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prof. dr hab. Barbara GWOREK
Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uzyskała specjalizację w Katedrze Nauk o Środowisku 
w zakresie biologicznych skutków zanieczyszczenia środowiska. Autorka bądź współautorka ponad 200 opubli-
kowanych oryginalnych prac twórczych oraz kilku monografi i. Wypromowała 6 doktorów i ponad 30 magistrów. 
Od 1996 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska oraz bezpośrednio kieruje interdyscyplinarnym 
zespołem, który zajmuje się oceną ryzyka w aspekcie potencjalnego zagrożenia ekotoksykologicznego oraz 
substancji uwalniających się w wyniku procesów technologicznych. Z Radą Główną związana od 2001 r.

prof. dr hab. n. med. Henryk SKARŻYŃSKI
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Światowej sławy otochirurg i specjalista 
z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Pomysłodawca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. 
W 2012 r. w Kajetanach pod Warszawą wybudował i zorganizował Światowe Centrum Słuchu. Jest autorem 
i współautorem ponad 2500 różnych opracowań naukowych krajowych i zagranicznych opublikowanych oraz 
zaprezentowanych podczas konferencji w kraju i na wszystkich kontynentach. Autor kilkunastu patentów. Za 
opracowane wynalazki otrzymał około 100 złotych medali i specjalnych wyróżnień przyznanych na najważniej-
szych międzynarodowych salonach wynalazczości.

prof. dr inż. Zbigniew ŚMIESZEK
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista metalurg. Od 1975 r. dyrektor Instytutu 
Metali Nieżelaznych. W latach 1991-1995 pełnił kolejno funkcje: dyrektora ds. strategii i współpracy KGHM 
Polska Miedź SA, a następnie wiceprezesa i prezesa KGHM Cuprum Wrocław. Od 1996 roku ponownie kieruje 
Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Przez 3 kadencje, w latach 1998 – 2007, był Przewodniczącym 
Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, od roku 2007 pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady 
Głównej Instytutów Badawczych.

prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI
Absolwent Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej. Po 
uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych, rozpoczął pracę 
w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Kierował Laboratorium 
Geotechniki, był również zastępcą kierownika Zakładu Geotechniki. 
Obecnie pełni funkcję Dyrektora Naczelnego w IBDiM. Autor lub 
współautor ponad 200 prac badawczych i ekspertyz oraz ponad 
110 publikacji krajowych i zagranicznych. Współautor 8 patentów 
z zakresu stabilizacji gruntów, zawiesin twardniejących i ich zasto-
sowania w praktyce inżynierskiej. Pełnił funkcję Wiceprzewodniczą-
cego Rady Głównej IV i V kadencji. Od roku 2008 jest Prezesem 
Akademii Inżynierskiej w Polsce.

mgr Maria Magdalena 
Stacewicz, MBA – Sekretarz

mgr Maria Magdalena
STACEWICZ, MBA
Jest absolwentką Szkoły Głównej 
Planowania i Statystyki (obecnie 
SGH) w Warszawie. Tytuł MBA 
uzyskała po ukończeniu Podyplo-
mowych Studiów MBA dla Finan-
sistów w Wyższej Szkole Przed-
siębiorczości i Zarządzania im. Le-
ona Koźmińskiego w Warszawie. 
Od 1980 r. związana zawodowo 
z Państwowym Instytutem Geolo-
gicznym – PIB. Od roku 1995 do 
chwili obecnej należy do ścisłego 
kierownictwa Instytutu. Obecnie 
pełni funkcje Dyrektora ds. Eko-
nomicznych, Zastępcy Dyrektora 
PIG-PIB.
Czynnie uczestniczyła w pracach 
Rady Głównej, będąc jej członkiem 
w V i VI kadencji.
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XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze
Instytutów Badawczych

W dniach 27 – 28 maja 2013 r. w warszawskim ho-
telu „Novotel” odbyło się XXII Forum Sprawozdaw-
czo-Wyborcze Instytutów Badawczych. W obradach 
uczestniczyło 136 elektorów reprezentujących ponad 
100 instytutów.

Prof. Leszek Rafalski przedstawił sprawozdanie z działalności 
Rady Głównej Instytutów Badawczych minionej kadencji. Omó-
wił aktywne działania Rady w opiniowaniu wielu rozporządzeń 
dotyczących ustawy o instytutach badawczych oraz udział przed-
stawicieli RGIB w posiedzeniach komisji sejmowych. Podkreślił 
również zwiększoną reprezentatywność Rady Głównej w róż-
norodnych gremiach: Komitecie Ewaluacji Jednostek naukowych, 
Komitecie Polityki Naukowej, Radzie Głównej Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W dalszej części sprawozdania prof. Rafalski skoncentrował 
się na zagadnieniach dotyczących, m.in. działalności proinno-
wacyjnej, promocji instytutów badawczych oraz kategoryzacji 
jednostek naukowych. Następnie dr inż. Piotr Wojtas z Ko-
misji Rewizyjnej RGIB przedłożył szczegółowe sprawozdanie 
z budżetu.

Uczestnicy XXII Forum RGIB jednogłośnie udzielili absoluto-
rium dla Rady Głównej za okres sprawozdawczy. Podczas pierw-
szego dnia obrad dokonano wyboru nowej Rady Głównej (31 
osób) oraz Komisji Rewizyjnej (5 osób). Następnie zgromadzeni 
elektorzy wybrali Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów 
Badawczych – prof. Leszka Rafalskiego. Wybór Rady Głównej 
po raz pierwszy odbył się według nowej ordynacji wyborczej 
– kandydatów wybierano spośród czterech grup reprezentu-
jących instytuty: techniczne, przyrodnicze i rolnicze, medyczne 
oraz humanistyczne.

W otwartej dyskusji wzięli udział elektorzy, którzy dzielili 
się swoimi refl eksjami i spostrzeżeniami na temat działalności 
Rady i stojących przed nią nowych wyzwań. Poruszali również 
problemy związane ze zróżnicowanym środowiskiem instytutów 
badawczych.

Przykładowe głosy z dyskusji
Prof. Zbigniew Śmieszek, w jednym z wątków swojej obszer-

nej wypowiedzi, zadał ważne pytanie: Czy struktura organizacyjna 

naszych, zrestrukturyzowanych w ostatnich latach, instytutów odpo-

wiada wymogom najbliższych 7 lat Horyzontu 2020? I odpowiedział 

na nie: Żeby włączyć się aktywnie i z sukcesem pozyskać środki 

unijne, trzeba zastanowić się nad realną współpracą z sześcioma 

wielkimi organizacjami badawczymi, które dominują w Europie 

i – z drugiej strony – nad utworzeniem w kraju dużej organizacji 

badawczej, może dwóch lub trzech, aby móc rozwijać partnerstwo 

z tymi wielkimi instytucjami badawczymi Europy.

Prof. Witolda Wiśniowskiego zmartwieniem jest internacjona-

lizacja i globalizacja badań. Zasugerował, aby nowa Rada zainte-
resowała się zagadnieniami: 1) Koordynacją badań narodowych 
i europejskich – Komisja forsuje, aby nie realizowano innych ba-
dań narodowych i w innym stylu niż styl i metoda europejska. 2) 
Stosunek do idei powoływania europejskich sieci tematycznych, 
czego rezultatem zmuszanie do zamykania istniejącej, zbudowa-

Prof. Marian Szczerek ogłasza porządek obrad
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nej infrastruktury badawczej, np. tunele aerodynamiczne. 3) Sta-
nowisko Rady w sprawie europejskiej idei „Future”, która polega 
na rozwijaniu studiów doktoranckich oraz tematyki bezpieczeń-
stwa. Doktorat ma mieć wymiar praktyczny, rezultat badań ma 
wejść od razu na rynek. Bezpieczeństwo rozumiane szerzej niż 
w Polsce – np. edukacja jest elementem bezpieczeństwa kraju, 
który dzięki wykształconemu społeczeństwu posiada zdolność 
do prowadzenia badań na poziomie konkurencyjnym.

Prof. Ryszard Hołownicki stwierdził, że jeśli nakłady na naukę 
są poniżej 1% PKB, to mamy do czynienia z zapaścią cywilizacyjną. 
Jednakże w kryzysie fi nansów publicznych trudno oczekiwać 
zwiększenia fi nansowania nauki. Należy zrobić to, co nic nie kosz-
tuje – przestać tracić czas na planowanie i pisanie sprawozdań. 
Postawił również pytanie – jak nauka ma służyć gospodarce, jeśli 
wymaga się, aby publikować w wysoko punktowanych czasopi-
smach, podczas gdy nasi odbiorcy, np. rolnicy nie mają do nich 
dostępu? Instytuty resortu rolnictwa uprawiają bardzo ważną 
działalność popularyzatorską, szkoleniową, docierając do od-
biorcy rozproszonego. I za to ponoszą jedynie stratę, ponieważ 
nie uzyskują punktów w ocenie parametrycznej.

