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nej – okoliczności jej powstania, kolejne transformacje, główne 
kierunki działalności w poszczególnych kadencjach oraz rolę, 
jaką odgrywa Rada w kreowaniu polityki naukowej i innowacyj-
nej. Przewodniczący RGIB podkreślił wysiłek i zaangażowanie 
swoich poprzedników, dzięki którym Rada osiągnęła obecną 
pozycję.

W uroczystości wzięli udział wybitni goście – przedstawiciele 
rządu, parlamentu, organizacji rządowych i pozarządowych 
oraz stowarzyszeń naukowych i innych, działacze niezrzeszeni. 
Wiele ważnych osobistości przysłało również pisemne gratu-
lacje.

W drugiej sesji jubileuszowej głos zabrali przewodniczący 
poszczególnych kadencji Rady Głównej – prof. Paweł Szew-
czyk, prof. Jerzy Wasilewski i prof. Zbigniew Śmieszek, którzy 
wspominając poprzednie kadencje, dokonali podsumowania 
okresu swojego przewodniczenia Radzie. Następnie głos od-
dano gościom, którzy składali gratulacje i życzenia. 

Uroczystość jubileuszowa Rady Głównej Instytutów Ba-
dawczych odbyła się 28 maja 2012 r. w warszawskim hotelu 
„Novotel”. Świętowany w uroczystej atmosferze jubileusz był 
okazją do wspomnień, refl eksji i podsumowania dotychcza-
sowych osiągnięć Rady oraz nakreślenia perspektyw dalszego 
działania.

Gospodarz Jubileuszu – przewodniczący RGIB, prof. Leszek  
Rafalski w krótkiej prezentacji przedstawił historię Rady Głów-

Od lewej: prof. Józef  Lubacz – Przewodniczący Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Krzysztof  Jan Kurzydłowski 
– Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
prof. Andrzej Jajszczyk – Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, 
prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk

„Środowisko instytutów badawczych coraz bardziej włącza 

się w realizację zadań naukowych na najwyższym nauko-

wym poziomie. Wydaje się, że Państwo macie do spełnienia 

szczególną rolę w tej naszej przestrzeni naukowej w Polsce”. 

prof. Barbara Kudrycka

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

(z przemówienia podczas Jubileuszu RGIB)
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Od lewej: Jan Lityński – Doradca Prezydenta RP, prof. Jacek 
Guliński – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej 
Instytutów Badawczych
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Fotoreportaż z uroczystości jubileuszowej RGIB

Prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący VI i VII kadencji Rady 
Głównej

Prof. Jerzy Wasilewski – Przewodniczący II kadencji Rady Głównej

Prof. Zbigniew Śmieszek – Przewodniczący III, IV, V kadencji Rady 
Głównej

Prof. Paweł Szewczyk - Przewodniczący I kadencji Rady Głównej

Członkowie Rady Głównej Instytutów Badawczych – poprzednich oraz obecnej kadencji 

Czterech Przewodniczących Rady Głównej
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Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT

Prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu 
Ministerstwa Gospodarki

Jan Lityński –
Doradca Prezydenta RP

Dr Marek Cieśliński – zastępca Dyrektora 
Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej
i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prof. Józef  Lubacz – Przewodniczący Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Michal Kleiber – Prezes Polskiej 
Akademii Nauk

Nasi Goście

Aleksander Sopliński – Podsekretarz Stanu 
Ministerstwa Zdrowia

prof. Aleksander Jajszczyk – Dyrektor 
Narodowego Centrum Nauki
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Od lewej: prof. Danuta Koradecka – Przewodnicząca Komitetu 
Polityki Naukowej, prof. Anna Olejniczuk-Merta z Komitetu 
Polityki Naukowej

Od lewej: dr Andrzej Krueger, prof. Marian Szczerek z Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marek Bartosik – 
Wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce, dr Stefan Góralczyk 

Pierwszy rząd od lewej: prof. Krzysztof  Kochanek, prof. Henryk 
Skarżyński, prof. Stanisław M. Wierzbicki, dr Michał Wójtowicz

Od lewej: dr Wojciech Nawrot – Wiceprezes Akademii 
Inżynierskiej w Polsce, prof. Lech Czarnecki z Rady Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju

Pierwszy rząd od lewej: prof. Leszek Kaczmarek – Przewodniczący 
komisji Nauk o Życiu Narodowego Centrum Nauki, prof. Danuta 
Koradecka – Przewodnicząca Komitetu Polityki Naukowej,
prof. Barbara Rymsza z Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pierwszy rząd od lewej: prof. Lech Starczewski,
dr Grzegorz Drogowski, dr Adam Gacek, prof.  Jan Pilarczyk



Nr 2/2012 Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów Badawczych 5

Od lewej: prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB,
prof. Danuta Koradecka – Przewodnicząca Komitetu Polityki Naukowej,
dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP,
prof. Anna Olejniczuk-Merta z Komitetu Polityki Naukowej

Od lewej: dr Stefan Góralczyk, dr Witold Wiśniowski

Od lewej: dr Michał Wójtowicz, prof. Stanisław M. Wierzbicki,
dr Stanisław Traczyk

Od lewej: prof. Marek Lechman, prof. Henryk Skarżyński 

Pierwszy rząd od lewej: prof. Lidia Rutkowska-Sak,
prof. Barbara Gworek

Od lewej: Dariusz Szewczyk – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek – Dyrektor 
Departamentu Badań i Analiz PKPP Lewiatan

Od lewej: prof. Marian Szczerek z Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy Kątcki – Przewodni-
czący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
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• dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek – Dyrektor 
Departamentu Badań i Analiz Polskiej Konfederacji Pracodaw-
ców Prywatnych Lewiatan,

