemu 
oraz pacjentom poczucie bezpieczeństwa oraz poczucie, 
że leczenie w Polsce jest na odpowiednim poziomie, termi-
nowe i dobrze finansowane, abyśmy nie zderzali się z falą 
młodych lekarzy, którzy chcą opuszczać nasz kraj. 
Pandemia koronawirusa odcisnęła na systemie ochrony 
zdrowia straszliwe piętno. Warto przypomnieć, jak wielu le-
karzy, pielęgniarek, ratowników i przedstawicieli innych spe-
cjalności oddało życie po to, aby nas ratować. Ta ofiara ni-
gdy nie powinna zostać zapomniana. Tymczasem zbyt wiele 
Polek i Polaków podchodzi niefrasobliwie do zdrowia. Z jed-
nej strony klaszczemy medykom, z drugiej odmawiamy im 
finansowania, z trzeciej mniej lub bardziej dyskretnie wspie-
ramy antyszczepionkowców. To jest nie do zaakceptowania. 
Z tego miejsca apeluję do społeczeństwa: Szczepcie się! Bo 
to jedyna metoda opanowania pandemii – mówił marszałek 
Tomasz Grodzki, przypominając, że Senat RP ustanowił rok 
2021 rokiem pracowników ochrony zdrowia. To hołd dla tych 
wszystkich, którzy znowu wracają na front walki z pandemią 
i walki o zdrowie Polek i Polaków. 
– Motto Kongresu „Zdrowie Polaków, zdrowie każdego 
z nas, to największy kapitał teraz i największa inwestycja 
na przyszłość” wyraźnie wyznacza perspektywę, w której 
będą toczyć się liczne debaty i dyskusje – mówiła z ko-
lei podczas otwarcia Kongresu Małgorzata Gosiewska, 
wicemarszełek Sejmu RP. – Kapitał ten trzeba systema-
tycznie i z wytrwałością budować w porozumieniu różnych 
środowisk, sił politycznych i społecznych. W porozumie-
niu, a nie rywalizacji, nie wykorzystując tego tematu do 
sporu politycznego – zaznaczała Małgorzata Gosiewska, 
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– Winston Churchill powiedział kiedyś, że zdrowie to naj-
większy atut, jaki może mieć kraj. Te słowa są szczególnie 
aktualne w czasie pandemii, kiedy trwa walka (wierzę, że 
będzie wygrana) o zdrowie i życie wszystkich ludzi na zie-
mi – napisał Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak w liście 
odczytanym przez Justynę Oknińską-Janzen, głównego spe-
cjalistę w Zespole Spraw Społecznych. – Nieuleczalnych 
chorób nie pokonamy, ale dzięki wiedzy i doświadczeniu 
wybitnych naukowców, lekarzy, ekspertów z różnych dzie-
dzin medycyny, ekonomistów, przedstawicieli ministerstw, 
urzędów państwowych, uczelni oraz organizacji pacjenc-
kich, dzięki Wam wszystkim, możemy podjąć skuteczną 
walkę o poprawę kondycji zdrowotnej Polaków. Jestem rad, 
że mogę zwrócić się do uczestników Kongresu „Zdrowie 
Polaków” – inicjatywy niezwykle wartościowej, dającej pole 
do wymiany doświadczeń i wiedzy – z podziękowaniami za 
dotychczasową pracę na rzecz poprawy opieki zdrowotnej 
w Polsce. Wnioski z III Kongresu będą stanowiły asumpt, 
w szczególności dla organów władzy publicznej, do podej-
mowania aktywności na rzecz zdrowia Polaków, ponieważ 
sytuacja w kraju związana z epidemią niekorzystnie odbi-
ła się na wielu aspektach zdrowia obywateli, w tym dzieci. 
W szpitalach na wielu oddziałach dziecięcych doszło nieste-
ty do znacznego ograniczenia prawa małoletniego hospi-
talizowanego pacjenta do kontaktu osobistego z osobami 
bliskimi. Jeszcze ostrzej zarysowała się kwestia komunika-
cji personelu medycznego z rodzicami chorych dzieci (…). 
Trudne warunki związane z epidemią, zagrożeniem życia 
i zdrowia sprawiły, że pojawiło się poczucie bezsilności, a to 
miało negatywny wpływ na relacje między personelem me-
dycznym a pacjentami i ich najbliższymi (…). Mam nadzie-
ję, że podnoszone podczas tego Kongresu kwestie dbało-
ści o dobrą komunikację personelu medycznego z dziećmi 
przyczynią się do poprawy tej sytuacji, co niewątpliwie bę-
dzie miało wpływ na proces zdrowienia małych pacjentów – 
czytała Justyna Oknińska-Janzen. 
– Zdrowie Polaków to zdrowie każdego z nas – mówił 
dr Bolesław Piecha, zastępca przewodniczącego sejmowej 
Komisji Zdrowia podkreślając, że w ostatnich latach kwe-
stia zdrowia publicznego umykała uwadze. – Przypomnie-
liśmy sobie o niej, kiedy świat pogrążył się w pandemii. 
Okazało się wówczas, że sukcesy medycyny naprawczej to 
za mało, aby mieć poczucie sukcesu – podkreślał dr Bole-
sław Piecha dodając, że w zdrowiu publicznym ważna jest 
przede wszystkim promocja zdrowia, profilaktyka i jej zro-
zumienie. Poziom wyszczepienia odpowiada zrozumieniu 
Polaków, czym jest zdrowie publiczne – mówił dr Bolesław 
Piecha, zachęcając uczestników Kongresu do dyskusji nad 
tym, co robić, aby świadomość społeczną dotyczącą zdro-
wia publicznego podnieść na wyższy poziom.

Podobny wydźwięk miało wystąpienie Beaty Małeckiej- 
Libery, przewodniczącej senackiej Komisji Zdrowia – Cie-
szę się, że Kongres stawia nacisk na słowo „zdrowie”. To 
profilaktyka może prowadzić do zdrowia społeczeństwa, 
do zmniejszenia cierpienia, a także do zmniejszenia ob-