Prof. Jerzy J. Sobczak podkreślił, że miniona kadencja była 
historyczna, ponieważ uczestniczyliśmy w kształtowaniu polityki 
naukowej naszego kraju. W obszernej i kilkuwątkowej wypowie-
dzi zasygnalizował jedynie problemy, które określił jako dżuma 

biurokracji, marnotrawne rozwiązania w zarządzaniu, topienie energii 

w formalnych działaniach nikomu nieprzydatnych. Poddał rozważa-
niom kwestię, jaki powinien być instytut, jaki jego preferowany 
model w kontekście trójsektorowego podziału nauki polskiej 
i aktualnych oczekiwań dotyczących utylitarności nauki. Skon-

frontował myśl wyrażoną przez Staszica: wynalazki dopotąd są 

czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd 

nie są zastosowane do użytku narodów z poglądami wyrażonymi 
przez Karola Wojtyłę w „Elementarzu etycznym”: Praktyka bez 

założenia takich celów, które są prawdziwymi dobrami odpowiednio 

uhierarchizowanymi, byłaby praktyką ślepą. Zwrócił uwagę na nie-
pokojące zaburzenia specjalizacji sektorów nauki. Działalnością 
PAN jest kierowana w obszary czysto praktyczne, bezpośrednie 
wdrożenia w przemyśle, na czym traci dociekliwość naukowa, 
precyzja interpretacyjna – cenione przez instytuty badawcze. 
Z kolei wiele instytutów specjalizuje się w prowadzeniu studiów 
na poziomie uniwersyteckim, przez co cierpi potencjał wdro-
żeniowy. Uczelnie uprawiają naukę wdrożeniową, komercyjną 
kosztem działalności edukacyjnej, a to odbija się na poziomie 
absolwentów. Praktyki te powodują wchodzenie sobie w szkodę, 
nieefektywne wykorzystywanie środków publicznych, a także 
niemoralne podbieranie sobie tematyki badawczej.

Na utrwalenie zasługuje wiele innych wypowiedzi i wniosków 
skierowanych do nowej Rady. Przytoczymy je w kolejnym nu-
merze „Biuletynu Informacyjnego RGIB”.

Po uchwaleniu wniosków Uchwały prof. Leszek Rafalski, jako 
Przewodniczący VIII kadencji RGIB, podziękował elektorom za 
okazane zaufanie, zaprosił także do współpracy zarówno człon-
ków nowej Rady, jak i pozostałych reprezentantów instytutów 
badawczych. Wymienił zadania i priorytety dla Rady Głównej 
na najbliższą przyszłość.

Beata Mikulska

Dorota Jarocka

Autor zdjęć: Edyta Kaniuk

Wystąpienie prof. Leszka Rafalskiego - Przewodniczącego Rady 
Głównej VIII kadencji

W obradach wzięło udział 140 osób, w tym 136 Elektorów na Forum IB

Głosowanie na Przewodniczącego RGIB - prof. Henryk Skarżyński, 
dr inż. Andrzej Żurkowski, prof. Krzysztof  Kochanek, prof. 
Władysław Strykowski

Uczestnicy obrad podczas głosowania
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Imię i nazwisko Nazwa instytutu badawczego

1 prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI (Przewodniczący) Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
2 prof. dr hab. Barbara GWOREK (Wiceprzewodnicząca) Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Warszawa

3 prof. dr hab. med. Henryk SKARŻYŃSKI (Wiceprzewodniczący) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany

4 prof. dr inż. Zbigniew ŚMIESZEK (Wiceprzewodniczący) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
5 mgr Maria Magdalena STACEWICZ, MBA (Sekretarz) Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Warszawa

6 prof. dr hab. Andrzej BORYS Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa

7 dr hab. n. med. Magdalena CHECHLIŃSKA Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa

8 prof. dr hab. inż. Andrzej CHMIELEWSKI Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

9 dr Marek DASZKIEWICZ Instytut Optyki Stosowanej, Warszawa

10 prof. dr hab. inż. Józef  DUBIŃSKI Główny Instytut Górnictwa, Katowice

11 dr inż. Józef  GROMEK Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa

12 prof. nadzw. dr hab. Andrzej HANICH Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, Opole

13 prof. dr hab. Eugeniusz HERBUT Instytut Zootechniki – PIB, Balice k/Krakowa

14 prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKI Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

15 prof. dr hab. inż. Jerzy KĄTCKI Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa

16 prof. dr hab. med. Danuta KORADECKA Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa

17 dr Andrzej KRUEGER Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle

18 prof. nadzw. dr hab. Tomasz LINKOWSKI Morski Instytut Rybacki – PIB, Gdynia

19 mgr inż. Jolanta MAMENAS Instytut Włókiennictwa, Łódź

20 prof. dr hab. Marek MRÓWCZYŃSKI Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

21 prof. nadzw. dr inż. Cezary MOŻEŃSKI Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

22 mgr Barbara NOCOŃ Instytut Nafty i Gazu, Kraków

23 prof. dr hab. inż. Jan PILARCZYK Instytut Spawalnictwa, Gliwice

24 prof. nadzw. dr hab. Józef  PILCH Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Kraków

25 prof. dr hab. inż. Jerzy SOBCZAK Instytut Odlewnictwa, Kraków

26 prof. nadzw. dr hab. n. med. Małgorzata SYCZEWSKA Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

27 prof. nadzw. dr hab. Wiesław WILCZYŃSKI Instytut Elektrotechniki, Warszawa

28 dr inż. Hanna WIŚNIEWSKA–WEINERT Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

29 prof. nadzw. dr hab. inż. Witold WIŚNIOWSKI Instytut Lotnictwa, Warszawa

30 dr inż. Elżbieta WITCZAK Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Łódź

31 prof. dr hab. Grzegorz WROCHNA Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock

SKŁAD RADY GŁÓWNEJ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH
VIII KADENCJA (2013-2016)

1 dr inż. Piotr WOJTAS (Przewodniczący) Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice

2 prof. nadzw. dr hab. n. med. LIDIA RUTKOWSKA–SAK
(Wiceprzewodnicząca)

Instytut Reumatologii, Warszawa

3 prof. nadzw. dr hab. Paweł BIELAŃSKI Instytut Zootechniki – PIB, Balice k/Krakowa

4 dr hab. inż. Danuta CIECHAŃSKA Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź

5 prof. dr hab. n. med. Krzysztof  SZYŁŁO Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Polityki Innowacyjnej Przewodniczący – dr Marek Daszkiewicz, Instytut Optyki Stosowanej, Warszawa

Komisja Legislacyjna Przewodniczący – prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

Komisja Polityki Naukowej Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak, Instytut Odlewnictwa, Kraków

KOMISJE PROBLEMOWE
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28 czerwca br. w Warsza-
wie odbyło się drugie sympo-
zjum Narodowego Centrum 
Badań Jądrowych (NCBJ). 
Była to okazja do zapoznania 
się z najważniejszymi wyni-
kami naukowymi Instytutu 
oraz planami na przyszłość.

Sympozja naukowe podsumowujące działalność największego 
instytutu badawczego w Polsce to już tradycja NCBJ (powstałego 
w 2011 r. z połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Insty-
tutu Problemów Jądrowych). Podczas tegorocznych prezentacji 
słuchacze mogli zapoznać się z najważniejszymi osiągnięciami 
naukowymi, jak również poznać plany na przyszłość.

Wydarzenie zainaugurował prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, 
dyrektor NCBJ. Przedstawiając misję i wizję dalszego rozwoju, 
zwrócił uwagę na kompetencje pracowników i modernizację 
infrastruktury, które wspólnie świadczą o wielkim potencjale 
Instytutu. O wysokiej jakości naukowej świadczy m.in. indeks Hir-
scha (drugie miejsce wśród instytutów badawczych oraz czwarte 
wśród wyższych uczelni). Wiedza pracowników NCBJ wpływa 
na rozwój nowych rozwiązań i technologii w sześciu kluczowych 
obszarach zastosowań: nauce, medycynie, bezpieczeństwie, 
środowisku, diagnostyce przemysłowej i energetyce. Okazuje się, 
że wspólnym mianownikiem wszystkich opanowanych technik 
jest promieniowanie.

Sympozjum Narodowego Centrum Badań Jądrowych
Instytut w Świerku realizuje nie tylko pojedyncze projekty, 

ale również angażuje się w duże przedsięwzięcia fi nansowane 
z funduszy Unii Europejskiej takie jak: Akceleratory i Detektory 
(projekt wart 87 mln zł), Park Naukowo – Technologiczny (pro-
jekt wart 50 mln zł), Centrum Informatyczne Świerk (projekt 
wart 90 mln zł) i wiele innych. Największym jednak sukcesem 
NCBJ jest aktywna współpraca międzynarodowa i udział w pro-
jektach, European XFEL, CERN, W7-X, JHR. Należy podkreślić, 
że NCBJ zaangażowane jest w czterech projektach Euratom 
i jeden z nich koordynuje.

Podczas sympozjum przedstawiono również największe osią-
gnięcia NCBJ w 2012 roku. Zostały wręczone cztery nagrody 
specjalne dla: dr. hab. Zygmunta Patyka – za prace dotyczące 
pomiaru prawdopodobieństwa jonizacji w rozpadzie beta zgod-
nie z przewidywaniami mechaniki kwantowej, zespołu CM – za 
wyznaczenie ograniczeń prawdopodobieństwa produkcji cząstek 
długożyciowych w detektorze CMS przy LHC, dr. Tomasza 
Szczęśniaka – za wyniki dotyczące optymalizacji detektorów 
scyntylacyjnych dla pozytonowej tomografi i emisyjnej z czasem 
przelotu oraz dla prof. Ludwika Dobrzyńskiego, który przygoto-
wał cykl szkoleń dla pracowników spółek jądrowych PGE.

Wystąpienia przedstawicieli poszczególnych departamentów 
zakończył prof. Ludwik Dobrzyński, dyrektor Działu Edukacji 
i Szkoleń, podsumowując działania mające na celu promocję 
nauki i dotarcie do opinii publicznej z fachową wiedzą dotyczącą 
promieniowania.

IV Europejskie Forum Marketingu Instytucji 
Naukowych i Badawczych

W dniach 21-22 listopada 2013 roku Instytut 
Lotnictwa organizuje IV Europejskie Forum Marke-
tingu Instytucji Naukowych i Badawczych.

Tegoroczne forum ponownie będzie okazją do 
podjęcia dyskusji i wymiany poglądów w dziedzinie 
marketingu instytucji naukowych i badawczych.