• prof. Marek Bartosik – Wiceprezes Akademii Inżynierskiej 
w Polsce,

• dr inż. Wojciech Nawrot – Wiceprezes Akademii Inży-
nierskiej w Polsce,

• prof. Bogdan Ney z Akademii Inżynierskiej w Polsce,
• Dariusz Szewczyk – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości,
• dr Andrzej Siemaszko – Dyrektor Krajowego Punktu 

Kontaktowego w Polsce,
• Renata Rycerz z Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce,
• dr Tomasz Kośmider – Prezes Fundacji Technology Part-

ners,
• prof. Ryszard Pregiel – Prezes Zarządu Polskiej Izby Go-

spodarczej Zaawansowanych Technologii,
• Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego 

Godła Promocyjnego „Teraz Polska”,
• Danuta Kieljan ze Stowarzyszenia Polskich Wynalazców

i Racjonalizatorów,
• Maria Barbara Haller de Hallenburg – Prezes Eurobu-

siness – Haller,
• Urszula Potęga – Prezes MT Targi,
• Wojciech Kółeczko – Prezes Zarządu Agencji Promocyjnej 

Inventor sp. z o.o.
Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu 20-lecia RGIB do uczest-

ników uroczystego spotkania skierowały ważne osobistości, m.in: 
Prezydent RP – Bronisław Komorowski, Premier RP – Do-
nald Tusk, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Bar-
bara Kudrycka, Minister Gospodarki – Waldemar Pawlak, 
Marszałek Sejmu – Ewa Kopacz, Wicemarszałek Sejmu – Jerzy 
Wenderlich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sa-
wicki, Poseł na Sejm RP – Krystyna Łybacka, Przewodniczący 
Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów – prof. Tadeusz 
Kaczorek, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych 
Szkół Zawodowych – prof. Andrzej Kolasa, Dyrektor Pol-
skiego Centrum Akredytacji – dr inż. Eugeniusz W. Roguski, 
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki Instytutów Badawczych 
NSZZ Solidarność – Jerzy Dudek.

Dorota Jarocka

Fot.: Olga Rainka-Stelmaszczyk

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele:
rządu:
• prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego,
• Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu Ministerstwa 

Gospodarki,
• Jan Lityński – Doradca Prezydenta RP,
• prof. Jacek Guliński – Podsekretarz Stanu Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• Aleksander Sopliński – Podsekretarz Stanu Ministerstwa 

Zdrowia,
• dr Marek Cieśliński – zastępca Dyrektora Departamentu 

Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi;

świata nauki i agencji rządowych:
• prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk,
• prof. Józef Lubacz – Przewodniczący Rady Głównej Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego;
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

• prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski – Dyrektor NCBR,
•  prof. Jerzy Kątcki – Przewodniczący Rady NCBR,
• prof. Janusz Rachoń z Rady NCBR,
•  prof. Lech Czarnecki z Rady NCBR,
•  dr hab. Aleksander Nawrat z Rady NCBR;
Narodowego Centrum Nauki:

•  prof. Andrzej Jajszczyk – Dyrektor NCN,
• prof. Leszek Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Nauki 

o Życiu;
Komitetu Polityki Naukowej

•  prof. Danuta Koradecka – Przewodnicząca KPN,
•  prof. Anna Olejniczuk-Merta,
•  prof. Piotr Kowalczak,
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych:

•  prof. Barbara Rymsza,
•  prof. Olgierd Hryniewicz;
stowarzyszeń i instytucji:
• Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych – NOT,
• dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP,

RGIB świętowała Jubileusz 20-lecia
dokończenie ze str. 1
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Pierwszą sesję obrad poprowadzili prof. Barbara Gworek 
– dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – PIB oraz dr Józef 
Gromek – dyrektor Instytutu Tele- i Radiotechnicznego.

Prof. Leszek Rafalski przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności Rady Głównej Instytutów Badawczych w okresie – od 
kwietnia 2011 r. do kwietnia 2012 r. Przewodniczący RGIB 
przedstawił główne działania podejmowane przez Radę, m.in. 
opiniowanie rozporządzeń do ustaw reformujących naukę, zabie-
ganie o korzystne dla instytutów badawczych regulacje dotyczące 
oceny parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych, jak 
również wspieranie udziału przedstawicieli środowiska instytu-
tów badawczych w gremiach decydujących o polityce naukowej 
oraz dążenie do poprawy fi nansowania badań stosowanych. 
W pozostałej części sprawozdania prof. Rafalski skoncentrował 
się na zagadnieniach dotyczących działalności proinnowacyjnej, 
informacyjnej oraz promocyjnej.

Następnie dr Piotr Wojtas – dyrektor Instytutu Tech-
nik Innowacyjnych EMAG, a jednocześnie zastępca prze-
wodniczącej Komisji Rewizyjnej RGIB, przedstawił sprawozdanie 
z budżetu.

W otwartej dyskusji wzięli udział dyrektorzy i elektorzy in-
stytutów, dzieląc się swoimi uwagami i refl eksjami odnośnie 
sprawozdania z działalności Rady Głównej, a także problemami 
dotyczącymi środowiska instytutów badawczych.

Dr Marek Daszkiewicz – dyrektor Instytutu Optyki 
Stosowanej

Przedstawił zgromadzonym informacje dotyczące współpracy 
środowiska instytutów badawczych z sejmową Komisją Innowa-
cyjności i Nowoczesnych Technologii. Podkreślił ważny aspekt 
tej współpracy, gdyż w Polsce wciąż nie mamy jeszcze systemu 
wspierającego innowacyjność. Duża część posiedzeń tej komisji 
odbywa się poza sejmem np. posiedzenie poświęcone grafenowi 

odbyło się w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, 
co świadczy o postrzeganiu naszego środowiska jako obszaru 
działań innowacyjnych. Komisja ta ma istotne znaczenie dla instytu-
tów badawczych, zaczyna bowiem odgrywać coraz większą rolę. 
Ważne jest również to, że komisja ma charakter interdyscypli-
narny, jest otwarta i stwarza możliwość partnerskiego dialogu.