ciążenia systemu. Opieka zdrowotna to nie tylko system 
i organizacja, lecz także zdrowie publiczne, które przez 
wiele lat było w cieniu medycyny naprawczej. W definicji 
zdrowia publicznego mowa jest o nauce i sztuce, które 
zapobiegają chorobom. Nauki i sztuki w tym Instytucie 
nie brakuje – mówiła dr Beata Małecka-Libera, zwraca-
jąc się do prof. Henryka Skarżyńskiego. Jej zdaniem pan-
demia pokazała, jak mało społeczeństwo wie, jak dbać 
o zdrowie i unikać zagrożeń. Natomiast wypracowanie 
skutecznego sposobu, pozwalającego dotrzeć do szero-
kich kręgów społecznych z wiedzą o zdrowiu, to jedno 
z najważniejszych zadań Kongresu. 
Kadry medyczne to drugi z najistotniejszych obecnie, zda-
niem senator Beaty Małeckiej-Libery, tematów z zakresu 
ochrony zdrowia. Jak wspomóc medyków? W jaki sposób 
zapewnić im godne warunki pracy, a jednocześnie dopro-
wadzić do sytuacji, w której społeczeństwo będzie miało 
dostęp do diagnostyki i profilaktyki? to pytania, które sta-
wiała przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, zachęca-
jąc uczestników Kongresu do dyskusji. 
Podobnie jak przedmówcy, minister Bartłomiej Chmielo-
wiec, Rzecznik Praw Pacjenta podkreślał, że pandemia po-
kazała nam, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w systemie 
ochrony zdrowia. – Pacjenci znaleźli się w bardzo trudnej 
sytuacji, nieznanej w ostatnich latach. Zdaję sobie spra-
wę, przed jak wielkim wyzwaniem stoimy – mówił, zwra-
cając uwagę na dwa zagadnienia: dostępie do świadczeń 
zdrowotnych i bezpieczeństwie pacjenta. – O bezpieczeń-
stwie pacjenta mówi się coraz więcej – podkreślał. – Zda-
rzenia niepożądane występują na całym świecie, ale jak 
pokazują doświadczenia krajów zachodnich, możemy mi-
nimalizować ich ilość, np. wprowadzając system no-fault. 
W projekcie ustawy o dostępności do świadczeń zdrowot-
nych i bezpieczeństwie pacjenta znalazły się zapisy wpro-
wadzające właśnie ten system. To pierwszy krok w kierun-
ku zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i pierwszy krok 
w kierunku wdrażania rozwiązań, dzięki którym zdarzenia 
niepożądane będą zgłaszane bez obawy o konsekwen-
cje karne oraz będą analizowane, w skali mikro i makro. 
Wierzę, że Kongres „Zdrowie Polaków” wskaże nam te kie-
runki, które powinniśmy obrać, aby wspólnie reformować 
system ochrony zdrowia – zakończył swoje wystąpienie mi-
nister Chmielowiec.
Prof. Romuald Zabielski, wiceprezes PAN, przypominając 
liczne działania PAN na rzecz zdrowia Polaków w ciągu 
ostatniego roku, nawiązał do wydanej ostatnio przez Ko-
mitet Prognoz PAN monografii pt. „Zmiana klimatu – skut-
ki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki”. Publikacja 
ta nawiązuje do koncepcji „jednego zdrowia”, w której 
zdrowie człowieka, zdrowie zwierząt i zdrowie świata 
roślin i całego środowiska, są traktowane jako układy 
ze sobą powiązane. – Warto pamiętać, że 60% chorób 
zakaźnych to zoonozy i że niekontrolowane stosowanie 
antybiotyków w żywieniu zwierząt, w weterynarii i me-
dycynie doprowadziło do antybiotykoodporności, która 
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ma wpływ nie tylko na zdrowie ludzi i zwierząt, lecz jej 
konsekwencje widać także w środowisku. Postuluję, aby 
podczas kolejnych kongresów szerzej odnieść się do tych 
problemów – mówił prof. Romuald Zabielski podkreśla-
jąc, że czyste środowisko, czysta woda i zdrowa żywność 
są niezwykle ważne w profilaktyce zdrowotnej. – Musi-
my edukować społeczeństwo, aby mądrzej inwestowało 
w zdrowie, a szpital traktowało jako ostateczność – za-
kończył swoje wystąpienie.
– Nie ma dziś ważniejszego tematu do rozmowy niż system 
ochrony zdrowia – mówił prof. Michał Kleiber, wiceprezy-
dent Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, zwracając jed-
nocześnie uwagę na wysoką absencję w pracy z powodu 
zwolnień lekarskich, która powoduje opóźnienia w rozwoju 
kraju. – Gdyby udoskonalić systemy ochrony zdrowia w po-
szczególnych krajach UE, to zyskano by średnio 300 mld 
euro dodatkowych środków, czyli jedną czwartą unijnego 
budżetu – mówił prof. Michał Kleiber. Za podstawowe wy-
zwania w ochronie zdrowia uznał: szerzenie wiedzy o zna-
czeniu zdrowia i sposobach dbałości o nie, profilaktykę 
zdrowotną, a także personalizację leczenia oraz nowe 
technologie wprowadzane do systemu na bazie interdyscy-
plinarnych badań naukowych. – Nasze główne rozważania 
powinny koncentrować się na antynomiach, czyli sprzecz-
nościach ukrytych w systemie. Podstawową sprzecznością 
jest to, że oczekując poprawy w systemie ochrony zdrowia, 
obywatele nie są skłonni do wydatkowania większych pie-
niędzy, które mogłyby ten system wspomóc – mówił prof. 
Kleiber, zaznaczając, że konkluzje z obrad kongresu posłu-
żą w przyszłości udoskonalaniu systemu ochrony zdrowia.
– Na hasło Kongresu patrzę poprzez pryzmat analiz i prac, 
które są wykonywane w ZUS, takich jak analiza skutków 
niezdolności do pracy zarówno krótkookresowej, jak i dłu-
gookresowej – mówiła z kolei podczas otwarcia Kongresu 
prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS podając, że w 2020 r. 
absencja wynosiła aż 24 mln zwolnień i 290 mln dni, znacz-
nie więcej niż w latach poprzednich. Absencja spowodowa-
na zaburzeniami psychicznymi wzrosła aż o 37% – To nie 
Covid był zatem główną przyczyną zwolnień lekarskich – 
zwracała uwagę prezes ZUS podkreślając, iż w obecnej 
sytuacji potrzebne są działania ograniczające absencję 
chorobową, m.in. z powodu chorób zawodowych, wypad-
ków w pracy itp. Konkludując powiedziała – Potrafimy dość 
dobrze zarządzać chorobą, ale musimy nauczyć się lepiej 
zarządzać zdrowiem. To ogromne wyzwania dla państwa, 
dla pracodawców i dla nas – obywateli. Zarządzanie zdro-
wiem to właśnie inwestycja w przyszłość zawarta w haśle 
przewodnim Kongresu. 
Problematyka zdrowia Polaków jest mi szczególnie bliska 
jako lekarzowi, ale dziś także jako przedstawicielowi rzą-
du na Mazowszu, które z racji wielkości obszaru oraz li-
czebności mieszkańców ma duże potrzeby w tej dziedzinie 
napisał w liście do organizatorów i uczestników III Kongre-
su „Zdrowie Polaków” dr Konstanty Radziwiłł, Wojewoda 
Mazowiecki, który odczytała Halina Krajkowska, zastępca 

dyrektora Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Mam 
nadzieję, że w trakcie debat kongresowych uda się Pań-
stwu w szerokim gremium przedstawicieli władz, urzędów 
państwowych, samorządowych, uczonych, ekspertów oraz 
pacjentów i mediów nie tylko wymienić poglądy, ale rów-
nież poszukać dobrych rozwiązań natury medycznej i z za-
kresu opieki nad pacjentem. Obecność mediów podczas 
Kongresu wydaje mi się szczególnie cenna, ponieważ to 
one mają możliwość nagłaśniania profilaktyki prozdrowot-
nej i promowania w społeczeństwie zdrowego trybu życia, 
co jest swoistą inwestycją w jego przyszłość, napisał Woje-
woda Mazowiecki. 
– Wierzę, że Kongres będzie odpowiedzią na wiele wyzwań. 
Pokaże, że bez współpracy wielu podmiotów odpowiedzial-
nych za ochronę zdrowia nie da się wypracować konstruk-
tywnych rozwiązań. Samorządy są ważnym partnerem w tej 
debacie – mówiła Elżbieta Lanc, członek Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego, podkreślając, że działania na 
rzecz zdrowia, finansowane m.in. ze środków unijnych, są 
przeznaczane na modernizacje jednostek czy nowe inwesty-
cje w systemie ochrony zdrowia. – Przed nami jednak kolej-
na perspektywa UE – kolejne środki zostaną przeznaczone 
na edukację i promocję zdrowia – podkreślała. 
– Jako samorząd jesteśmy najbliżej naszych mieszkań-
ców, najlepiej znamy ich potrzeby – podkreślała z ko-
lei Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy. 
– W naszych placówkach, jak w soczewce, skupiają się 
problemy związane z dostępnością i jakością udzielanych 
świadczeń medycznych, braki kadrowe i trudności zwią-
zane z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt diagnostycz-
ny – mówiła podkreślając, że zabezpieczenie potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców stolicy jest jednym z ustawo-
wych zadań samorządów. Samorząd Warszawy uznał 
kwestie zdrowotne za jeden z głównych priorytetów, tuż 
obok oświaty. W budżecie miasta na lata 2019–2021 
przeznaczyliśmy miliard złotych na realizację zadań z za-
kresu polityki zdrowotnej. Te środki zostały przekazane 
na modernizacje, remonty podmiotów leczniczych, a tak-
że na działania prozdrowotne. Każdego roku przeznacza-
my ok. 35 mln zł na programy zdrowotne, z których więk-
szość adresowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób 
65+, wyliczała wiceprezydent Renata Kaznowska, dzieląc 
się jednocześnie – jako przedstawiciel samorządów – 
obawami związanymi m.in. z pomysłem centralizacji szpi-
tali oraz zmianami w ramach „Polskiego Ładu”.