Jest to wyjątkowe wydarzenie, w ramach któ-
rego pracownicy działów marketingu instytutów ba-
dawczych, uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw, 
zainteresowani poszerzeniem wiedzy i rozwojem 
kompetencji mają okazję spotkać się z wybitnymi 
autorytetami, czołowymi naukowcami oraz prakty-
kami w dziedzinie marketingu z całej Europy. Wśród 
prelegentów znajdą się zarówno profesorowie i wy-
kładowcy akademiccy, jak również pracownicy insty-
tucji badawczych i naukowych.

Celem Forum jest prezentacja najnowszych wy-
ników badań oraz rozwiązań praktycznych stosowanych przez 
instytucje naukowe i badawcze, m.in. instytuty, uczelnie, parki 
technologiczne z całej Europy.

Forum skierowane jest do kadry naukowej szkół wyższych, 
katedr i wydziałów marketingu, a także pracowników działów 
marketingu oraz kadry zarządzającej wszystkich organizacji ba-
dawczych i naukowych.

Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się autorytety 
w dziedzinie marketingu: prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-

Olearnik z Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, prof. dr hab. Bogdan Sojkin z Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr hab. 
Anna Drapińska reprezentująca Politechnikę 
Gdańską, prof. dr hab. Lidia Białoń z Wyższej 
Szkoły Menedżerskiej, prof. dr hab. Bogdan Gre-
gor z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr Duranda 
Ozretic-Dosen z Uniwersytetu Zagrzebskiego 
w Chorwacji.

Patronat honorowy: prof. Barbara Ku-
drycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Patronat medialny: Polskie Stowarzysze-
nie Dziennikarzy Naukowych naukowi.pl, Nowo-
czesna Firma, Marketer+, Marketing przy Kawie, 
marketingowiec.pl, laboratoria.net, Marketing 
i Rynek, Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć 
Kobiet Nauki.

Językami forum będą polski i angielski. Wygłaszane referaty 
będą tłumaczone symultanicznie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Szczegółowych informacji na temat IV Europejskiego Forum 

Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych udziela: Kierow-
nik Biura Konferencji Aneta Olejniczak, tel: (+48) 22 846 08 01 
wew. 551, e-mail: aneta.olejniczak@ilot.edu.pl

Zapraszamy również na stronę internetową:
www.ilot.edu.pl/minib 
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Rada Główna Instytutów Badawczych wraz z Agencją Pro-
mocyjną Inventor zorganizowała uroczyste spotkanie, na którym 
wręczono medale, dyplomy oraz listy gratulacyjne laureatom 
XVI Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu Wynalazków 
i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2013”.

Uroczystość odbyła się 13 maja br. w Instytucie Badawczym 
Dróg i Mostów w Warszawie. Nagrody laureatom wręczali: 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Dy-
rektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Leszek 
Król, Przewodniczący RGIB i jednocześnie gospodarz spotka-
nia – prof. Leszek Rafalski oraz Prezes Agencji Promocyjnej 

INVENTOR – Wojciech Kółeczko – organizator polskiego 
stoiska na wystawie w Moskwie.

Marszałek Adam Struzik gratulując laureatom sukcesu na 
arenie międzynarodowej podkreślił, że Urząd Marszałkowski jest 
zainteresowany zacieśnieniem współpracy z instytutami badaw-
czymi, gdyż ponad 30% z nich prowadzi działalność naukowo-
badawczą na terenie województwa mazowieckiego. Zapewnił 
zebranych, że wsparcie polskiej nauki i innowacji jest jednym ze 
strategicznych celów rozwoju Mazowsza.

W uroczystości wzięli udział także członkowie Prezydium VII 
kadencji RGIB: prof. Danuta Koradecka – Dyrektor Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy – PIB, prof. Zbigniew Śmieszek – Dyrek-
tor Instytutu Metali Niezależnych, prof. Jan Pilarczyk – Dyrektor 
Instytutu Spawalnictwa oraz dr Marek Daszkiewicz – Dyrektor 
Instytutu Optyki Stosowanej.

Po wręczeniu nagród laureaci – reprezentanci wszystkich 
pionów nauki przedstawili 3-minutowe prezentacje na temat 
nagrodzonych w Moskwie projektów.

Salon „ARCHIMEDES 2013” odbył się na początku kwietnia br. 
roku. Jest to jedna z największych na świecie wystaw wynalazków 
i innowacji. Polską ekspozycję wynalazków patronatem objęli: Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Rada Główna 
Instytutów Badawczych oraz Fundacja „Kobiety Nauki”.

Ekspozycja dorobku polskich instytutów badawczych zo-
stała bardzo dobrze przyjęta, czego dowodzą liczne medale. 
W konkursie głównym docenione zostały następujące instytuty 
(promowane przez Agencję Promocyjną Inventor):

Instytut Technologii Eksploatacji – PIB:
„Urządzenie T-30 do badania odporności na zacieranie i pitting 

kół zębatych stożkowych pracujące w układzie mocy krążącej” 

– złoty medal

„Urządzenie T-11 typu trzpień-tarcza do tribologicznych badań 

środków smarowych i materiałów konstrukcyjnych w podwyższonej 

temperaturze” – złoty medal

„T-20 urządzenie do badania w zawiesinie ściernej odporności 

na zużycie ścierne powłok i materiałów konstrukcyjnych” – złoty 

medal

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
„Sposób unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych 

w szkłach krzemionkowych” – złoty medal

„Sposób i układ transportu i mieszania zawiesiny biomasy w hy-

drolizerze i w fermentorze” – srebrny medal

Instytut Techniki Górniczej KOMAG
NAFRA Polska sp. z o.o.
„Ciągnik akumulatorowy GAD-1” – złoty medal

Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny
„Urządzenie zmniejszające obciążenia dynamiczne działające 

na dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas 

zderzenia czołowego pojazdu” – złoty medal

„Urządzenie przytrzymujące dzieci przewożone w pojazdach 

samochodowych podczas uderzenia w bok pojazdu” – złoty 

medal

Instytut Nawozów Sztucznych
Uniwersytet Jagielloński
„Kompozytowy katalizator do niskotemperaturowego rozkładu 

podtlenku azotu” – złoty medal

•

•

•

•

•

Uroczystość wręczenia medali laureatom Salonu
”ARCHIMEDES 2013”

W pierwszym rzędzie od lewej: Adam Struzik - Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, prof. Leszek Rafalski 
– Przewodniczący RGIB, Wojciech Kółeczko – Prezes Agencji 
Promocyjnej INVENTOR 

Leszek Król – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju 
Regionalnego UM Województwa Mazowieckiego wręcza dyplom 
mjr. dr. inż. Mariuszowi  Żokowskiemu z ITWL, laureatowi 
konkursu dla młodych naukowców „Innowator Mazowsza”
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Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego
„Biotechnologiczna metoda konserwowania roślin wysokoskro-

biowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych 

i gazowych” – złoty medal

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
„Projektowanie i badanie samołożyskującego się wirnika silnika 

elektrycznego” – złoty medal

(promowane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Ra-

cjonalizatorów):

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego
„Technologia zrównoważonego przerobu ziarna kukurydzy” – brą-

zowy medal

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
„Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do zastosowań medycz-

nych” – złoty medal

„Nowe środki ceramiczne do dekorowania wyrobów ceramicznych 

specyfi czną techniką laserową” – srebrny medal

„Wytwarzanie cementu z odpadów azbestowych” – brązowy 

medal

Instytut Nafty i Gazu
„Uniwersalny dodatek o wysokiej stabilności do olejów napę-

•

•

•

•

•

dowych, wspomagający procesy regeneracji fi ltra spalin silnika 

z zapłonem samoczynnym” – złoty medal

„Sposób pozyskiwania gazów ziemnych rozpuszczonych w głę-

bokich poziomach” – srebrny medal

„Termicznie stabilny modyfi kator procesu spalania do lekkich 

olejów opałowych” – srebrny medal

„Biodegradowalny smar plastyczny” – brązowy medal

Instytut Łączności – PIB
„Urządzenie TBA160-IŁ do kontroli baterii VRLA telekomunika-

cyjnych systemów zasilających” – złoty medal

Urządzenie System monitorowania, ochrony i kontroli telekomu-

nikacyjnych sieci kablowych SMOK-2U – srebrny medal

Instytut Metali Nieżelaznych
„Sposób wytwarzania kompozytów multi-włóknistych Cu-Nb” 

– srebrny medal

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„PIAP GRYF” – brązowy medal

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
„Maszyny nowej generacji do pozyskiwania biomasy z wierzby” 

– złoty medal

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Dorota Jarocka

Autor zdjęć: Edyta Kaniuk

•

•

•

•

Nagrodzone złotym medalem nowatorskie urządzenie do 
badania odporności na zużycie ścierne powłok i materiałów 
konstrukcyjnych z ITE-PIB

Od lewej: mgr inż. Paweł Trzaska  i  mgr inż. Paweł Skoniecki 
z PIMOT prezentują projekt nagrodzony złotym medalem w 
Moskwie

V edycja Konkursu „Innowator Mazowsza”
kategoria: Innowacyjny Młody Naukowiec

O nagrody w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec ubiegać się mogą mło-
dzi, kreatywni naukowcy w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem 
doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których 
prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.
Udział w tym Konkursie to szansa dla młodych badaczy zdobycia prestiżu, 
satysfakcji i nagród fi nansowych oraz prezentacja potencjału naszego śro-
dowiska.

Termin składania wniosków: 30 września 2013 r.

Regulamin Konkursu oraz wzór wniosku dostępne na stronie: www.innowacyjni.mazovia.pl
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zajmująca się od 1952 r., 
w sposób kompleksowy, za-
gadnieniami przerobu drewna, 
jego zastosowań, tworzenia 
nowych kompozytów opar-
tych na tym surowcu. Warto 
przypomnieć, że misją Insty-
tutu jest prowadzenie badań 

zmierzających do osiągnięcia zrównowa-
żonego rozwoju branży drzewnej, wy-
sokiej pozycji konkurencyjnej polskiego 
sektora drzewnego, opracowanie nowo-
czesnych materiałów, technologii, tech-
nik obróbki, a także edukacja i wzrost 
świadomości ekologicznej społeczeństwa 
opartego na wiedzy.