Prof. Tomasz Budnikowski – Instytut Zachodni
Podzielił się problemem nurtującym od dłuższego czasu instytut 

– mianowicie na ile „pasuje” on do rzeczywistości w reżimie obec-
nej ustawy o instytutach badawczych. Problem wynika z tego, że 
jest to instytut humanistyczny – jak zatem pogodzić to z faktem, 
że wdrożenia będą wyżej punktowane niż publikacje? Istnieje wiele 
rozbieżności w interpretacji pojęcia „wdrożenia” – czy publikacje 
tego instytutu mogą być traktowane jako wdrożenia?

Prof. Zbigniew Śmieszek – dyrektor Instytutu Metali 
Nieżelaznych

W wypowiedzi nawiązał do konferencji dyrektorów instytu-
tów badawczych nadzorowanych przez ministerstwo gospodarki 
w Bielsku – Białej oraz panelu „Nauka i biznes” na kongresie 
ekonomicznym w Katowicach. Podejmowane tam były bowiem 
tematy o kluczowym znaczeniu dla instytutów badawczych, do 
których należy z pewnością kwestia fi nansowania badań. Profesor 
zadał pytanie – czy kolejny rok będzie rokiem kryzysu, jeśli chodzi 
o fi nansowanie nauki? Na taki stan może wpłynąć niestety zanik 
programów europejskich, m.in. kończący się Program Opera-
cyjny Innowacyjna Gospodarka. Rząd zakłada wzrost fi nansowa-
nia badań przez przedsiębiorstwa i oby to się stało. Jest to słuszne 
założenie, ale bazujące na tym, że rady nadzorcze, kierownictwa 
przedsiębiorstw zaczną w większym stopniu doceniać rangę 
badań, szczególnie tych ukierunkowanych na nowe technologie 
i nowe produkty oraz zaczną fi nansować kompleksowe programy 
badawczo – rozwojowe czy innowacyjne. Profesor zwrócił uwagę 

XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych
28-29 maja 2012 r.

Dr Piotr Wojtas Dr Marek Daszkiewicz
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na zjawisko narastania konkurencyjności w zakresie pozyskiwa-
nia projektów i środków ze strony uniwersytetów, szczególnie 
technicznych, które coraz bardziej chcą bazować na projektach 
fi nansowanych przez NCBR. Podkreślił również znaczenie pro-
gramu „Horyzont 2020”, wskazując na konieczność współpracy 
z PAN oraz uczelniami, w celu skuteczniejszego sięgania po środki 
fi nansowe. Profesor Śmieszek wyszedł również z propozycją 
zorganizowania osobnej konferencji poświęconej programowi 
„Horyzont 2020” w szerszym aspekcie – w połączeniu z inno-
wacyjnością, bo przecież program ten dotyczy zarówno badań, 
jak również innowacji.

Prof. Grzegorz Wrochna – dyrektor Narodowego 
Centrum Badań Jądrowych

Bardzo wysoko ocenił działania Rady, szczególnie w aspekcie 
wprowadzanej reformy nauki. Jednakże opiniowanie ma cha-
rakter defensywny, dlatego Profesor wskazał na konieczność 
przejścia „do ataku” – czas wychodzić z własnymi inicjatywami. 
Istnieje potrzeba, abyśmy jako instytuty badawcze przedstawiali 
własne propozycje, regulacje dotyczące np. funduszy struktu-
ralnych, które szerokim strumieniem mają napłynąć w 2014 r. 
Warto byłoby wyjść z inicjatywą ustalenia pewnych priorytetów 
w programie, aby duży procent tych pieniędzy był skierowany 
na badania naukowe. Profesor dokonał oceny funduszy struktu-
ralnych wydatkowanych dotychczas i stwierdził, że można było 
dostrzec zbyt duże rozdrobnienie środków. Poza tym stoso-
wanie kryterium gwarancji sukcesu powoduje, że technologie 
innowacyjne „przegrywają”. Dlatego tak ważne jest, aby środki 
fi nansowe nie były rozdrabniane i umożliwiały skonstruowanie 
spójnych programów. Druga część wypowiedzi dotyczyła instru-
mentów wspierania innowacyjności oraz fi nansowania poprzez 
dotację statutową.

Dr Marek Daszkiewicz – dyrektor Instytutu Optyki 
Stosowanej

Wyraził pogląd, że środki unijne nie stanowią panaceum na 
wszystko i błędny jest pogląd, że tylko dzięki nim możliwe jest 
prowadzenie badań. W dużych zachodnich organizacjach ba-

dawczych przychody z tytułu międzynarodowych projektów 
są na poziomie poniżej 5% – centra badawcze pracują przede 
wszystkim dla gospodarki kraju i pieniądze otrzymują od państwa 
lub bezpośrednio od przedsiębiorców. W Polsce należy podej-
mować działania, które umożliwią sukcesywne zmiany w zakresie 
fi nansowania badań właśnie w takim kierunku.

O ile do tej pory istotną barierą ze strony przedsiębiorców 
był problem mentalny, to obecnie poważnym problemem stają 
się sprawy fi nansowe, gdyż kryzys dotyka również to środowi-
sko. Dr Daszkiewicz podzielił się także swoimi doświadczeniami 
dotyczącymi działalności klastrów. Stwierdził, że działania po-
dejmowane w ramach klastrów i platform technologicznych są 
bardzo ważne i celowe, bo mogą wzmocnić „siłę przetargową” 
instytutów badawczych i stwarzają możliwość pozyskiwania 
funduszy na badania.