Jak podczas otwarcia podkreślał prof. Piotr Czauderna, 
przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia Narodowej 
Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, ważne jest, aby o zdro-
wiu mówić nie z bieżącej politycznej, lecz strategicznej 
perspektywy. – Motto kongresu „Zdrowie Polaków, zdro-
wie każdego z nas to największy kapitał i największa in-
westycja na przyszłość” jest zbieżne z tytułem dokumentu 
„Zdrowa przyszłość” (Ramy strategiczne rozwoju systemu 
ochrony zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 
2030 r.), będącego kontynuacją „Policy Paper dla ochrony 
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zdrowia na lata 2014–2020”. To pokazuje, że pora zrede-
finiować paradygmat, który leży u podstawy polskiego sys-
temu ochrony zdrowia, a mamy ku temu wyjątkową okazję, 
bowiem i nowa perspektywa unijna, i środki Narodowego 
Programu Odbudowy, i wspólny europejski program Health 
Transformation dają możliwości sfinansowania przebudo-
wy tego systemu. Wierzę, że ten Kongres przyczyni się do 
rozważenia możliwych jej kierunków – mówił prof. Piotr 
Czauderna. 
– Pandemia uzmysłowiła nam, że nie ma jednego dobre-
go systemu, który mógłby nas wszystkich zabezpieczyć – 
zauważył podczas swojego wystąpienia z okazji otwarcia 
Kongresu prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu War-
szawskiego, członek Prezydium Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich. – Uświadomiła nam tak-
że, jak potrzebna jest nauka w medycynie. Pan, Panie 
Profesorze – mówił prof. Alojzy Z. Nowak, zwracając się 
do prof. Henryka Skarżyńskiego – budując Instytut po-
kazał nam Pan, jak powinniśmy zbudować cały system 
ochrony zdrowia, z jednej strony oparty na medycynie, 
a z drugiej – oparty o dziedziny, które służą medycynie, 
takie jak biologia, chemia, fizyka, sztuczna inteligencja, 
z uwzględnieniem dziedzin „miękkich”, takich jak psycho-
logia. Kongres wskazuje, że jesteśmy na dobrej drodze do 
zbudowania takiego systemu. Jesteśmy bowiem w stanie 
porozumieć się w sprawach zasadniczych i dyskutować, 
jaki powinien być system ochrony zdrowia w przyszłości 
– mówił prof. Alojzy Z. Nowak podkreślając, że w obecnej 
sytuacji istnieje potrzeba szerokiej współpracy, także jed-
nostek, które pośrednio są związane z medycyną. 
– System ochrony zdrowia tworzą politycy – dodał prof. 
Alojzy Z. Nowak. – My możemy wpływać na ich decyzje 
w sposób merytoryczny, uczestnicząc np. w obradach Kon-
gresu, dyskutując i przedstawiając wnioski z tej dyskusji. 
Kongres jest znakomitą platformą do wymiany poglądów, 
jednoczenia nas wokół ochrony zdrowia i organizacji sys-
temu w sposób przynajmniej tak dobry, jak Pan Profesor 
zorganizował swój Instytut. 
– Kongres – jak mówił prof. Henryk Skarżyński – nie jest 
miejscem, w którym zapadają decyzje, jednak jest to miej-
sce, gdzie są identyfikowane ważne sprawy – kontynuował 
wątek rozpoczęty przez prof. Alojzego Z. Nowaka prof. Le-
szek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów 
Badawczych. Jak przypominał, podczas dwóch poprzed-
nich kongresów wyszczególniono trzy ważne sprawy. Po 
pierwsze – zdefiniowano zagrożenia dla zdrowia w Pol-
sce, po drugie – podjęto próbę rzetelnej oceny możliwo-
ści w ochronie zdrowia, po trzecie wreszcie – wytyczono 
cel, jakim jest umiejętne edukowanie społeczeństwa, aby 
Internet nie był dla Polaków jedynym źródłem wiedzy na 
temat zdrowia. Obecnie, kiedy celem jest zwiększenie wy-
szczepialności, ten ostatni punkt wydaje się szczególnie 
ważny – mówił prof. Leszek Rafalski.

Dr Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, roz-
poczynając swoje wystąpienie z okazji otwarcia Kongresu, 

wymienił trzy sytuacje kryzysowe. – Kryzys epidemiologicz-
ny, którego kresu nikt nie jest w stanie oszacować, kryzys 
ochrony zdrowia w obliczu pandemii, widoczny nie tylko 
w naszym kraju i wreszcie kryzys gospodarczy, którego 
oznaką jest ograniczenie aktywności gospodarczej i pro-
dukcji. Ten ostatni pokazał nam, że zdrowie jest wartością 
nie tylko samą w sobie, lecz także istotnym czynnikiem 
rozwoju gospodarczego. Zdrowe społeczeństwo oznacza 
większą produktywność, dłuższą aktywność zawodową, 
a to wpływa na wzrost gospodarczy, w tym – o czym po-
winni pamiętać politycy – na wyższe przychody budżetowe. 

– Zdajemy sobie sprawę, że wydatki na zdrowie zawsze po-
zostaną istotnym kosztem dla społeczeństwa. Powinny być 
one jednak traktowane jako wydatki pozwalające osiągnąć 
wzrost gospodarczy. Niestety, inwestowanie w zdrowie nie 
jest doceniane przez polityków, także polskich – mówił dr 
Andrzej Malinowski, zwracając jednocześnie uwagę na 
największe problemy związane z gromadzeniem i wydat-
kowaniem pieniędzy na ochronę zdrowia, w tym marno-
trawieniem i tak skąpych środków na nią przeznaczonych, 
m.in. podczas finansowania świadczeń bez rozpoznawania 
potrzeb. – Mam nadzieję, że ten Kongres pokaże, iż cały 
system ochrony zdrowia, oparty dotychczas na świadcze-
niodawcy, wymaga zmiany i że rolą władzy publicznej jest 
stanie na straży podmiotowości, interesów pacjentów i na 
określeniu takich zasad, które zdeterminują zachowa-
nie świadczeniodawcy gwarantujące skuteczność terapii 
i prewencji oraz bezpieczeństwo pacjenta. Jeśli w syste-
mie ochrony zdrowia wprowadzimy wymienione zmiany, 
zrobimy milowy krok do przodu – podsumował dr Andrzej 
Malinowski. 

Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych, zabierając głos podczas otwarcia Kongresu, 
skupiła się na kryzysie kadr medycznych, który – jak pod-
kreślała – dotyczy wszystkich grup zawodowych, a szcze-
gólnie dotyczy pielęgniarek i położnych. Odniosła się także 
do trwającego protestu medyków z przekonaniem, że poro-
zumienie jest możliwe. – Jestem przekonana, że znajdzie-
my wspólne rozwiązanie, aby pracować na rzecz wszyst-
kich pacjentów – podkreślała kończąc swoje wystąpienie.