Działalność naukowo-badawcza re-
alizowana jest w Zakładach: Badania 
i Zastosowań Drewna, Ochrony Środo-
wiska i Chemii Drewna z wyodrębnioną 
Pracownią Bioenergii, Materiałów Drew-
nopochodnych i Klejów, Badania Mebli, 
Badania Powierzchni, Ochrony Drewna 
i Ekonomiki Drzewnictwa. W ramach 
Zakładu Ekonomiki Drzewnictwa funk-
cjonuje Centrum Marketingu Drzew-
nictwa i Meblarstwa. Instytut dysponuje 
specjalistyczną i nowoczesną aparaturą 
i urządzeniami badawczymi sukcesywnie 
uzupełnianymi ze środków własnych, fun-
duszy z MNiSW oraz UE. Jednostka reali-
zuje duże projekty badawcze fi nansowane 
m.in. ze środków Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Instytut posiada status Jednostki No-
tyfikowanej oraz status niezależnego 
kontrolera produkcji tworzyw drzewnych 
w zakresie emisji formaldehydu, przyzna-
wany przez California Air Resources Board 
(CARB). Dla zapewnienia rzetelności dzia-
łania, w 2011 r. został wdrożony System 
Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 
w obszarze prac naukowych, badawczo-
rozwojowych, usług badawczych, eksper-
tyz, opinii, doradztwa i szkoleń z zakresu 
przerobu drewna i kompozytów drzew-
nych. Przy Instytucie działa Laboratorium 
Badania Drewna, Materiałów Drewnopo-
chodnych, Opakowań, Mebli, Konstrukcji 
i Obrabiarek, akredytowane przez Polskie 
Centrum Akredytacji (PCA). Certyfi ka-
cja krajowych i importowanych wyrobów 
przemysłu drzewnego przeprowadzana 
jest w akredytowanym przez PCA Cen-
trum Certyfi kacji Wyrobów Przemysłu 

Drzewnego. Od kilku lat placówka pełni 
funkcję koordynatora Polskiej Platformy 
Technologicznej Sektora Leśno-Drzew-
nego oraz Ośrodka Krajowego Systemu 
Usług dla MSP (KSU).

Jednostka ma największe w Polsce 
zbiory branżowej literatury fachowej, 
czasopism krajowych i zagranicznych oraz 
norm. Szkoli kadrę menadżerską i pracow-
ników przedsiębiorstw drzewnych w róż-
nych dziedzinach związanych z drewnem, 
jego obróbką, ochroną, zastosowaniem 
i utylizacją odpadów. Wydawane w cyklu 
półrocznym czasopismo Drewno. Prace na-

ukowe. Doniesienia. Komunikaty jest pierw-
szą w Polsce publikacją naukową z zakresu 
drzewnictwa, znajdującą się na tzw. liście 
fi ladelfi jskiej – zestawieniu prestiżowych 
czasopism naukowych całego świata z ob-
liczonym wskaźnikiem Impact Factor.

Uroczystość 
jubileuszowa

W maju 2012 r. odbyły się 
uroczyste obchody jubileuszu 
60-lecia Instytutu Technolo-
gii Drewna. Uroczystość była 
doskonałą okazją zarówno do 
zaprezentowania dorobku in-
telektualnego i naukowego jednostki, jak 
i do promocji badań naukowych i działań 
rozwojowych w drzewnictwie oraz uka-
zania roli i znaczenia sektora leśno-drzew-
nego w gospodarce Polski i UE.

Główna część uroczystości miała miej-
sce w Kolegium Rungego na terenie Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
Rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora 
Instytutu – prof. Władysława Strykow-
skiego, który nawiązując do przeszłości, 
podkreślił, że Instytut aktywnie uczest-
niczył w procesach budowy i tworzenia 
potęgi polskiego przemysłu opartego na 
drewnie. Pomimo tego, że branże drzewne 
nie są zaliczane do przemysłów wysokiej 
techniki, to ich znaczenie i rola są ogrom-
nie ważne dla rozwoju prawie wszystkich 
państw UE. Polski sektor drzewny to: 2% 
PKB, 9% produkcji sprzedanej i 14% za-
trudnionych w przetwórstwie przemy-
słowym, 9% wartości eksportu, z czego 
blisko 5% stanowi eksport mebli.

Rolę i znaczenie Instytutu na arenie 
zarówno krajowej, jak i międzynarodowej 
podkreślił prof. Włodzimierz Prądzyński 
– przewodniczący Rady Naukowej In-
stytutu. Profesor wspomniał twórców 
placówki, ich następców i wybitnych 
współpracowników, którzy prowadząc 
skuteczną politykę kadrową i odpowied-
nio dobierając pracowników naukowych, 
technicznych i administracyjnych, tworzyli 
„[...] bardzo trwałe fundamenty Instytutu 

[...]. Zasiane w 1952 r. ziarno, odpowied-

nio pielęgnowane i rozwijane pozwoliło 

Instytutowi przetrwać trudne zawirowania 

lat 1980/81, a także wprowadzić Instytut 

w nowy system ekonomiczny przełomu lat 

1989/91.” Profesor wymienił najważniej-
sze dokonania ITD na przestrzeni ostat-
nich 20 lat i określił Instytut jako „dobre 

drzewo”, które „[...] rodzi dobre „owoce” 

dla sektora leśno-drzewnego”.

Działalność Instytutu 
– aktualne obszary badań 
i osiągnięcia

Instytut Technologii Drewna to jedyna 
w Polsce jednostka naukowo-badawcza 

60 lat Instytutu Technologii Drewna

Dr Władysław Strykowski, prof. ITD
Dyrektor Instytutu Technologii Drewna. 
Absolwent Politechniki Szczecińskiej oraz 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Spe-
cjalizuje się w zakresie gospodarki prze-
mysłów opartych na drewnie, problemach 
rozwoju Europejskiego Sektora Leśno-
Drzewnego oraz innowacji w sektorze 
leśno-drzewnym.
Jest koordynatorem Polskiej Platformy 
Technologicznej Sektora Leśno-Drzew-
nego, Wiceprezydentem Polskiej Izby 
Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, 
członkiem Rady Ogólnopolskiej Izby Go-
spodarczej Producentów Mebli, przedsta-
wicielem polskiego sektora drzewnego 
ds. Europejskich Prognoz Drzewnych 
w Genewie. Jest również korespondentem 
krajowym z zakresu statystyki leśnictwa 
i przemysłów przerobu drewna ECE/
FAO Geneva i European Commission 
EUROSTAT Luxembourg oraz członkiem 
American Chemical Society, Economies 
Department, Washington DC.
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aby za kilka lat w pełni stała się platformą 
innowacyjnych projektów dla przemysłów 
opartych na drewnie.

Instytut dąży do tego, aby wspólnie z in-
nymi instytutami i wydziałami Politechniki 
Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego 
stworzyć w Poznaniu Wielkopolskie Centrum 

Infrastruktury Badawczej dla Biogospodarki, 
którego powstanie powinno przyczynić się 
do wzrostu efektywności wielkopolskich 
instytutów badawczych.

W najbliższych latach planowane jest 
rozszerzenie współpracy zagranicznej, za-
równo w zakresie działalności naukowej, 
jak i wymiany pracowników. Istotnym jest 
również dalsze podwyższenie poziomu 
merytorycznego czasopisma Drewno. Prace 

naukowe. Doniesienia. Komunikaty wyda-
wanego przez Instytut. Niezbędne będzie 
zwiększenie innowacyjności jednostki po-
przez prace nad nowymi bądź modyfi ko-
wanymi technologiami wyrobów już stoso-
wanych, a tym samym dążenie do tego, aby 
opracowania Instytutu umożliwiały ścisłą 
współpracę z przemysłem, uzyskiwanie 
licencji, patentów, know-how itp.

Rozwój badań dotyczących zagadnień 
fi tosanitarnych, emisji substancji szkodli-

wych i ich norm powinien w dużym stop-
niu ułatwić starania Instytutu o uzyskanie 
w najbliższych latach statusu Państwowego 
Instytutu Badawczego (PIB), co powinno 
się przyczynić do jego rozwoju, a także 
wzrostu znaczenia i dalszej stabilizacji fi -
nansowej. Zgodnie z przygotowywanym 
programem Europejskiej i Krajowej Plat-
formy Technologicznej Sektora Leśno-
Drzewnego oraz krajowych ośrodków 
badawczych w najbliższych latach będą 
prowadzone w szerszym zakresie badania 
związane z biogospodarką.

Innowacyjne rozwiązania Instytutu uzy-
skały ponad 150 patentów polskich i zagra-
nicznych, kilkanaście patentów jest aktual-
nie zgłoszonych w Urzędzie Patentowym. 
Rozwiązania te otrzymały również wiele 
cennych nagród i wyróżnień. Opraco-
wany w Instytucie ekologiczny kompozyt 
lignocelulozowy EBM uhonorowany został 
m.in. Złotym Medalem z Wyróżnieniem, 
przyznanym podczas 6. Międzynarodo-
wej Wystawy Wynalazków – IWIS 2012 
i Srebrnym Medalem przyznanym w kon-
kursie EUREKA podczas 61. Światowych 
Targów BRUSSELS INNOVA 2012.