Prof. Jerzy Kątcki – przewodniczący Rady NCBR, 
Instytut Technologii Elektronowej

Wypowiedział się na temat programu badań stosowanych. 
Budżet całego programu wynosi 1 mld 200 mln. Jeśli jednak 
w górnym pułapie ocen zmieści się więcej projektów, przekra-
czając budżet, wówczas Rada NCBR podwyższy go. Tak było 
chociażby w przypadku programu „Innotech”. Podkreślił również 
znaczenie platform technologicznych – są bardzo dobre do 
realizacji programów strategicznych.

Prof. Marian Szczerek – Rada Główna Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Instytut Technologii Eksploatacji 
– PIB

Poruszył zagadnienia dotyczące dotacji statutowej oraz nowej 
„fi lozofi i” fi nansowania nauki w Polsce. Profesor wskazał na 
konieczność dyskusji z Narodowym Centrum Nauki, z którego 
niejako nas „wyproszono”, a przecież i w naszym środowisku 
robimy doktoraty i profesury. Dlatego potrzebna jest swoista 
walka o nasz udział i partycypowanie w NCN. Podkreślił również 
konieczność tworzenia konsorcjów z innymi jednostkami w celu 
pozyskiwania grantów. Wyraził też nadzieję, że być może dzięki 
takim działaniom „będzie jedna nauka”.

Prof. Grzegorz Wrochna Prof. Marian Szczerek
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Dr Witold Wiśniowski – dyrektor Instytutu Lotnic-
twa

Na przykładzie innowacyjnych osiągnięć w polskim lotnic-
twie zastanawiał się, co wpłynęło na tę innowacyjność. Według 
dr. Wiśniowskiego nie było innowacji, która nie zaistniała „wy-
muszona” przez czyjąś wolę, czyjś plan i decyzję.

Postawił również pytanie – czy droga, którą idziemy, zabie-
gając, aby tworzyć konsorcja, dołączyć do jakiegoś programu, 
umożliwi nam osiągnięcie prawdziwego rozwoju i sukcesu w skali 
międzynarodowej?

Prof. Danuta Koradecka – przewodnicząca Komitetu 
Polityki Naukowej, dyrektor Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy – PIB

Poruszyła problematykę innowacyjności w aspekcie obecnych 
uregulowań prawnych – zbytnia biurokratyzacja, formalizm, 
czasochłonne rozliczanie to bardzo niekorzystne dla nas mecha-
nizmy. Zwróciła również uwagę na swoiste zagrożenie związane 
z tendencją do uznawania jako „działalność gospodarcza” róż-
norodnych działań instytutów realizowanych poza projektami 

(szkolenia, ekspertyzy itp.). Związane jest to oczywiście z okre-
ślonym opodatkowaniem. Rada powinna zastanowić się nad taką 
interpretacją ministerstwa fi nansów, która jest niekorzystna dla 
naszego środowiska.

Do problemu związanego z interpretacją działalności gospo-
darczej oraz ustawą o podatku dochodowym nawiązali kolejni 
dyskutanci: dr Marek Daszkiewicz, Józef Menes – dy-
rektor Instytutu Chemii Przemysłowej, prof. Andrzej 
Chmielewski – dyrektor Instytutu Chemii i Techniki 
Jądrowej.

Dr Andrzej Wojciechowski – dyrektor Instytutu 
Transportu Samochodowego

Zwrócił uwagę na potrzebę jednoznacznego zdefi niowania 
pojęcia „wdrożenia” – jest to bardzo istotny problem zwłasz-
cza w kontekście wszelkich kontroli instytutów np. przez NIK. 
Poinformował również zgromadzonych o utworzeniu centrum 
naukowo – przemysłowego z udziałem ITS (taką możliwość daje 
nowa ustawa). Centrum dopiero rozpoczyna swoją działalność, 
tworzą je – 4 jednostki badawcze oraz 2 uczelnie.

Od lewej: dr Józef  Gromek, prof. Barbara Gworek Prof. Danuta Koradecka
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Po zakończonej dyskusji odbyło się głosowanie – uczestnicy 
XXI Forum RGIB jednogłośnie udzielili absolutorium dla Rady 
Głównej za okres sprawozdawczy.

W drugim dniu obrad uczestnikom Forum towarzyszyło 
pytanie – jak w przyszłości funkcjonować ma Rada Główna? 
Zastanawiano się, co można zrobić, aby RGIB działała jeszcze 
lepiej i sprawniej. Składano również pisemne wnioski w celu 
sformułowania uchwały XXI Forum.

Obrady podzielone na dwie sesje poprowadzili: dr Elżbieta 
Witczak – dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa Mo-
ratex i dr Andrzej Krueger – dyrektor Instytutu Ciężkiej Syn-
tezy Organicznej „Blachownia” oraz prof. Józef Pilch z Instytutu 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB i dr Andrzej Żurkowski 
– dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

Dr Andrzej Krueger dokonał swoistej syntezy wniosków, 
uwag, spostrzeżeń dotyczących przyszłych działań Rady Głównej 
zgłoszonych w pierwszym dniu Forum. Dotyczyły one podjęcia 
przez RGIB aktywnych działań inicjujących pewne zmiany w za-
kresie określania priorytetów działalności innowacyjnej, jak rów-
nież tworzenia aktów prawnych. Działania te powinny zapewnić 
instytutom dotację budżetową na poziomie umożliwiającym 
realizowanie działalności statutowej i rozwój nowych specjalizacji. 
Należy określić zasady przyznawania i rozliczania tej dotacji na 
działalność statutową z uwzględnieniem specyfi ki instytutów 
badawczych. Koniecznym jest również dostosowanie kryteriów 
oceny instytutów do specyfi ki ich działalności, wypracowanie 
mechanizmów zapewniających wzrost fi nansowania działalności 
B+R z przemysłu oraz podjęcie działań zmierzających w kierunku 
zmniejszenia bariery biurokratycznych zasad realizacji projektów 
badawczych. Zaproponowano również, aby Rada Główna wzięła 
udział w opracowaniu dokumentu „Strategia innowacyjności 
gospodarki” oraz opracowaniu nowego Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2014-2020.