Liczne wątki dotyczące ochrony zdrowia Polaków, ja-
kie poruszono w czasie uroczystego otwarcia, stanowiły 
jedynie zapowiedź tego, o czym rozmawiano przez dwa 
dni podczas debat i paneli. Efekty obrad zostaną podsu-
mowane w specjalnym raporcie, który – jak wielokrotnie 
podkreślano – będzie dokumentem pomocnym w wyty-
czaniu kierunków zmian w polskim systemie opieki zdro-
wotnej i zdrowiu publicznym. 

Uroczyste otwarcie III Kongresu „Zdrowie Polaków” można 
obejrzeć na stronie http://kongres–zdrowiepolakow.pl/– 
kanał 1, godz. 10.00.

materiały i zdjęcia IFPS
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Jubileusz 70-lecia Instytutu Kolejnictwa – badania 
na rzecz rozwoju innowacji w transporcie szynowym

Instytut Kolejnictwa od wielu lat odgrywa wiodącą rolę 
w zakresie badań i rozwoju transportu szynowego, pro-
wadząc prace badawczo-rozwojowe oraz certyfikacyjne 
w dziedzinie kolejnictwa i miejskiego transportu szynowe-
go. Z roku na rok wzrasta liczba projektów, zarówno mię-
dzynarodowych, jak i krajowych, w które zaangażowana 
jest placówka. Rok 2021 jest dla Instytutu Kolejnictwa ro-
kiem jubileuszowym.

Historia
Początki IK sięgają lat 50-tych ubiegłego wieku. Zarządze-
niem Ministra Kolei z dnia 30 maja 1951 roku został utwo-
rzony Instytut Naukowo-Badawczy Kolejnictwa (INBK). War-
to zwrócić uwagę, że Instytut kontynuuje tradycję Referatu 
Doświadczalnego utworzonego w 1923 roku w ówczesnym 
Ministerstwie Kolei Żelaznych. Zadaniem Referatu było 
określanie dla poszczególnych typów parowozów, zwłasz-
cza nowych, wszystkich charakterystycznych ich cech kon-
strukcyjno-eksploatacyjnych, a także badanie wynalazków  
i urządzeń w celu sprawdzenia ich wartości i przydatno-
ści. Ponadto w związku z wprowadzaniem do eksploata-
cji nowych, cięższych typów lokomotyw w latach trzydzie-

stych podjęte zostały badania zachowania się toru pod 
zwiększonym obciążeniem dynamicznym. Badania takie 
przeprowadził profesor Politechniki Warszawskiej Aleksan-
der Wasiutyński. W ramach badań na posterunku Włochy 
określono między innymi wartości współczynnika spręży-
stości podłoża toru na podstawie ugięć pionowych szyn. 
W 1934 roku powstało Centralne Laboratorium Badawcze 
PKP utworzone w celu podniesienia i ujednolicenia jakości 
materiałów dostarczanych kolejom. 
Rozwój badań w polskim kolejnictwie przerwała II wojna 
światowa. Jednak już w 1945 roku został ponownie utwo-
rzony Referat Doświadczalny Ministerstwa Komunikacji 
i podjęto badania pojazdów szynowych. W 1951 roku, 
wykorzystując zasoby Referatu oraz Centralnego Labora-
torium, na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1951 roku 
o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb 
gospodarki narodowej powołano Instytut Naukowo-Ba-
dawczy Kolejnictwa. W ustawie wskazywano na potrzebę 
prowadzenia prac naukowo-badawczych, mających na celu 
postęp techniczny i gospodarczy w poszczególnych gałę-
ziach gospodarki narodowej.
W statucie INBK jako jego główne zadanie wskazano „pro-
wadzenie w dziedzinie kolejnictwa prac naukowo-badaw-
czych, mających na celu postęp techniczny, gospodarczy 
i organizacyjny, a w pierwszej kolejności w sprawach:
•	 budowy i utrzymania kolei oraz budownictwa specjal-

nego,
•	 trakcji pojazdów szynowych,
•	 elektryfikacji kolei,
•	 urządzeń technicznych,
•	 zabezpieczenia ruchu pociągów, sygnalizacji i łączności 

kolejowej,
•	 techniki i organizacji ruchu.

Wagon pomiarowy IK i Husarz Badania LK



9Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów BadawczychNr 4/2021

W szczególności do zadań Instytutu należało:
•	 prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie prac 

naukowo-badawczych w dziedzinie kolejnictwa,
•	 utrzymywanie łączności z odpowiednimi instytucjami 

i organizacjami za granicą,
•	 redagowanie publikacji naukowych i popularyzatorskich, 
•	 organizowanie konferencji i zjazdów naukowych.

W 1958 roku, Uchwałą Rady Ministrów, Instytut Naukowo-
-Badawczy Kolejnictwa przekształcono w Centralny Ośrodek 
Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa (COBiRTK), jednostkę 
organizacyjną przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, 
podległą bezpośrednio Ministrowi Komunikacji. 
W następnych latach nastąpiły kolejne zmiany statusu for-
malno-prawnego Instytutu:
•	w roku 1987 zmianie uległa nazwa Instytutu na Centrum 

Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK), 
•	 decyzją Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, 

w 2000 roku CNTK wydzielono ze struktur Polskich Kolei 
Państwowych, tworząc samodzielną jednostkę badaw-
czo-rozwojową,

•	 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z kwietnia 2010 roku nastąpiła zmiana nazwy CNTK na 
Instytut Kolejnictwa i obowiązuje do chwili obecnej.

Działalność badawczo-rozwojowa Instytutu 
Kolejnictwa 
Obecnie w ramach działalności naukowej Instytutu Kolejnic-
twa realizowane są projekty badawcze, jak również prace 
komercyjne, dotyczące szeroko pojętego transportu szyno-
wego. Przedmiotem prac i badań są zagadnienia techniczne 
i technologiczne związane z transportem szynowym, zwłasz-
cza kolejowym. Tematyka prac badawczo-rozwojowych pro-
wadzonych w IK dotyczy budowy i eksploatacji taboru, urzą-
dzeń sterowania ruchem kolejowym, energetyki, organizacji 
przewozów i szeroko rozumianej eksploatacji. Ponadto In-
stytut posiada wysoko wyspecjalizowane laboratoria do ba-
dań palności oraz wytrzymałości materiałów. Oprócz kolei, 
choć w nieco mniejszym zakresie, Instytut wykonuje również 
badania i prace rozwojowe na rzecz innych systemów trans-
portu – metra i tramwajów.
Zgromadzona wiedza, doświadczenie i umiejętności prak-
tyczne, połączone z rozwiniętą bazą badawczo-doświad-
czalną, zapewniają jednostce uznaną pozycję placówki 
wiodącej i koordynującej badania oraz prace na rzecz roz-
woju transportu szynowego. 
Duże znaczenie mają prace służące ochronie środowiska 
naturalnego oraz dostępności transportu szynowego dla 
osób niepełnosprawnych.
W Ośrodku Jakości i Certyfikacji Instytutu prowadzona jest 
działalność certyfikacyjna, służąca ochronie rynku przed 
wyrobami stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia 
i środowiska naturalnego oraz podnoszeniu bezpieczeń-
stwa użytkowania urządzeń i systemów.

Istotnym elementem infrastruktury badawczej Instytutu 
jest tor doświadczalny zlokalizowany w Żmigrodzie, (40 km 
od Wrocławia). Na torze doświadczalnym prowadzone są 
wszechstronne badania taboru, nawierzchni kolejowej, sys-
temów sterowania ruchem, czy też elementów trakcji elek-
trycznej, w warunkach zbliżonych do normalnej eksploatacji.