Plany na przyszłość
Z myślą o przyszłości Instytutu przy-

gotowywana jest młoda kadra badawcza, 
która ma podjąć wyzwania wynikające 
z roli Instytutu w zmieniającej się rze-
czywistości. Planowane jest uzupełnianie 
i wymiana w sposób ciągły aparatury ba-
dawczej tych zakładów i działów, które 
dynamicznie się rozwijają (tworzywa 
drzewne, ochrona środowiska, konserwa-
cja). Nadal będzie podtrzymywana współ-
praca z Polską Platformą Technologiczną 
Sektora Leśno-Drzewnego w taki sposób, 

Badanie biocydów wobec alg – fi totron

Testowanie wytrzymałości drewna klejonego warstwowo

Urządzenie do pomiaru ścieralności

Testowanie wytrzymałości krzesła

Ekologiczny kompozyt EBM nagrodzony 
złotym medalem na wystawie IWIS 2012
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Z kart historii
W styczniu 2013 r. Wojskowy Instytut 

Medycyny Lotniczej obchodził 85 rocznicę 
powołania Centrum Badań 
Lekarskich Lotnictwa, któ-
rego współczesnym konty-
nuatorem dorobku i tradycji 
jest WIML. Przez cały ten 
okres polskim pilotom towa-
rzyszyła i towarzyszy opieka 
medyczna. Inicjatorem i or-
ganizatorem pierwszej pla-
cówki medycznej w Polsce 
był płk lek. Stanisław Rouppert – szef  
Departamentu Sanitarnego Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. W 1926 r. otwarto 
Wydział Lotniczo-Lekarski przy Instytucie 
Badań Technicznych Lotnictwa, którym 
kierował mjr lek. Włodzimierz Misiuro. 
Głównymi problemami, którymi zajmował 
się wówczas Instytut był dobór i selek-
cja kandydatów do lotnictwa, określanie 
norm wydajności pracy i wytrzymałości 
organizmu pilota podczas lotów, trening 
pilotów, badania i kontrola wpływu na or-
ganizm pilota różnych pułapów wysokości, 
czy też badanie i profi laktyka w zakresie 
szkodliwości dla zdrowia długotrwałych 
lotów.

Rozwój lotniczej służby zdrowia zapo-
czątkował kolejne kroki w rozwiązywa-
niu narastających problemów związanych 
z zabezpieczeniem zdrowotnym pilota. 
Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych, 
Marszałka RP Józefa Piłsudskiego z dnia 
7.01.1928 r., powołano Centrum Badań 

Lekarskich Lotnictwa (CBLL). Celem jego 
utworzenia było objęcie całokształtem 
zagadnień lotniczo-lekarskich w Polsce. 

Powołane Centrum pro-
wadziło badania nie tylko 
personelu wojskowego, ale 
również cywilnego. Opra-
cowano wówczas metody 
badań orzeczniczych, pro-
wadzono prace naukowo-
badawcze z zakresu fi zjologii 
i higieny lotu. Opracowano 
osobiste wyposażenie pi-

lota, szkolono cywilnych i wojskowych 
lekarzy lotniczych oraz ofi cerów pionu 
dowódczego i instruktorów pilotażu. Zaj-
mowano się także profi laktyką zdrowotną 
personelu lotniczego.

W obecności Prezydenta RP prof. 
Ignacego Mościckiego otwarto w 1931 r. 
i przekazano do użytku komorę niskich 
ciśnień dla ludzi, a w kilka lat później mniej-
szą komorę do badań na zwierzętach. To 
były dwa pierwsze urządzenia badawcze 
w Polsce, które na przestrzeni lat były 
udoskonalane. Kolejne reorganizacje In-
stytutu poszerzały zakres badań i doposa-
żyły placówkę m.in. w termobarokomorę 
dla ludzi, polską katapultę, wirówkę dla 
zwierząt, czy też wykonano prototypy 
wysokościowych ubiorów kompensacyj-
nych.

Od 1967 r. nową dziedziną badań były 
problemy z biologii medycyny kosmicznej 
w ramach Międzynarodowej Organiza-
cji „Interkosmos”. Koordynatorem ze 
strony Polski była Polska Akademia Nauk, 
a aspektem biologicznym badań zajmował 
się WIML. Kolejne lata były intensyfi ka-
cją badań związanych z przygotowaniem 
lotów załogowych. Polski kosmonauta 
prowadził podczas lotu własne badania 
opracowane przez WIML. Instytut uczest-
niczył także w badaniach prowadzonych 
na zwierzętach podczas lotu kosmicz-
nego na Biosputniku 782 i 936 oraz 1667 
i 2044. Ważnym dla Instytutu były lata 
1976-1985, kiedy jego pracownicy zostali 
zaproszeni do wzięcia udziału w badaniach 
polarnych prowadzonych przez Polską 
Akademię Nauk na King George Island 
(Antarktyka Zachodnia), Spitsbergenie 
(Arktyka) i w oazie Bungera (Antarktyka 
Wschodnia), prowadząc medyczne ba-
dania doświadczalne. Wszyscy uczestnicy 
polskich wypraw polarnych przechodzili 

obowiązkowe badania kwalif ikacyjne 
w WIML.

Na przestrzeni lat Instytut dynamicznie 
rozwijał się jako placówka naukowo-ba-
dawcza, orzecznicza i lecznicza, integru-
jąc wszystkie podstawowe kierunki pracy 
służącej zabezpieczeniu personelu latają-
cego i technicznego. Znany był ze swojej 
działalności nie tylko w kraju, ale także 
poza granicami.

Współczesność
Obecnie Instytut ma znaczne osiągnię-

cia w dziedzinie medycyny lotniczej w Pol-
sce, które wnoszą także nowe wartości do 
nauki światowej w tej dziedzinie wiedzy. 
Nowszy sprzęt i urządzenia będące na 
wyposażeniu w WIML (urządzenie do 
treningu katapultowania, komora niskich 
ciśnień „Wawelska”, termobarokomora 
„Gdańska”, komora niskich ciśnień z nagłą 
dekompresją, stacjonarna komora hiper-
baryczna), w tym m.in. najnowsza i najno-
wocześniejsza europejska wirówka prze-
ciążeniowa – symulator lotów, imponuje 
możliwościami technicznymi, operacyj-
nymi, diagnostycznymi czy treningowymi. 
Znaczące miejsce w badaniach naukowych 
odgrywają symulatory: lotniczy Gyro-IPT, 
badawczo treningowy symulator lotu 
Hyperion, symulator samochodu cięża-
rowego czy też Mobilne Laboratorium 
Medyczno-Psychologiczne.

Instytut prowadzi badania naukowe 
m.in. w:

Jubileusz 85-lecia
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Płk dr Olaf  Truszczyński, dyrektor 
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
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w dziedzinie psychologii lotniczej, 
a uzyskane wyniki prac przystosowuje 
do wdrażania w praktyce. Prowadzi 
także bieżącą działalność usługową 
i dydaktyczną.
Zakładzie Bioinżynierii Lotniczej 
ukierunkowanym na prace naukowe, 
projektowe i badawczo-rozwojowe.
Środowiskowej Pracowni Neuro-
fi zjologii Ośrodkowego Układu 
Nerwowego – jest to pracownia 
WIML oraz Instytutu Biocybernetyki 
i Inżynierii Biomedycznej PAN, w któ-
rej prowadzone sąi wspólne badania 
naukowe, realizowane granty i prace 
doktorskie.
Znaczącym wsparciem w działalności 

naukowej Instytutu jest Ośrodek Kliniczny 
z klinikami: okulistyczną, chirurgiczną, 
chorób wewnętrznych, neurologii, oto-
laryngologii oraz Pracownią Diagnostyki 
Narządu Słuchu i Układu Równowagi. 
Wsparciem działań są również Ośrodek 

•

•

Badań Orzeczniczych Lotniczo-Lekarskich 
i Medycyny Pracy, które świadczą usługi 
medyczne dla wojskowego i cywilnego 
personelu lotniczego.

Wyniki prac naukowych publikowane 
są nieprzerwanie przez 80 lat w czaso-
piśmie Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 

(dawniej Medycynie Lotniczej), a współ-
cześnie w Polskim Przeglądzie Medycyny 

i Psychologii Medycznej oraz monografi i 
Postępy Medycyny Lotniczej.

Obchodzony jubileusz WIML stanowił 
dobrą okazję do refl eksji i uświadomił, że 
podstawowe zadania Instytutu określone 
przez założycieli realizowane są w zgodzie 
z tradycją. Obchody jubileuszowe były 
upamiętnieniem wkładu pracy wszystkich 
pracowników Instytutu na przestrzeni 85 
lat – tych, którzy już odeszli, a których 
dorobek naukowy zasługuje na szacunek 
i tych, którzy swoją pracą i zaangażowa-
niem nadal tworzą kolejne podwaliny me-
dycyny lotniczej w Polsce.

Zakładzie Szkolenia i Treningu 
Lotniczo-Lekarskiego oraz 
podległych pracowniach: Komór 
Niskich Ciśnień, Tolerancji Przecią-
żeń, Orientacji Przestrzennej i Wi-
dzenia Nocnego. Głównym celem 
zakładu jest prowadzenie treningu 
i szkolenie personelu latającego, 
przekazywanie wiedzy teoretycz-
nej i praktycznej na temat wpływu 
warunków lotu na organizm czło-
wieka. Zakład dysponuje unikalnym 
sprzętem do badań specjalistycz-
nych oraz treningów lotniczych. 
Prowadzi działalność dydaktyczną 
oraz szkoleniowo-treningową dla 
pilotów i załóg lotniczych na naj-
wyższym poziomie, zgodnie z wy-
mogami współczesnego lotnictwa 
wojskowego i cywilnego.
Zakładzie Fizjologii Lotniczej 
– do głównych kierunków działania 
należy przede wszystkim prowadze-
nie działalności naukowej związanej 
z poszukiwaniem i rozwojem metod 
zabezpieczających operacyjne działania 
Lotnictwa Sił Powietrznych RP.
Zakładzie Bezpieczeństwa Lo-
tów, który prowadzi badania naukowe 
w zakresie medycyny i psychologii lot-
niczej. Prowadzi działalność usługową 
i orzeczniczą na rzecz Wojskowej 
Komisji Lekarskiej Sił Powietrznych 
w Warszawie, a także na rzecz Ośrodka 
Badań Orzeczniczych Lotniczo-Lekar-
skich i Medycyny Pracy WIML. Ściśle 
współpracuje z Inspektoratem Mini-
sterstwa Obrony Narodowej do spraw 
Bezpieczeństwa Lotów oraz Instytu-
tem Technicznym Wojsk Lotniczych 
w zakresie profi laktyki bezpiecznego 
wykonywania misji lotniczych.
Zakładzie Psychologii Lotniczej, 
który prowadzi badania naukowe 
podstawowe oraz prace rozwojowe 

•

•

•

•

Wirówka przeciążeniowa – symulator lotniczy

Gondola wirówki przeciążeniowej

Adam Struzik  - Marszałek Województwa Mazowieckiego wręcza 
dyr. WIML – Olafowi Truszczyńskiemu dyplom Pro Masovia

System treningu widzenia nocnego



12 Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów Badawczych Nr 1/2013

60 lat działalności naukowo-badawczej
Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych

jednostki, którego profi l działalności wpi-
suje się w najnowsze trendy naukowo-
badawcze.