W dalszej dyskusji na temat kierunków działalności RGIB 
udział wzięli, m.in.: dr Marek Daszkiewicz, dr Witold Wi-
śniowski, prof. Janusz Igras z Instytutu Nawozów Sztucznych, 
prof. Andrzej Chmielewski, dr Wiesław Wilczyński 
z Instytutu Elektrotechniki, dr Danuta Ciechańska – dyrek-
tor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Jolanta 
Mamenas z Instytutu Włókiennictwa, prof. Stanisław Tka-
czyk – dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Opakowań, dr Aleksander Niemczyk z Instytutu Logistyki 
i Magazynowania, prof. Marek Mrówczyński – z Instytutu 
Ochrony Roślin – PIB, dr Józef Gromek.

Uczestnicy dyskusji, oprócz zgłaszania konkretnych postula-
tów, podejmowali problematykę związaną z dotacją statutową, 
ochroną własności intelektualnej, zasadami oceny parametrycz-
nej i kategoryzacji jednostek naukowych, a także młodą kadrą 
badawczą instytutów. Ten ostatni temat okazał się szczególnie 
ważny dla uczestników Forum i w dużym stopniu zdominował 
dyskusję. Postawiono wiele ważnych i aktualnych pytań: jak wyko-
rzystać potencjał młodych ludzi, jak znaleźć porozumienie między 
młodym pokoleniem a starszą kadrą, w jaki sposób zaplanować 
ścieżki rozwoju zawodowego, co zrobić w kierunku integracji 
zróżnicowanej wiekowo kadry w instytutach?

Obrady Forum zakończyła prezentacja postulatów zebranych 
przez dr. Marka Daszkiewicza – Przewodniczącego Komisji 
Uchwał i Wniosków. Następnie sformułowano uchwałę końcową 
– wytyczną do pracy Rady Głównej Instytutów Badawczych 
(pełny tekst uchwały na str. 16).                          Dorota Jarocka

Fot.: Olga Rainka-Stelmaszczyk, Edyta Kaniuk

Prof.  Janusz IgrasProf. Stanisław Tkaczyk

Od lewej: prof. Józef  Pilch, dr Andrzej Żurkowski

Od lewej: dr Andrzej Krueger, dr Elżbieta Witczak



Nr 2/2012 Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów Badawczych 11

Statuetki „Teraz Polska” rozdane!
ników aktywnych oraz niskiego stężenia 
użytkowego preparatu. Wysoko biode-
gradowalny zwilżacz nie stanowi zagroże-
nia dla środowiska naturalnego, umożliwia 
podjęcie skutecznych działań gaśniczych 
już przy stężeniu środka wynoszącym za-
ledwie 0,5% objętościowego.

Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów za „In-
teligentny System Kom-
pleksowej Identyfi kacji 
Pojazdów – ISKIP”.

ISKIP to innowacyjne 
rozwiązanie, unikatowe 
w skali europejskiej i świa-
towej, mające wiele moż-
liwości zastosowań w ob-
szarze szeroko pojętej 

infrastruktury. Jest systemem złożonym 
z algorytmu sieci neuronowych, anali-
tycznego oprogramowania oraz bazy 
danych około 500 000 zdjęć pojazdów. 
Umożliwia automatyczną identyfi kację 
pojazdu na podstawie równoczesnego 
rozpoznania takich cech jak: kolor, 
marka, typ, numer rejestracyjny. Pozwala 
zarejestrować odcinkowy pomiar pręd-
kości według wymagań znowelizowanej 
Ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym 
wraz z pełnym materiałem dowodowym. 
System ten może także znacząco wpłynąć 
na jakość kontroli ruchu na przejściach 
granicznych oraz istotny wzrost wykry-
walności przestępstw związanych z kra-
dzieżą pojazdów i napadów na TIR-y.

W tym roku po raz trzeci nagrodzeni 
zostali także „Wybitni Polacy”, głów-
nym celem konkursu jest wykreowanie 
pozytywnego wizerunku Polaków, po-
kazanie ich dokonań oraz wyróżnienie 
i promocja osób, które potrafi ły odnieść 
sukces w kraju i poza jego granicami. To 
prestiżowe wyróżnienie otrzymał m.in. 
prof. Henryk Skarżyński – Dyrek-
tor Instytutu Fizjologii i Patologii 
Słuchu, wybitny otolaryngolog i twórca 
Światowego Centrum Słuchu w Kajeta-
nach, który poprzez swoją działalność 
przyczynia się do promowania naszego 
kraju za granicą.

Dorota Jarocka

Źródło zdjęć: Fundacja

Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Od lewej: prof. Leszek Rafalski – Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów,
prof. Michał Kleiber – Prezes PAN, Krzysztof  Przybył – Prezes Fundacji Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska”

Kapituła Polskiego Godła Promocyj-
nego „Teraz Polska” wyłoniła 31 laureatów 
XXII edycji konkursu. 1 czerwca 2012 r. 
miało miejsce wręczenie jednych z najbar-
dziej prestiżowych nagród gospodarczych 
w Polsce. Otrzymali je przedstawiciele 
fi rm i instytucji wytwarzających wysokiej 
jakości produkty, oferują-
cych usługi na najwyższym 
poziomie oraz opracowują-
cych przedsięwzięcia o po-
nadprzeciętnym stopniu in-
nowacyjności. Wśród laure-
atów Godła Promocyjnego 
znalazły się dwa instytuty 
badawcze, które otrzymały 
wyróżnienia w kategorii 
przedsięwzięć innowacyj-
nych:

Centrum Naukowo-Badawcze 
Ochrony Przeciwpożarowej – Pań-
stwowy Instytut Badawczy za „Śro-
dek zwilżający do gaszenia pożarów 
lasów i torfowisk”.