Działalność wydawnicza i naukowa
Efektywna realizacja prowadzonych prac wymaga od pra-
cowników zarówno posiadania wiedzy teoretycznej, jak też 
niezbędnego doświadczenia i umiejętności praktycznych. 
Ważnym zadaniem Instytutu jest także upowszechnianie 
współczesnej wiedzy. Wyzwanie to realizowane jest po-
przez liczne publikacje, referaty na konferencjach oraz wy-
dawanie trzech kwartalników – dwujęzycznych Problemy 
Kolejnictwa, Prace IK oraz Newslettera IK. Cennym dorob-
kiem są również monografie naukowe.

Plany na przyszłość 
Instytut Kolejnictwa wciąż się rozwija. Zwiększeniu moż-
liwości badawczych służą dwa duże projekty budowy no-
wych stanowisk badawczych i modernizacji stanowisk ist-
niejących w laboratoriach Instytutu, które są realizowane 
obecnie ze współfinansowaniem ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 
Duże plany dotyczą Ośrodka Eksploatacji Toru Doświad-
czalnego w Żmigrodzie. Obejmują one zabudowę systemu 
bezpiecznej kontroli jazdy pociągu ETCS poziomu 2, in-
stalację systemu transmisji danych GSM-R, modernizację 
zasilania elektroenergetycznego w celu umożliwienia ba-
dań pojazdów dostosowanych do wszystkich stosowanych 
w Europie systemów zasilania, a także budowę zaplecza 
technicznego. Docelowo w Żmigrodzie ma powstać duży 
okrąg doświadczalny, przeznaczony do jazd taboru z pręd-
kością 200–250 km/h. Podsumowaniem 70-lecia Insty-
tutu Kolejnictwa będzie zaplanowana na rok 2022 r. uro-
czysta konferencja naukowo-techniczna pod patronatem 
Ministra Infrastruktury.

materiały i zdjęcia IK

Hala
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70 lat Instytutu Rybactwa Śródlądowego 
im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

(Eupallasella percnurus Pallas). Stworzono bank 
kriokonserwowanego nasienia tego gatunku oraz pro-
gram komputerowy GenAssemblage 2.0, który jest 
wykorzystywany dla różnych gatunków ryb.

2. Wypracowano metody mrożenia nasienia ryb hodow-
lanych oraz gatunków dzikich zagrożonych, w ścisłej 
współpracy z innymi jednostkami naukowymi w Polsce. 

3. Zastosowano manipulacje genomowe na poziomie 
zarodkowym w celu produkcji ryb poliploidalnych, gyno-
genetycznych, androgenetycznych i linii klonalnych.

4. W 2020 roku po raz pierwszy w Polsce przeprowa-
dzono unikatowy w skali Europy, sztuczny rozród 
jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrhynchus Mit-
chill). Było to uwieńczenie długoletniej hodowli jesio-
tra z ikry do dojrzałego organizmu oraz badań tego 
gatunku w Instytucie. 

5. Wdrożono do praktyki rybackiej technologię chowu 
ryb jesiotrowatych do celów restytucji oraz tworzenia 
stad samiczych w celu produkcji kawioru. Umożliwiło 
to rozpoczęcie w Polsce produkcji kawioru na skalę 
europejską.

6. Zoptymalizowano warunki termiczne i żywieniowe 
w czasie intensywnego podchowu larwalnych i młodo-
cianych stadiów ryb karpiowatych oraz zoptymalizo-
wano metody sztucznego rozrodu tych ryb w warun-
kach kontrolowanych. 

7. Uzyskano unijny certyfikat ekologicznej jakości produk-
cji o numerze PL-EKO-01-014375, który został nadany 
za ekologiczną certyfikowaną produkcję karpia.

8. Prowadzono intensywne prace zmierzające do wyho-
dowania na bazie karpia zatorskiego i linii ropszań-
skiej i sazana amurskiego krzyżówek karpia o pod-
wyższonej odporności na infekcje wirusowe. 

9. Opracowano nowatorską i kompleksową technologię 
produkcji sandacza europejskiego Sander lucioperca 
(L.) w systemach recyrkulacyjnych (RAS). 

10. Opracowane metody produkcji w RAS pozwoliły na 
efektywniejsze wykorzystanie potencjalnych możliwo-
ści produkcyjnych komercyjnych obiektów wylęgarni-
czych oraz na stosowanie zdywersyfikowanej produk-
cji rybackiej (np. „staw w stawie”). 

11. Udoskonalono metody ochrony zdrowia ryb w akwa-
kulturze przez opracowanie innowacyjnych pre-
paratów do znieczulenia ogólnego ryb, produkcji 
autoszczepionek i preparatu bioimmunologicznego.

12. Zaprojektowano oraz zmontowano mobilne i stacjo-
narne systemy wylęgarnicze i podchowowe dla ryb 
i raków do celów zarybień i zaraczeń.

Instytut Rybactwa Śródlądowego został powołany przez 
Prezydium Rządu na mocy uchwały nr 33 z dnia 24 stycz-
nia 1951 roku w sprawie reorganizacji nauki rolniczej. 
W 1987 roku Instytutowi nadano imię założyciela, którym 
był Profesor Stanisław Korwin-Sakowicz. Siedziba Instytu-
tu jest zlokalizowana w Olsztynie, część jednostek badaw-
czo-naukowych i doświadczalnych Instytutu znajduje się 
w Giżycku, w Pieczarkach k. Giżycka, w Rutkach k. Żukowa, 
w Żabieńcu k. Warszawy oraz w Zatorze k. Krakowa. Od 
70 lat w Instytucie było zatrudnionych ponad 1250 osób.

Działalność badawcza Instytutu
Instytut realizuje wielozadaniowy program badawczy „Ra-
cjonalizacja śródlądowej gospodarki rybackiej w aspekcie 
zrównoważonego rozwoju” w zakresie nauk podstawowych 
i stosowanych, integralnie związanych z rybactwem, który 
wpisuje się w cztery obszary badawcze:

1. Opracowanie naukowych podstaw ochrony ekosyste-
mów wodnych oraz ich zagospodarowania (tworzenie 
modeli zarybiania, restytucji gatunków, ochronę bioróż-
norodności i zasobów genowych);

2. Doskonalenie biotechnik produkcji ryb, obejmujących 
zagadnienia kontrolowanego rozrodu, produkcji mate-
riału zarybieniowego i ryb konsumpcyjnych, selekcji, 
profilaktyki i terapii chorób ryb;

3. Opracowanie systemu waloryzacji ekosystemów wod-
nych, uwzględniającego zjawiska hydrologiczne, fizyko-
chemiczne i biologiczne oraz tworzenie modeli gospo-
darki rybackiej w wodach śródlądowych;

4. Poszukiwanie rozwiązań inżynieryjno-technicznych 
umożliwiających racjonalne i oszczędne korzystanie 
z wód i innych zasobów środowiska oraz opracowanie 
ich wdrożenia do akwakultury.

Najważniejsze osiągnięcia badawczo-naukowe
1. Opracowano kompleksową metodę wychowu mate-

riału zarybieniowego krytycznie zagrożonego wygi-
nięciem w Polsce gatunku ryby strzebli błotnej 

Ochrona i restytucja jesiotra
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20. Opracowano model globalnego uczestnictwa i publicz-
nego postrzegania rybactwa rekreacyjnego oraz pod-
jęto efektywne badania relacji produkcja pasz – pro-
ducenci ryb. 