Instytut dziś –
zakres działalności

Badania aplikacyjne prowadzone w In-
stytucie ukierunkowane są na zastoso-
wanie wyników prowadzonych prac pod 
kątem wdrożeń i zastosowania w wielu 
gałęziach gospodarki: w medycynie, rol-
nictwie, włókiennictwie, przetwórstwie 
tworzyw sztucznych i opakowań oraz 
papiernictwie. Instytut prowadzi działal-
ność naukowo-badawczą o charakterze 
interdyscyplinarnym, obejmującym takie 
obszary jak: biopolimery, biomateriały, 
tworzywa termoplastyczne, w tym bio-
degradowalne, przetwórstwo materiałów 
polimerowych na włókna, folie, nano- 
i mikroformy włókniste, włókniny, nano- 
i biotechnologię przemysłową, ochronę 
środowiska i inne.

W celu zapewnienia wysokiej jakości 
prowadzonych prac naukowych i ba-
dawczo-rozwojowych oraz analitycznych 
w IBWCh wdrożono 2 systemy jakości 
PCA. W Instytucie funkcjonuje 5 labora-
toriów posiadających certyfi kat akredytacji 
PCA oraz 2 zespoły i laboratorium działa-
jące w systemie Dobrej Praktyki Labora-
toryjnej – Good Laboratory Practice (GLP). 
W Instytucie powstała również Sala Czysta 
do produkcji biomateriałów dla medycyny 
działająca zgodnie z wytycznymi ISO.

Z roku na rok Instytut umacnia swoją 
pozycję w Europejskiej Przestrzeni Ba-
dawczej, uczestnicząc w wielu międzyna-
rodowych projektach badawczych i wdro-
żeniowych. Instytut jest członkiem – za-
łożycielem Organizacji Naukowej EPNOE 
z siedzibą w Paryżu, zajmującej się tech-
nologiami w obszarze polisacharydów 
i dziedzin pokrewnych.

Projekty badawcze kluczowe 
i strategiczne Instytutu

• Projekt kluczowy „Biodegradowalne 
wyroby włókniste” – BIOGRATEX

Celem projektu jest opracowanie 
innowacyjnych rozwiązań technologicz-
nych niezbędnych dla rozwoju gospodarki 
i poprawy pozycji konkurencyjnej przed-
siębiorców na rynku krajowym i zagra-
nicznym poprzez opracowanie szerokiej 
gamy wyrobów włókienniczych z polime-

Instytut Biopolime-
rów i Włókien Che-
micznych (IBWCh) 
w Łodzi od 60 lat re-
alizuje zadania badaw-
cze ważne dla celów 

gospodarczych i społecznych oraz bierze 
udział w realizacji wielu międzynarodo-
wych przedsięwzięć. Siła IBWCh, wzmoc-
niona poprzez konsolidację z Instytutem 
Celulozowo-Papierniczym, tkwi w sze-
roko pojętej elastyczności i kreatywności 
działania na polu nauki oraz otwartości na 
współpracę ze środowiskiem naukowym 
i przemysłowym.

Historia
60-letnia historia dwóch instytutów 

– Instytutu Biopolimerów i Włókien Che-
micznych oraz Instytutu Celulozowo-Pa-
pierniczego, które przez wiele lat funkcjo-
nowały niezależnie od siebie, od 2007 r. 
wpisuje się w jedną kartę skonsolidowanej 
jednostki.

Bardzo wczesne początki istnienia 
obu instytutów sięgają końca lat 40., 
gdy jednostki te rozpoczęły swoją dzia-
łalność jako niewielkie przyzakładowe 
laboratoria tj. Laboratorium Włókien 
Poliamidowych przy Państwowej Fabryce 
Sztucznego Włókna nr 7 w Jeleniej Gó-
rze i Papiernicze Laboratorium Doświad-
czalne przy Fabryce Celulozy i Papieru we 
Włocławku.

W latach 50. obie jednostki działały już 
na terenie Łodzi jako instytuty, których po-
nad 40-letnie życie splatało się z polskim 
przemysłem włókien chemicznych i z prze-
mysłem celulozowo-papierniczym.

Burzliwe zmiany rozpoczęły się z po-
czątkiem lat 90., gdy gospodarka kraju 
przeszła transformację z systemu cen-
tralnego do gospodarki rynkowej. Dzia-
łania te wpłynęły na radykalne zmiany 
w jednostkach badawczych branżowych 
i wymuszały konieczność restrukturyzacji 
zarówno w organizacji pracy, zatrudnieniu 
a przede wszystkim w kierunkach dzia-
łalności naukowo-badawczej i wdroże-
niowej.

Po latach z satysfakcją można stwier-
dzić, że IBWCh wyszedł zwycięsko z tego 
starcia z ówczesną rzeczywistością. Po-
siada dzisiaj ugruntowaną, stabilną pozy-
cję na rynku nauki ukształtowaną wielo-
letnim kreowaniem nowego wizerunku 

rów biodegradowalnych pochodzących 
ze źródeł odnawialnych. Realizacja pro-
jektu przyczyni się do poprawy jakości 
życia społeczeństwa w zakresie ochrony 
zdrowia, higieny, bezpieczeństwa pracy 

Dr hab. inż. Danuta Ciechańska
Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych. Absolwentka Wydziału Che-
mii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki 
Łódzkiej. Od 1990 r. pracuje w IBWCh 
w Łodzi. W 1996 r. uzyskała stopień dok-
tora nauk technicznych w zakresie biotech-
nologii, a w 2013 r. stopień doktora habili-
towanego. W latach 2002-2005 pełniła 
funkcję Sekretarza Naukowego, a od 2005 r. 
pełni funkcję dyrektora Instytutu. Posiada 
ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji 
i zarządzaniu projektami badawczymi kra-
jowymi i międzynarodowymi. Specjalizuje 
się m.in. w takich zagadnieniach badawczych 
jak: biosynteza modyfi kowanej celulozy 
bakteryjnej, enzymatyczna modyfi kacja bio-
polimerów (celuloza, chitozan, itd.), bioka-
taliza i bioobróbka włókien z biopolimerów, 
biodegradacja materiałów polimerowych 
i wyrobów włókienniczych.
Jest autorem i współautorem 95 publikacji 
w czasopismach naukowych i 26 patentów 
oraz zgłoszeń patentowych. Brała udział we 
wdrożeniach technologii oraz procedur 
badawczych w krajowych i zagranicznych 
fi rmach. Wyniki prac naukowych prezento-
wała na wielu konferencjach i sympozjach 
naukowych w kraju i za granicą.
Wyróżniona została medalami i dyplomami 
za osiągnięcia wynalazcze. W 2000 r. otrzy-
małam Nagrodę Prezydium Oddziału PAN 
i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni 
w Łodzi dla młodego naukowca za cało-
kształt osiągnięć badawczych w dziedzinie 
nauk technicznych. Jest ekspertem europej-
skiej platformy EURATEX, członkiem Ko-
mitetu Zarządzającego i Wykonawczego 
Europejskiego Stowarzyszenia Naukowego 
EPNOE, Wiceprezesem Polskiego Towa-
rzystwa Chitynowego oraz członkiem wielu 
organizacji i stowarzyszeń naukowych.
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Działalność wdrożeniowa
Na przestrzeni ostatnich lat Instytut 

brał udział w uruchomieniu produkcji róż-
nych wyrobów polimerowych i włókien-
niczych w oparciu o własne rozwiązania 
technologiczne, m.in.:

preparatu do ochrony roślin ozdob-
nych Biochikol 020PC
włókninowych wyrobów przeciwaler-
gicznych
włókien kapilarnych
produkcji przeciwmikrobowych włók-
nin formowanych techniką pneumo-
termiczną do zastosowań technicznych 
i medycznych
produkcji włókien poliolefinowych 
z odpadów PP/PE
produkcji papierów do celów archi-
walnych
produkcji opatrunku hemostatycznego 
i przyśpieszającego gojenie ran dla 
funkcjonariuszy jednostek podległych 
MSWiA

Współpraca międzynarodowa 
i osiągnięcia

IBWCh od wielu lat posiada ugrun-
towaną współpracę międzynarodową. 
Współpraca ta oparta na zasadzie 
umów dwustronnych, umów międzyna-
rodowych oraz projektów UE dotyczy 
kilkunastu krajów: USA, Kanada, Japo-
nia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, 
Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Da-
nia, Niemcy, Austria, Słowenia, Słowacja, 
Czechy, Hiszpania, Rumunia i Rosja. Od 
wielu lat Instytut uczestniczy w projektach 
fi nansowanych z funduszy UE w ramach 
Programów Ramowych. We współpracy 
z europejskimi instytucjami naukowymi 
i przemysłowymi zrealizował 14 projek-
tów badawczych.