Nagrodzone rozwiązanie pozwala na 
zwiększenie efektywności prowadzonych 
działań ratowniczo-gaśniczych, poprzez 
skrócenie czasu niezbędnego do opano-
wania pożarów, co przekłada się również 
na czas zaangażowania sił i środków nie-
zbędnych do walki z ogniem. Wartym 
podkreślenia jest również zmniejszenie 
niekorzystnego oddziaływania środka ga-
śniczego na środowisko naturalne, będące 
wynikiem odpowiedniego doboru skład-

Prof. Henryk Skarżyński – Dyrektor 
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski – 
Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego 
Ochrony Przeciwpożarowej – PIB
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Obecnie w instytucjach unijnych trwają prace nad 
wprowadzeniem jednolitego systemu patentowego 
w państwach członkowskich, uczestniczących we 
wzmocnionej współpracy, do której przystąpiła Pol-
ska. W związku z tym w kraju toczy się dyskusja, czy 
słusznie rząd polski złożył deklaracje o przystąpieniu 
do tego nowego systemu.

Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi społeczno-
ści z instytutów badawczych na podejmowane przez rząd 
działania zmierzające do wprowadzenia Polski do jednolitego 
systemu patentowego. Wynikające z tego faktu skutki i za-
grożenia dla krajowych podmiotów korzystających z systemu 
patentowego powinny stać się przyczynkiem do dyskusji na 
ten temat, włącznie z ewentualnym składaniem protestów, 
jeśli większość osób działających w sektorze nauki uzna, że 
jest to system niekorzystny dla Polski.

Nowy system polegać będzie na tym, że patent europejski 
udzielany w dotychczasowym trybie (na żądanie uprawnio-
nego z tego patentu) uzyska jednolity skutek we wszystkich 
krajach Unii, które przystąpiły do wzmocnionej współpracy 
w tym zakresie. Obecnie dotyczy to wszystkich krajów Unii 
za wyjątkiem Włoch i Hiszpanii, które złożyły protest w tej 
sprawie. Patent europejski o jednolitym skutku nie będzie 
wymagał, tak jak dotychczas walidacji, tj. złożenia w UPRP 
tłumaczenia na język polski opisów patentowych wraz 
z zastrzeżeniami, określającymi zakres udzielonej ochrony 
wynalazku. Będzie obowiązywał automatycznie, na-
tychmiast po jego udzieleniu przez Europejski Urząd 
Patentowy.

Wprowadzenie jednolitego patentu europejskiego, 
czyli patentu europejskiego o jednolitym skutku, wiąże 
się z koniecznością utworzenia Jednolitego Sądu Patento-
wego. Sąd ten będzie uprawniony do wyłącznego orzekania 
w sprawach dotyczących patentów o jednolitym skutku, jak 
i dotychczasowych patentów europejskich, w tym przede 
wszystkim spraw dotyczących naruszenia praw patentowych 
i sporów o unieważnienie patentu.

Procedura postępowania w celu uzyskania patentu euro-
pejskiego o jednolitym skutku będzie identyczna, jak w do-
tychczasowym zwykłym patencie europejskim, tzn. ma być 
prowadzona w Europejskim Urzędzie Patentowym z siedzibą 
w Monachium. Brakuje jednak porozumienia, co do siedziby 
Jednolitego Sądu Patentowego i języka, w którym będą pro-
wadzone rozprawy.

Wiadomym jest, że do zgłoszenia patentowego do EUP 
i procedury umożliwiającej uzyskanie patentu europejskiego 
i patentu europejskiego o jednolitym skutku wymagany jest 
jeden z trzech języków: francuski, niemiecki, angielski.

Z wielu opinii odnoszących się do wprowadzenia jedno-
litego systemu patentowego w krajach unijnych wynika, że 
decyzja o przystąpieniu Polski do tego systemu jest przed-
wczesna. Biorąc pod uwagę stan gospodarki krajowej o nie-
wielkim potencjale innowacyjnym w porównaniu do krajów 
przodujących pod względem nowoczesności przemysłu i do 
wielkich międzynarodowych koncernów opinie te wydają się 
być uzasadnione.

Po wprowadzeniu jednolitego patentu europejskiego na-
leży się spodziewać, że wielokrotnie zwiększy się, i corocznie 

będzie wzrastać, liczba obowiązujących w Polsce patentów 
podmiotów zagranicznych. Ten gąszcz patentowy, w którym 
znajdować się będą patenty opublikowane tylko w języku 
obcym (jednym z trzech ww.) utrudni, a wręcz zahamuje 
możliwość rozwoju, własnymi siłami, gospodarki krajów o nie-
wielkim potencjale innowacyjnym, takich jak Polska. Ponadto 
zwiększą się koszty produkcyjnej działalności fi rm rodzimych. 
Biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo niskie są w Polsce nakłady 
na badania i rozwój nie można spodziewać się, że po wpro-
wadzeniu jednolitego systemu patentowego, powodującego 
zmniejszenie kosztów ochrony patentowej w krajach objętych 
jednolitym systemem, nastąpi istotny wzrost liczby polskich 
wynalazków zgłaszanych do EUP.