Działalność informacyjna, wydawnicza 
i upowszechnieniowa
Biblioteka Instytutu posiada jeden z największych w Polsce 
księgozbiorów z zakresu rybactwa śródlądowego, ichtiolo-
gii, hydrobiologii i kierunków pokrewnych, a jednocześnie 
zbiory o unikatowym charakterze dotyczącym jednej tema-
tyki, tj. wód śródlądowych i rybactwa (25 000 woluminów 
druków zwartych, około 770 tytułów czasopism, 2000 
pozycji rękopisów, 1500 operatów). Wiele książek i cza-
sopism jest rzadko spotykanych w bibliotekach polskich 
lub wręcz są jedynymi egzemplarzami w Polsce, niektóre 
zostały wydane w XIX wieku.

Instytut Rybactwa Śródlądowego wydaje:
1. Czasopismo naukowe (kwartalnik) Fisheries & Aqu-

atic Life (formerly Archives of Polish Fisheries), znaj-
dujące się w wykazie czasopism naukowych MNiSW 
oraz MEiN;

2. Dwumiesięcznik popularno-naukowy Komunikaty 
Rybackie, spoza wykazu ministerialnego;

3. Monografie naukowe wydawnictwa IRS z wykazu 
wydawnictw MNiSW oraz MEiN, książki popularno-
-naukowe, poradniki, monografie gatunków ryb itp. 
(ok. 300 tytułów od 1991 roku). 

oprac. dr hab. inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke 
na podstawie mat. IRS

13. Wyhodowano linię albinotyczną pstrąga tęczowego 
Oncorhynchus mykiss L. oraz poznano jego pocho-
dzenie, wartość hodowlaną i poziom odporności. 

14. Rozpoznano poziom zróżnicowania dzikich i hodowla-
nych populacji łososia atlantyckiego Salmo salar L., 
troci wędrownej Salmo trutta L. oraz dorsza Gadus 
morhua L. z obszaru Morza Bałtyckiego wykorzystują-
cych mikrosatelitarne DNA i mikromacierze SNP. 

15. Wdrożono nowoczesne metody telemetrii radiowej 
i akustycznej oraz systemy RFID w badaniach pokony-
wania przez ryby przeszkód hydrotechnicznych. Wyko-
nano inwentaryzację ichtiofauny wszystkich rzek przy-
morskich i dopływów dolnej Wisły. 

16. Opracowano metody oceny smoltyfikacji wędrownych 
ryb łososiowatych oraz system efektowności zarybiania 
smoltami wód otwartych na podstawie znakowania ryb. 

17. Opracowano metody oceny stanu i potencjału eko-
logicznego na podstawie fitoplanktonu (Indeks 
fitoplanktonowy PMPL) i ichtiofauny (indeksy: EFI+PL, 
IBI_PL, LFI+, LFI_EN), które są niezbędne do prze-
prowadzenia klasyfikacji ekologicznej polskich jcwp 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

18. Wypracowano wprowadzenie celu udrożnienia 25 000 
km rzek do 2030 roku do Europejskiej Strategii Bioróż-
norodności. Był to wdrożeniowy wynik międzynarodo-
wego projektu AMBER w ramach UE HORYZONT 2020.

19. Wykonano systematyczne, 25-letnie badania stanu 
rybactwa jeziorowego, dotyczące odłowów ryb, zarybie-
nia, zatrudnienia i sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Wdrożenie wyników projektu AMBER do Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r.
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Jubileusz 70-lecia Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu 
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – przypa-
dający w 2021 r. – jest znaczącym wydarzeniem dla wszyst-
kich, którzy kiedykolwiek swoje zaangażowanie zawodowe 
poświęcili Instytutowi. Jest to bardzo ważna rocznica, nie 
tylko podkreślającą pozycję Instytutu wśród innych krajo-
wych instytutów badawczych, ale również potwierdzająca 
fakt, że dotychczasowa praca i działania Instytutu miały 
głęboki sens i przyniosły określony pożytek. 

Działalność Instytutu, od początku ukierunkowana na po-
trzeby polskiego rynku maszyn oraz surowców i wyrobów 
budowlanych, przyczyniła się do rozbudowy potencjału wy-
twórczego polskiej gospodarki i ugruntowała pozycję Łuka-
siewicz – IMBiGS na rynku.

Bogata historia Instytutu oraz zasługi dla budownictwa i in-
nych działów gospodarki pozwalają z zadowoleniem spojrzeć 
w przeszłość. Poczucie dobrze spełnianej misji Instytutu bę-
dzie towarzyszyć tworzącym go ludziom również podczas 
kolejnych lat jego działalności. Wiele udało się już osiągnąć, 
lecz jeszcze więcej pozostaje do zrobienia zgodnie z tym, co 
mówił Jeanne Moreau „…najpiękniejsze są wspomnienia, 
które ma się jeszcze przed sobą...”. 

Kalendarium

1951  Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa

Podstawą powstania IOMB była ustawa z dnia 8 stycz-
nia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych 
dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz.U.R.P Nr 5, poz. 
38). Instytut funkcjonował już od 1 stycznia 1951 r. 
Usankcjonowano to zarządzeniem Ministra Budownictwa 

Przemysłowego z 24 kwietnia 1951 r., które ukazało się 
w Monitorze Polskim Nr A-59 poz.783. Intencją było stwo-
rzenie instytutu zajmującego się problematyką organiza-
cji, mechanizacji i ekonomiki budownictwa, który mógłby 
uzupełnić braki rozeznania naukowego w rozwijającym 
się budownictwie polskim, a wyniki jego prac naukowo- 
-badawczych powinny wpłynąć na zwiększenie wydajno-
ści pracy, skrócenie terminów realizacji budów i obniże-
nie kosztów inwestycji. Siedziba Instytutu mieściła się 
przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.

1973 Instytut Mechanizacji Budownictwa

Po wyodrębnieniu ze struktury IOMB zakładów obszaru 
organizacji i ekonomiki budownictwa, z których stworzono 
Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu 
Budowlanego – późniejszy ORGBUD i połączenia pozosta-
łych zakładów z obszaru mechanizacji budownictwa z pra-
cowniami Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
ZREMB, z dniem 1 stycznia 1973 r. powstał IMB. Intencją 
było utworzenie silnej jednostki integrującej i koordynują-
cej całą działalność naukowo-badawczą, rozwojową i wdro-
żeniową w dziedzinie mechanizacji procesów budowlanych 
oraz rozwoju maszyn i urządzeń dla budownictwa i przemy-
słu materiałów budowlanych. Siedzibą główną były zabudo-
wania przy ul. Racjonalizacji 6/8 w Warszawie.

1986 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
 Skalnego

Do IMB przyłączono od 1 października 1986 r. Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kruszyw Budow-
lanych z Warszawy, a od 31 grudnia 1986 r. Zakład Gór-
niczo-Technologiczny IMMB w Kielcach. Było to efektem 

70 lat Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu 
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Wykop pod fundamenty Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 1952 r. Budynek Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMBiGS
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reorganizacji tego obszaru przemysłu. Przez przyłączenie 
tych jednostek wzmocniono zakłady naukowe Instytutu 
zajmujące się badaniami kruszyw i kamienia naturalnego. 
Od tego momentu siedziba Instytutu mieści się przy przy 
ul. Racjonalizacji 6/8.

1989 Przekształcenie statusu IMBiGS 

Instytut przekształcono w jednostkę badawczo-rozwojową 
o międzyresortowym zakresie działania.

2002 Przyłączenie do IMBiGS jednostek IINTE i IGO

14 maja 2002 r. włączono w strukturę IMBiGS Instytut In-
formacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej z Warsza-
wy oraz Instytut Gospodarki Odpadami z Katowic, który 
jako Centrum Gospodarki Odpadami staje się oddziałem 
zamiejscowym IMBiGS w Katowicach przy ul. Kossutha 6. 
Poszerza to znacznie możliwości naukowo-badawcze Insty-
tutu w zakresie problematyki ochrony środowiska oraz upo-
wszechniania informacji.