•

•

•
•

•

•

•

Innowacyjne rozwiązania i technolo-
gie IBWCh zostały wyróżnione wieloma 
prestiżowymi nagrodami na krajowych 
i zagranicznych wystawach, targach i kon-
kursach. Działalność Instytutu na polu 
wynalazczości i innowacyjności spotykała 
się również z uznaniem ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, czego wyrazem 
były przyznawane dyplomy i listy gratu-
lacyjne.

Działalność wydawnicza 
i szkoleniowa

Instytut jest wydawcą czasopisma 
naukowego Fibres and Textiles in Eastern 

Europe publikowanego jako dwumiesięcz-
nik w języku angielskim ze streszczeniami 
polskimi. Pismo znajduje się na „liście fi la-
delfi jskiej” (Thomson Reuters Master Jo-
urnal List) Instytutu Informacji Naukowej 
w Filadelfi i oraz na liście Index Copernicus 
Journal Master Lis.

Instytutu Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych od wielu lat prowadzi 
praktyki technologiczne i dyplomowe 
dla studentów – Politechniki Łódzkiej, 
Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Hu-
manistyczno-Technicznej w Bielsku-Białej 
oraz uczniów medycznych szkół police-
alnych.

Jest również organizatorem szkoleń 
specjalistycznych i warsztatów techno-
logicznych w zakresie: nowych technik 
i technologii stosowanych w branży pa-
pierniczej, metod badania i oceny jako-
ści wyrobów papierniczych oraz zasad 
i warunków prowadzenia procesów tech-
nologicznych. Instytut prowadzi zajęcia 
szkolne w zakresie technologii formowa-
nia włókien i oceny parametrów wytrzy-
małościowych wyrobów włókienniczych 
dla klas ponadgimnazjalnych. 

i rozwoju ekologicznego rolnictwa. Kon-
sorcjum realizujące projekt obejmuje 11 
instytucji naukowych.

• Projekt strategiczny „Technologia 
otrzymywania biodegradowalnych po-
liestrów z wykorzystaniem surowców 
odnawialnych” – BIOPOL

Celem projektu jest przeprowadzenie 
strategicznych badań i opracowanie in-
nowacyjnych rozwiązań technologicznych 
dotyczących przetwarzania odnawialnej 
bazy surowcowej, służących tworze-
niu nowych asortymentów produktów 
z polimerów biodegradowalnych na bazie 
źródeł odnawialnych skutkujące zwiększe-
niem roli nauki w podnoszeniu innowacyj-
ności i konkurencyjności gospodarki oraz 
wzmocnieniem rozwoju cywilizacyjno-go-
spodarczego kraju.

• Projekt strategiczny „Zastosowanie 
biomasy do wytwarzania polimero-
wych materiałów przyjaznych środo-
wisku” – BIOMASA

Celem realizowanego w konsorcjum 
projektu jest opracowanie wielu techno-
logii otrzymywania polimerowych ma-
teriałów włóknistych i kompozytowych 
w oparciu o surowce pochodzące z prze-
twórstwa różnych rodzajów biomasy ro-
ślinnej metodami biotechnologicznymi. 
Opracowane technologie będą miały 
wpływ na rozwój gospodarki opartej na 
wiedzy.

• Projekt foresight „Nowoczesne tech-
nologie dla włókiennictwa. Szansa dla 
Polski”, UDA-POIG

Bezpośrednim celem projektu jest 
identyfi kacja kierunków badań naukowych 
i prac rozwojowych poprzez zastosowa-
nie metody foresight w zakresie przygo-
towania strategii dla Polskiej Platformy 
Technologicznej Przemysłu Tekstylnego.

Stanowisko technologiczne do formowania wyrobów 
włókienniczych techniką ze stopu spun-bonded

Stanowisko badań biodegradacyjnych metodą respirometryczną
z zastosowaniem aparatury Micro-Oxymax Respirometer
w środowisku wodnym
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Konferencja „UTKAJMY PRZYSZŁOŚĆ…” 
projektu Foresight „Nowoczesne technologie dla 
włókiennictwa. Szansa dla Polski”

18 czerwca 2013 r. w Sali „Pod Kopułą” Ministerstwa Gospo-
darki odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu 
Foresight Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla 
Polski organizowana pod hasłem Utkajmy przyszłość… Celem 
konferencji było zaprezentowanie wizji strategicznego programu 
badawczego i założeń dla polityki innowacyjnej rozwoju no-
woczesnego włókiennictwa wraz z promocją fi rm i instytucji 
naukowych, których działalność związana jest z tą gałęzią go-
spodarki.

Sytuacja polskiego przemysłu włókienniczego na skutek 
restrukturyzacji i unowocześnienia stopniowo stabilizuje się. 
Jednak utrzymanie konkurencyjnej pozycji tego sektora na 
światowym rynku wymaga wprowadzania nowych techno-
logii, które pozwolą na wytwarzanie wyrobów o szerokim 
spektrum zastosowań, określanych często jako tekstylia o wy-
sokiej wartości dodanej. Dlatego też osiem placówek badaw-
czych, pod przewodnictwem łódzkiego Instytutu Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych, podjęło realizację projektu Foresight 
Nowoczesne technologie włókiennictwa. Szansa dla Polski. Jego 
misją jest identyfi kacja kierunków badań naukowych i prac 
rozwojowych w zakresie przygotowania strategii dla Polskiej 
Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego. W gru-
pie szczególnego zainteresowania badaczy znalazły się włókna 
naturalne i chemiczne, nanowłókna z polimerów naturalnych 
i syntetycznych oraz agro- i geowłókniny, wyroby higieniczne 
i fi ltracyjne, dzianiny, wyroby techniczne, medyczne i środki 
ochrony indywidualnej.

Scenariusze rozwoju i wdrożenia nowoczesnych technologii 
tworzone w ramach projektu powstawały zatem z myślą o du-
żym gronie odbiorców, do którego należą: instytucje rządowe 
i samorządowe, centra zaawansowanych technologii, placówki 

naukowe oraz prywatni przedsiębiorcy i jednostki otoczenia 
biznesu.

Intencją realizatorów było przyczynienie się do modyfi ka-
cji polskiej polityki na taką, która będzie służyć pobudzaniu 
innowacyjności w przemyśle tekstylnym i pomoże w budo-
waniu pomostu pomiędzy nauką a przemysłem w obszarze 
włókiennictwa.

W projekcie udział biorą:
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (koordynator 
projektu)
Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych 
i Wzornictwa Tekstyliów
Instytut Włókiennictwa
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB (Zakład Ochron 
Osobistych)
Społeczna Akademia Nauk – Instytut Badań nad Przedsię-
biorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, In-
stytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Ministerstwa 

Gospodarki, władz miasta Łodzi i województwa, licznych in-
stytutów badawczych, uczelni wyższych i PAN, a także przed-
stawiciele świata przemysłu i biznesu.

Jako pierwsza głos zabrała Grażyna Henclewska – Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, która wyraziła 
nadzieję, że debata pomoże przyjąć rozwiązania zgodnie z 
oczekiwaniami i potrzebami rynku w obszarze włókiennictwa 
oraz innych pokrewnych sektorów gospodarki. Liczymy, że 

dzięki temu instytucje naukowe i biznesowe nawiążą ściślejszą 

współpracę – stwierdziła wiceminister Henclewska.
W kolejnych wystąpieniach wypowiadali się prof. Leszek 

Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badaw-
czych, prof. Jerzy Kątcki – Przewodniczący Rady Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, Janusz Baranowski – Dyrektor 
Departamentu Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi.

Podczas konferencji odbyły się także prelekcje i prezentacje 
wybitnych specjalistów włókiennictwa ukazujące tę branżę, jako 
kluczową dla rozwoju gospodarki.

Interesującym urozmaiceniem konferencji był fi lm pt. Utkajmy 

naszą przyszłość…, zrealizowany przez redaktora Wiktora 
Niedzickiego, ukazujący szeroki zakres działalności naukowo-
badawczej oraz wdrożeniowej jednostek naukowych w pol-
skich przedsiębiorstwach. Obraz ukazywał również bogatą 
i atrakcyjną ofertę polskich fi rm dla krajowej i zagranicznej 
gospodarki.

Uczestnicy konferencji z dużym aplauzem przyjęli inscenizację 
multimedialną Ekologia i Innowacje. Uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi (w którym 
reaktywowano klasę o profi lu włókienniczym) zaprezentowali 
specjalistyczną odzież, która powstała m. in. dzięki zastosowa-
niu innowacyjnych technologii branży włókienniczej.

•

•

•
•
•
•

•

•

Powitanie gości: dr hab. inż. Danuta Ciechańska – Dyrektor 
IBWCh i red. Wiktor Niedzicki
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Czy polska nauka nie idzie w las?
Debatę pod takim tytułem zorganizowała Fundacja Polskiego 

Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przy współpracy Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Ideą spotkania, które odbyło się 18 lutego 
br. była wymiana poglądów na temat stanu nauki polskiej i szkol-
nictwa wyższego w aspekcie transferu nauki i technologii do 
polskiej gospodarki.

W debacie wzięli udział: prof. Jacek Gu-
liński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krzysztof  
Domarecki – Przewodniczący Rady Nad-
zorczej „Selena FM” oraz przedstawiciele 
wszystkich pionów nauki: prof. Alojzy Nowak 
– Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, 
prof. Krzysztof  Dołowy ze Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, dr hab. Konrad 
Banaszek z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Jacek Szczytko 
z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marek Chmielewski 
– Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Leszek Rafalski 
– Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. 
Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słu-
chu, dr Olaf  Gajl – Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, 
prof. Łukasz Turski z Centrum Nauki Kopernik.