Z danych statystycznych, przytoczonych według opinii 
prawnej na temat jednolitego systemu patentowego, opra-
cowanej przez prof. Aurelię Nowicką (z Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu) wynika, że udział polskich zgłoszeń 
o patent europejski, w stosunku do wszystkich złożonych 
w EUP, stanowi zaledwie 0,13% w 2010 r. i 0,18% w 2011 
r., podczas gdy zgłoszenia z Niemiec w tych samych latach 
stanowią odpowiednio 18,12% i 18,36%.

Z tych liczb wynika, że największe korzyści z tytułu zmniej-
szenia opłat i ułatwienia procedury uzyskiwania patentu jedno-
litego będą miały podmioty zgłaszające najwięcej wynalazków, 
czyli wielkie międzynarodowe koncerny, takie jak Siemens 
– 1,56% zgłoszeń europejskich w 2011 r., Philips – 1,23%, czy 
Samsung – 1,21%.

Przyjęty system językowy, tj. wyznaczenie trzech języków 
urzędowych: angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (do 
wyboru) przy prowadzeniu postępowania w sprawie uzyskania 
patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz publikacji 
opisów i zastrzeżeń patentowych, jest korzystny dla krajów, 
które jeden z tych języków mają jako urzędowy. Dla pozosta-
łych krajów, takich jak Polska, język stanowić będzie znaczne 
ograniczenie możliwości zapoznania się z obowiązującymi 
w kraju patentami i spowoduje istotne zwiększenie kosztów 
ponoszonych przez rodzime fi rmy, w zakresie działalności 
poprzedzającej inicjatywy gospodarcze, mające na celu uno-
wocześnienie technologii i uruchomienie produkcji nowego 
wyrobu. W Polsce zwiększenie tych kosztów będzie związane 
m.in. z prowadzeniem następujących spraw:
• tłumaczeniami zagranicznych opisów patentowych i/lub 

zatrudnianie specjalistycznego personelu, w celu śledzenia 
stanu prawnego w zakresie obowiązujących w danej chwili 
patentów (ograniczenia patentowe),

• przeprowadzaniem badań czystości patentowej, poprze-
dzających wdrożenie do przemysłowego stosowania no-
wych rozwiązań – koszt badań zależy od liczby ważnych 
patentów w danej dziedzinie techniki, tłumaczenia wybra-
nych patentów i przeprowadzenia analizy zakresu ochrony 
patentowej,

• zawieraniem umów i wnoszeniem opłat licencyjnych w przy-
padku wykorzystywania obcych rozwiązań, chronionych 
patentami,

• prowadzeniem procesów sądowych lub spornych w spra-
wach dotyczących jednolitego patentu europejskiego, 
np. o naruszenie lub unieważnienie patentu, które będą 
należały do kompetencji Jednolitego Sądu Patentowego 

Jednolity patent europejski – szanse i zagrożenia
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z siedzibą jeszcze niewyznaczoną, ale prawdopodobnie za 
granicą i które będą prowadzone w języku obcym (obecnie 
w sprawach dotyczących naruszeń patentu europejskiego 
orzekają sądy krajowe) – a więc będą związane z tym koszty 
wynajęcia zagranicznych kancelarii patentowych, adwoka-
tów, pełnomocników, koszty tłumaczeń pism procesowych, 
dojazdów na rozprawy, pobytu w hotelach, itp.
Czy w tej sytuacji Polska, która obecnie zajmuje bardzo 

odległą pozycję w rankingu krajów o największym potencjale 
innowacyjnym, także ze względu na niedofi nansowanie sek-
tora nauki i badań, powinna składać jednoznaczną deklarację 
o przystąpieniu do jednolitego systemu patentowego? Z wielu 
opinii – wydanych na ten temat przez organizacje przed-
siębiorców, gremia naukowe prawników, Izbę Rzeczników 
Patentowych – wynika, że nie.

Jednoznaczną w tym względzie ocenę, co do deklaracji 
rządu o wprowadzeniu jednolitego systemu patentowego 
podała prof. Aurelia Nowicka:

„…Rozwiązania przewidziane w unijnym pakiecie 
patentowym zasługują na zdecydowanie negatywną 
ocenę. Są one (…) skrajnie niekorzystne z punktu 
widzenia interesów naszego kraju. W sposób jedno-
stronny faworyzują gospodarki i podmioty z państw 
wysoko zaawansowanych technologicznie, pozbawia-

jąc minimum bezpieczeństwa prawnego podmioty 
z takich państw, jak Polska, aspirujące do rozwijania 
gospodarki opartej na wiedzy i poprawy stanu inno-
wacyjności. …”

Jedynym, jak się wydaje, pozytywnym skutkiem wprowa-
dzenia jednolitego systemu patentowego w krajach Unii (za-
powiadanym m.in. przez polityków, np. przez wicepremiera 
Waldemara Pawlaka po posiedzeniu Rady UE ds. Konku-
rencyjności (COMPET)), byłaby obniżka kosztów uzyskania 
ochrony patentowej w krajach UE o prawie 80%. Korzyść 
ta jest istotną zachętą ale tylko dla niektórych podmiotów 
zgłaszających rozwiązania do ochrony patentowej, którzy 
nie muszą brać pod uwagę późniejszych spraw, związanych 
z procesami o unieważnienie patentów lub o naruszenia praw 
patentowych. Do takich podmiotów mogą zaliczać się uczel-
nie techniczne, instytuty naukowo-badawcze, lub ogólnie 
sektor nauki oraz ewentualnie osoby fi zyczne, ponieważ ich 
rozwiązania są wykorzystywane przemysłowo przez polskich 
przedsiębiorców, którzy będą ponosić późniejsze skutki z ty-
tułu funkcjonowania zarówno własnych jak i obcych praw 
patentowych. Zatem w obecnych polskich realiach to bardziej 
zgłaszający, niż stosujący chronione rozwiązania techniczne, 
byliby potencjalnymi benefi cjentami jednolitego europejskiego 
systemu patentowego.