2007 Przyłączenie do IMBiGS jednostek Tekoma 
 i Koprotech
20 czerwca 2007 r. włączono w strukturę IMBiGS Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Ma-
szyn „TEKOMA” oraz Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny „KO-
PROTECH”. Sfera działalności naukowo-badawczej Instytutu 
poszerzyła się o obszar automatyzacji procesów montażu 
i obróbki ubytkowej. 

2019 Przyłączenie do Sieci Badawczej Łukasiewicz

1 kwietnia 2019 włączono strukturę IMBiGS do Sieci 
Badawczej Łukasiewicz. Sieć Badawcza Łukasiewicz to 
unikatowa w skali kraju, trzecia pod względem wielkości 
w Europie sieć instytutów badawczych przygotowana me-
rytorycznie i organizacyjnie do prowadzenia działalności 
badawczej i wdrożeniowej. Prace B+R prowadzone w Łu-
kasiewiczu odpowiadają na takie wyzwania społeczne, jak 
Zdrowie, Zrównoważona Gospodarka i Energia, Inteligent-
na Mobilność oraz Transformacja Cyfrowa. Łukasiewicz 
dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwią-
zania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system 
„rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukow-

ców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie 
biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie sku-
tecznego rozwiązania wdrożeniowego. 
Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa (IOMB), 
z którego wyłonił się dzisiejszy Sieć Badawcza Łukasie-
wicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skal-
nego (Łukasiewicz – IMBiGS), powołany został sześć lat po 
wojnie, której niszczycielskie ślady były powszechnie jesz-
cze bardzo odczuwalne. Stąd powstała potrzeba utworzenia 
państwowego instytutu, który zajmowałby się tworzeniem 
podstaw rozwoju najważniejszych elementów ówczesnego 
budownictwa, a więc jego organizacji i mechanizacji. IOMB, 
pomimo trudności związanych z tworzeniem własnego za-
plecza materiałowo-technicznego oraz doborem odpowied-
niej kadry naukowej, od początku uczestniczył w realizacji 
zadań, jakie przed nim postawiono. 
W pierwszych latach działalności Instytut opracowywał i wy-
konywał prace naukowo-badawcze w dziedzinie organizacji 
i mechanizacji budownictwa, mające na celu postęp tech-
niczny i ekonomiczny. 
W szczególności do zadań Instytutu należało:
•	 prowadzenie badań technicznych i ekonomicznych w za-

kresie organizacji budownictwa oraz produkcji pomocni-
czych dla budownictwa;

•	 prowadzenie badań technicznych i ekonomicznych w za-
kresie mechanizacji produkcji budowlano-montażowej 
i produkcji zakładów pomocniczych oraz konstrukcji pro-
totypów maszyn, sprzętu i narzędzi budowlanych;

Wystawa maszyn i urządzeń budowlanych IOMB w 1961 r. 

Stanowisko badawcze – płyta uchylna
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•	 prowadzenie badań w zakresie ekonomiki przedsię-
biorstw budowlano-montażowych i produkcji pomocni-
czej;

•	 stawianie wniosków i inicjowanie wykonania nowych ty-
pów maszyn budowlanych przez przemysł krajowy oraz 
inicjowanie typizacji elementów maszyn budowlanych.

Poza działalnością naukową prowadzono też konsultacje, 
wykonywano ekspertyzy oraz inne prace techniczne. Po-
wstawały stacje normatywno-doświadczalne zbierające 
dane z różnych budów. Powołano Specjalne Grupy Robocze 
IOMB, które zostały oddelegowane do wsparcia budow-
niczych Huty im. Lenina w Nowej Hucie i Huty im. Bieruta 
w Częstochowie. 
Instytut współdziałał przy wznoszeniu obiektów przemy-
słowych, tj.: fabryki w Ogrodzieńcu, Huty Pokój w Rudzie 
Śląskiej, Huty Baildon w Katowicach, Huty Stalowa Wola, 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Elektrociepłowni na 
Żeraniu, Suchego Doku w Gdyni, Stadionu X-lecia w Warsza-
wie, Hali Sportowo-Widowiskowej w Katowicach, Elektrowni 
w Kozienicach i w Bełchatowie oraz przy uruchomieniach 
nowo powstałych inwestycji np. przy rozruchu Rurociągu 
Płockiego, płuczki węglowej w Kopalni Walenty-Wawel oraz 
ujęcia wodnego na Wiśle w Warszawie i Zalewu Czorsztyń-
skiego.
W 1961 r. IOMB zatrudniał ponad 500 osób. W skład In-
stytutu wchodziło: 11 zakładów naukowo-badawczych, 10 
ośrodków naukowo-badawczych, 9 stacji naukowo-badaw-
czych w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Wro-
cławiu, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Służewcu. 
W latach sześćdziesiątych XX w. Instytut, pod względem wiel-
kości udziału w pracach naukowo-badawczych z zakresu eko-
nomiki budownictwa plasuje się na pierwszym miejscu wśród 
resortowych instytutów naukowo-badawczych. Mówi się wte-
dy o „szkole ekonomiki budownictwa IOMB”, jako jednym 
z głównych centrów myśli ekonomicznej w budownictwie. 
Jednym z pierwszych działań Instytutu w latach pięćdzie-
siątych w dziedzinie mechanizacji budownictwa było do-
prowadzenie do właściwego użytkowania aktualnego parku 

maszyn, bardzo wówczas zróżnicowanego i przypadkowego. 
Chodziło przy tym o właściwą obsługę maszyny, jej naprawy, 
jak również o właściwe zastosowanie maszyn do procesu 
budowlanego. I dlatego opracowywano przede wszystkim 
instrukcje obsługi, które były wielką pomocą dla użytkowni-
ków maszyn przyczyniając się również do zwiększenia bez-
pieczeństwa pracy.
Prace naukowo-badawcze prowadzone w Instytucie dot. 
rozwoju maszyn budowlanych obejmowały przede wszyst-
kim badania prototypów maszyn ukierunkowane na 
usprawnienia ich konstrukcji i ocenę przydatności dla bu-
downictwa, a wykazane w trakcie badań niedomagania 
były niezwłocznie korygowane przez konstruktorów przed 
uruchomieniem produkcji seryjnej. W latach 1958-1976 
w Instytucie opracowano blisko 2000 analiz wynikają-
cych z tych badań.
Towarzyszyły tym działaniom opracowania metodyczne 
w zakresie programowania badań maszyn, rozwoju me-
tod badawczych i techniki pomiarowej oraz rozwój bazy 
badawczej Instytutu. Opracowano również podstawy i za-
sady obsługi technicznej i napraw maszyn. Powstały m.in. 
instrukcje dotyczące napraw planowo-zapobiegawczych, 
robót zimowych, sporządzania dokumentacji technolo-
gicznej z uwzględnieniem mechanizacji itp. Ogółem opra-
cowano i wdrożono blisko tysiąc instrukcji.

Obecnie
Aktualnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mecha-
nizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego działa w ob-
szarach:

•	 mechanizacja budownictwa (automatyzacja i robotyzacja);

•	 konstrukcje tymczasowe,

•	materiały budowlane,

•	 termo i hydroizolacje (instalacje przemysłowe i w budow-
nictwie),

•	 górnictwo skalne,

•	 surowce mineralne,

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji
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•	 gospodarka odpadami,
•	 budownictwo modułowe.