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do wymiany refl eksji, 
spostrzeżeń, doświadczeń przedstawicieli różnorodnych środo-
wisk naukowych i badawczych. Dyskusja ludzi nauki koncentro-
wała się wokół pytań: Czy w Polsce są wystarczające zachęty 
dla biznesu, aby ten przeznaczał swoje środki na fi nansowanie 
badań? Jacy absolwenci opuszczają polskie uczelnie? Jaki jest 
ich poziom wiedzy i umiejętności – w jakim stopniu odpowiada 
on na potrzeby nowoczesnego przemysłu i usług? Dlaczego na 
drodze młodych naukowców stoją przeszkody?

Przewodniczący RGIB, prof. Leszek Rafalski podkreślił, że 
instytuty badawcze współpracują z biznesem i odnoszą sukcesy 
ekonomiczne. Jednakże skala tej współpracy jest niewystarcza-
jąca, a wynika to m.in. z braku zachęt administracyjnych, np. ulg 
podatkowych dla biznesu inwestującego w naukę.

Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – dr Olaf Gajl 
pokreślił, że prezesi fi rm, wybierani na kilkuletnią kadencję, nie 
chcą inwestować w kosztowne i ryzykowne badania. Wiąże się 
to z tym, że nawet jeśli inwestycja okazałaby się sukcesem, to 
będzie ona zapisana „na konto” następcy.

Prof. Henryk Skarżyński zasugerował, że naukowcy boją 
się czasami współpracy z przedsiębiorcami z obawy o posądzenie 
ich o nieczyste intencje i przez ogólny brak zaufania do takich 
relacji. Naukowcy zaś nie są przyzwyczajeni do konkursowego 
aplikowania o pieniądze na prowadzenie badań, pomimo sporych 
środków będących w gestii np. NCBR.

Zdaniem dr. Jacka Szczytki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego przydałoby się forum, na którym przedsiębiorcy 
mogliby się spotkać, opowiedzieć o swoich potrzebach, wymienić 
się doświadczeniami.

Wiceprezes PAN – prof. Marek Chmielewski wyraził 
opinię, że problem w efektywnym łączeniu nauki z biznesem ma 
swoje źródła w braku woli innowacyjnych inwestycji ze strony 
wielkich państwowych fi rm, które chętniej kupują obce technolo-
gie, niż podejmują ryzyko szukania własnych – opartych na pracy 
naukowej – rozwiązań. Kłopoty w wykształceniu młodych ludzi 
wynikają z aktualnej kondycji całego systemu edukacji w Polsce, 

zwłaszcza tego przed egzaminem maturalnym. Kontynuując ten 
wątek, dr Olaf Gajl stwierdził, jak wielkim problemem jest brak 
– u młodych ludzi – umiejętności pracy zespołowej.

Prof. Łukasz Turski postawił tezę, że brak umiejętności 
praktycznego zastosowania wiedzy ma swe źródła w słabej edu-

kacji szkolnej. Brak laboratoriów i zastąpienie 
edukacji praktycznej w szkole wiedzą teore-
tyczną, zabija często zdolności praktyczne 
uczniów.

Prof. Henryk Skarżyński wyraził opinię 
dotyczącą poziomu wiedzy i umiejętności 
absolwentów szkół wyższych. Uznał, że są 
oni dobrze wykształceni, lecz w systemie 
ich kształcenia brak sposobów weryfi kacji 
predyspozycji zawodowych. Istotny udział 

w formowaniu przyszłego naukowca ma nie tyle uczelnia, lecz 
zespół, do którego trafi a absolwent po studiach. Mając dobre 
warunki rozwoju zawodowego, absolwenci rozwijają się znako-
micie i osiągają doskonałe wyniki.

Prof. Marek Chmielewski poruszył również temat modelu 
kariery naukowej w Polsce. Stwierdził, że polski doktor jest do-
skonale przygotowany do pracy badawczej. Bardzo dobrze sobie 
radzi w ośrodkach zagranicznych jako post-doc. Jednak często, 
gdy wraca do swego macierzystego ośrodka trafi a „w ręce” 
swego promotora i nie rozwija się nie dalej. W związku z tym 
oraz w wyniku dużego rozproszenia kadry naukowej, która jest 
liczniejsza niż w wielu ośrodkach zagranicznych, polscy badacze 
w tzw. średnim wieku nie mają dorobku porównywalnego do 
ich kolegów za granicą. Minister Jacek Guliński dodał, że 
w związku z mobilnością badaczy warto byłoby wprowadzić 
pewną zasadę, np. dla przedstawicieli nauk technicznych, która 
by obligowała nie tylko do pracy w innym ośrodku, lecz również 
dla prywatnego biznesu.

Na koniec dyskusji prof. Krzysztof Dołowy stwierdził, że 
wielką przeszkodą dla efektywnej współpracy nauki z biznesem 
są bariery administracyjne, w tym systemy kontroli i sprawoz-
dawczości, co przy umiarkowanych wciąż nakładach fi nansowych 
na naukę wpływa na słabość całego systemu.

oprac. Dorota Jarocka

Od lewej: prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, prof. 
Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, 
dr Jacek Szczytko z UW
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1. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badaw-
czych przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Głównej za 
rok 2012. Pozytywnie opiniuje podejmowane działania i udziela 
Radzie Głównej absolutorium za okres sprawozdawczy.

2. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badaw-
czych zobowiązuje Radę Główną do aktywnego uczestniczenia 
w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu RP nad ustawami 
dotyczącymi działalności instytutów badawczych oraz rozpo-
rządzeniami wykonawczymi do uchwalonych ustaw.

3. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badaw-
czych zobowiązuje Radę Główną do podjęcia działań mających 
na celu zmianę obecnego systemu oceny jednostek naukowych 
uwzględniający specyfi kę instytutów badawczych oraz priory-
tety polskiej i europejskiej polityki naukowej.

4. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badaw-
czych zobowiązuje Radę Główną do dalszego promowania 
instytutów badawczych i kształtowania ich pozytywnego wize-
runku w opinii publicznej, środowiskach gospodarczych i sferach 
rządzących. Forum uznaje za celowe wspieranie przez Radę 
Główną poszczególnych instytutów w ich działalności promo-
cyjnej.

5. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badaw-
czych uważa, że konieczna jest pełniejsza realizacja zaleceń 
programu Horyzont 2020 w Polsce oraz przygotowanie pro-
jektu wykorzystania nowej transzy funduszy strukturalnych UE 
na rozwój innowacyjnej gospodarki.

6. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badaw-
czych zobowiązuje Radę Główną do działań na rzecz tworzenia 
programów sektorowych, jak również programów strategicz-
nych na bazie Krajowego Programu Badań 2020.

7. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badaw-
czych uważa, że konieczna jest spójna i zdecydowana polityka 
proinnowacyjna państwa, powodująca istotne zwiększenie po-
zabudżetowego fi nansowania badań, zainteresowania przed-
siębiorców innowacjami, zbieżność polityki naukowej i polityki 
innowacyjnej oraz zobowiązuje Radę Główną do aktywnego 
uczestnictwa w ich kształtowaniu oraz przygotowania własnych 
propozycji.

8. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badaw-
czych uważa, że konieczna jest aktywna polityka państwa na 
rzecz wspierania udziału nauki polskiej w dużych projektach 
międzynarodowych oraz uwzględnienia polskich priorytetów 
w nowych europejskich programach badań, zwłaszcza w przy-
gotowywanym obecnie programie Horyzont 2020, ponadto do 

zobowiązania naszych przedstawicieli za granicą do promowania 
wyników prac badawczych oraz usług badawczych polskich 
jednostek naukowych.

9. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badaw-
czych zobowiązuje Radę Główną do uczestniczenia w procesie 
restrukturyzacji instytutów podległych resortom. Forum uznaje, 
iż wszelka restrukturyzacja powinna odbywać się w konsulta-
cji resortów z właściwymi jednostkami i Radą oraz postuluje 
uczestnictwo przedstawicieli Rady w działaniach związanych 
z przekształceniami instytutów badawczych.

10. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badaw-
czych zobowiązuje Radę Główną do dalszego wspierania dzia-
łań na rzecz tworzenia w Polsce międzynarodowych centrów 
badawczych na bazie istniejących instytutów badawczych oraz 
wprowadzenia wymogu fi nansowania działalności B+R przez 
fi rmy inwestujące w naszym kraju.

11. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych 
zobowiązuje Radę Główną do działań na rzecz usprawnienia 
rozliczeń projektów badawczych i ograniczenia sprawozdaw-
czości oraz pomocy instytutom w prawidłowym prowadzeniu 
i rozliczaniu projektów.

12. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badaw-
czych upoważnia Radę Główną do przygotowania propozycji 
w zakresie współpracy z międzynarodowymi organizacjami 
badawczymi i rozpoznania zasadności przystąpienia do stowa-
rzyszenia międzynarodowych organizacji badawczych.

13. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badaw-
czych dostrzega problem zatrudniania oraz rozwoju młodych 
pracowników i proponuje wymianę doświadczeń oraz kształ-
towanie wspólnej polityki w tym zakresie przy udziale Rady 
Głównej.

14. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych 
dostrzega problem nierzetelnych recenzji i zobowiązuje Radę 
Główną do podjęcia działań na rzecz zwiększenia wiarygodności 
ocen oraz stworzenia możliwości obrony wniosków.

15. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badaw-
czych zobowiązuje Radę Główną do podjęcia działań mających 
na celu uproszczenie prawa związanego z komercjalizacją prac 
B+R oraz jednoznaczną jego interpretacją.

16. XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badaw-
czych zobowiązuje Radę Główną do przeanalizowania możli-
wości tworzenia interdyscyplinarnych organizacji badawczych 
mogących skutecznie reprezentować interesy polskich instytu-
tów badawczych w UE i na świecie.
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