Prowadzony zakres badań:
−	właściwości fizyko-mechaniczne kruszyw,

−	właściwości fizyko-mechaniczne betonów,

−	właściwości chemiczne kruszyw,

−	badanie procesów produkcji kruszyw lekkich,

−	badanie procesów rozdrabniania kruszyw,

−	badanie betonów lekkich,

−	zagospodarowanie surowców odpadowych,

−	właściwości cieplne wyrobów płaskich i rurowych.

Współpraca z MŚP
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Łukasiewicz – 
IMBiGS 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Sieć Badawcza Łu-
kasiewicz – Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnic-
twa Skalnego to jedyny ośrodek Sieci EEN hostowany przy 
jednostce badawczej w Polsce. Głównym zadaniem Sieci EEN 
powołanej przez Komisję Europejską jest wspieranie innowa-
cyjności oraz międzynarodowej współpracy biznesowej i tech-
nologicznej. Enterprise Europe Network oferuje profesjonalną 
pomoc firmom i instytucjom, które szukają za granicą odbior-
ców dla swoich technologii, produktów i usług.

materiały i zdjęcia Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMBiGS

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 
w 2021 roku obchodzi piękny jubileusz 70-lecia, który 
świadczy o ważnej roli jaką spełnia w systemie ochrony 
zdrowia.
Pomysł utworzenia Instytutu w Polsce sięga 1930 roku, 
jednak realizacja była możliwa dopiero po drugiej wojnie 
światowej, dzięki inicjatywie prof. dr hab. med. Eleonory 
Reicher. W latach 1948–1951 bazą kliniczną organizują-
cego się Państwowego Instytutu Reumatologicznego (PIR) 
były: poradnia reumatologiczna prowadzona przez prof. 
Eleonorę Reicher w jej prywatnym mieszkaniu przy ul. 
Polnej w Warszawie, wydzielony oddział w Klinice Chorób 
Wewnętrznych w Gdańsku, Zakład Balneologiczny w Cie-
plicach Śląskich kierowany przez doktora Włodzimierza 
Brühla. W dniu 16 stycznia 1950 roku PIR zajął na terenie 
Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Warszawie przy 
ul. Nowogrodzkiej 59 odbudowany III pawilon, początko-
wo dzieląc jego pomieszczenia z Instytutem Dermatologii 
i Wenerologii. W roku 1951, na mocy rozporządzenia Rady 

Ministrów, placówkę przemianowano na Instytut Reumato-
logii. W chwili powstania Instytut dysponował 112 łóżkami 
szpitalnymi. Już po kilku latach okazało się, że materialna 
baza i liczebność kadry Instytutu są niewystarczające dla 
zadań, jakie podejmuje. Z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia, 
starań kierownictwa placówki z małego pawilonu Instytut 
przeniósł się do własnej siedziby przy ul. Spartańskiej 1 
w Warszawie. W przestronnym i nowoczesnym budynku 
znalazły miejsce nie tylko podstawowe kliniki reumato-
logiczne, lecz także klinika reumatologii dzieci, ortope-
dyczna, neurologiczna, laryngologiczna, hematologiczno-
-metaboliczna, kardiologiczna i jedyny w kraju oddział 
dny moczanowej. Zorganizowano liczne zakłady naukowe 
i usługowe: anatomii patologicznej, biochemii, mikrobiolo-
gii i serologii, radiologii, stomatologii, zakład usprawniania 
leczniczego, zakład organizacji i walki z chorobami reu-
matycznymi, a także poradnię okulistyczną i przychodnię 
przykliniczną. 

70-lecie Narodowego Instytutu Geriatrii, 
Reumatologii i Rehabilitacji

Budynek NIGRiR w 1961 r.
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W czasie 70-lecia działalności Instytutu zaszły zmiany or-
ganizacyjne, które znalazły wyraz nie tylko w nowych na-
zwach klinik i zakładów, ale przede wszystkim w profilu ich 
działania. Obecna struktura Instytutu jest bardzo zróżnico-
wana, to owoc własnych doświadczeń, rozumienia potrzeb 
lecznictwa, postępu wiedzy oraz wynik zainteresowań 
i kwalifikacji pracowników, zwłaszcza kadry naukowej.

Dziś Instytut kompleksowo zajmuje się problematyką reu-
matologii, geriatrii i rehabilitacji oraz dyscyplinami pokrew-
nymi. W swoich wielokierunkowych działaniach łączy naj-
nowsze osiągnięcia naukowe z praktyką zastosowania ich 
w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji. Instytut prowadzi 
wysoko specjalistyczne leczenie szpitalne i ambulatoryjne 
dorosłych i dzieci cierpiących na schorzenia reumatyczne. 
Do zadań Instytutu należy w szczególności prowadzenie 
badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz przy-
stosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce:

•	 koordynowanie prac w dziedzinie reumatologii prowa-
dzonych przez inne jednostki podległe ministrowi właści-
wemu do spraw zdrowia;

•	 upowszechnianie wyników badań naukowych i prac roz-
wojowych, m.in. gromadzenie, przetwarzanie, opraco-
wanie dokumentacji i informacji naukowo-technicznej 
oraz prowadzenie działalności dydaktycznej i wydawni-
czej w dziedzinie objętej działalnością Instytutu;

•	 opracowanie dla praktycznej działalności służby zdrowia 
analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju reumatologii;

•	 prowadzenie działalności diagnostycznej, leczniczej 
i rehabilitacyjnej w formie świadczeń klinicznych, am-
bulatoryjnych, rehabilitacyjnych i opieki długotermi-
nowej oraz konsultacji na potrzeby systemu ochrony 
zdrowia;

•	 prowadzenie innej działalności usługowej, takiej jak 
sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie dzia-
łalności statutowej.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni nauko-
wych doktora nauk medycznych i doktora habilitowanego 
nauk medycznych, prowadzi nauczanie geriatrii, reuma-
tologii i rehabilitacji medycznej na poziomie przed i pody-
plomowym, jest jednostką akredytowaną przez Ministra 
Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakre-
sie reumatologii, chorób wewnętrznych, geriatrii, rehabi-
litacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu 
oraz prowadzi działalność wydawniczą. Dwumiesięcznik 
Reumatologia jest jedynym angielskojęzycznym wydaw-
nictwem naukowym z tej dziedziny w Polsce i posiada 
40 punktów ministerialnych.

Obecnie w Instytucie zatrudnionych jest łącznie 521 pra-
cowników, w tym 10 profesorów, 7 adiunktów, 2 asysten-
tów naukowych, 3 pracowników badawczo-technicznych, 68 
lekarzy, 56 rezydentów, 136 pielęgniarek, 151 innych pra-
cowników medycznych, pozostałe osoby stanowią personel 
administracyjny. 

Dyrektorem Naczelnym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reu-
matologii i Rehabilitacji od 2018 roku jest dr n. med. Marek 
Tombarkiewicz. W 2016 r. odebrał z rąk Premier Beaty Szydło 
nominację na podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia 
i pełnił ten urząd do 2018 r. W ciągu ostatnich lat zaszło wie-
le zmian, dzięki którym Instytut rozwija się i staje nowocze-
snym miejscem, gdzie leczenie jest prowadzone na najwyż-
szym poziomie. W tym roku uruchomiono Centrum Wsparcia 
Badań Klinicznych, które weszło do polskiej sieci badań kli-
nicznych. Zamiany zachodzące w Instytucie i wartości, jaki-
mi kierują się zarówno zarząd jak i personel idealnie oddają 
słowa misji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii  
i Rehabilitacji: „Oddani pasji, ambitni w działaniu – leczymy 
pokolenia”.

materiały i zdjęcia NIGRiR

Budynek NIGRiR obecnie