Krajowy system ochrony patentowej
– stan obecny
Obecnie obowiązujący system ochrony własności przemy-

słowej w Polsce jest uregulowany przepisami krajowymi oraz 
porozumieniami, traktatami i umowami międzypaństwowymi. 
Na podstawie tych przepisów można ubiegać się o ochronę 
patentową w Polsce w trybie krajowym, regionalnym lub 
międzynarodowym.

Procedurę zgłaszania i udzielania patentów na wynalazki 
w Polsce reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. „Prawo 
własności przemysłowej” (PWP) – tryb krajowy.

Tryb regionalny uzyskiwania ochrony patentowej w Pol-
sce dotyczy patentów europejskich, udzielanych przez 
Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o pa-
tencie europejskim i ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o doko-
nywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach 
patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, która 
weszła w życie w 2004 r. po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej. Zgłoszenia patentowego w trybie regionalnym 
dokonuje się w Europejskim Urzędzie Patentowym i jest 
ono ważne we wszystkich, wyznaczonych przez zgłaszają-
cego, krajach (obecnie 38 krajów) należących do Konwencji 

Rok

Zgłoszenie o patent Udzielone patenty krajowe

Patenty europejskie
uprawomocnione

Ważne patenty na 
terytorium Polski

razem
Podmiot zgłaszający

razem
Podmiot zgłaszający

polski zagraniczny polski zagraniczny polskie europejskie

2008 2720 2488 290 3590 1451 2139 2155 16460 4588

2009 3089 2899 241 3958 1536 2422 3624 18177 8119

2010 3430 3203 227 3004 1385 1619 4516 18174 12345

o patencie europejskim (w skrócie EPC – ang. European 
Patent Convention). W Polsce patenty europejskie mogą 
obowiązywać po wcześniejszej ich walidacji, tj. po złożeniu 
w Urzędzie Patentowym RP przetłumaczonego na język pol-
ski opisu patentowego i zastrzeżeń patentowych. Wniosek 
o walidację w Polsce uprawniony z patentu europejskiego 
zobowiązany jest złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia 
w Biuletynie Europejskiego Urzędu Patentowego informacji 
o udzieleniu patentu. 

Tryb międzynarodowy uzyskiwania patentów w Polsce 
odnosi się do zgłaszających z zagranicy, którzy na podstawie 
ratyfi kowanego przez Polskę w 1990 r. Układu o Współpracy 
Patentowej (w skrócie PCT – od ang. Patent Coopera-
tion Treaty) zgłosili wynalazek do ochrony patentowej. 
Obecnie stronami Układu PCT jest ponad 180 krajów 
z całego świata. Procedura dokonywania zgłoszeń w trybie 
międzynarodowym (PCT) polega na tym, że wystarczy zło-
żenie zgłoszenia w jednym, międzynarodowym urzędzie, aby 
ubiegać się o uzyskanie ochrony w poszczególnych krajach, 
które należą do tego układu. Decyzje o udzieleniu patentu 
wydaje krajowy Urząd Patentowy, w Polsce UPRP, zgodnie 
z obowiązującą ustawą (PWP).
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rozwoju w przemyśle krajowym, a jeśli jest, to przy wykorzy-
staniu obcych wynalazków.

Zainteresowanie polską gospodarką przez fi rmy zagra-
niczne można zauważyć analizując liczbowe dane udzielonych 
patentów podmiotom zagranicznym i uprawomocnionych 
patentów europejskich – w podziale na państwa.

W tabeli poniżej podano informację za 2010 r. (wg ra-
portu UPRP) o patentach w Polsce, które uzyskali zgłaszający 
z 5 przodujących krajów, które mają lub mogą mieć dominu-
jący wpływ na działalność polskiej gospodarki.

Kraj
uprawnionego
z patentu N

ie
m

cy

U
SA

F
ra

n
cj
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Sz
w
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ri

a
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ło

ch
y
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n
e
 

k
ra

je

Liczba patentów 
krajowych 486 251 141 117 84 540

Liczba patentów 
europejskich 140 559 413 374 304 1465

Dziedziny gospodarki o najwyższej liczbie patentów zagra-
nicznych to chemia – klasa C wg Międzynarodowej Klasyfi kacji 
Patentowej, następnie przemysł zaspakajający podstawowe 
potrzeby ludzkie, w tym zdrowie – klasa A, elektrotechnika 
– klasa H oraz budownictwo i górnictwo – klasa E.

O niezbyt dużym potencjale innowacyjnym Polski świad-
czy także liczba zgłoszeń dokonywanych w Europejskim 
Urzędzie Patentowym przez polskich zgłaszających. Według 
danych tego Urzędu w 2011 roku z Polski było 392 zgłoszeń, 
co stanowiło wprawdzie wzrost o 14,3% w stosunku do 
2010 r., ale Polska znalazła się dopiero na 28 pozycji wśród 
innych krajów świata. Czołowe pozycje zajęły następujące 
kraje: USA (ok. 60 000 zgłoszeń), Japonia, Niemcy, Chiny, 
Korea Pd.

Zofi a Gałajda – rzecznik patentowy,

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Jan Surmiak – rzecznik patentowy,

Instytut Transportu Samochodowego

Rada Główna Instytutów Badawczych objęła patronatem 
szóstą edycję Targów Książki Akademickiej i Naukowej 
ACADEMIA 2012, która odbędzie sie w dniach 7-9 listo-
pada 2012 r. w Auli Głównej Politechniki Warszaw-
skiej. Organizatorami imprezy są Wydawnictwa Uniwersy-
tetu Warszawskiego oraz Ofi cyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, a organizatorem wykonawczym fi rma Murator 
EXPO.

Targi ACADEMIA skierowane są przede wszystkim do ka-
dry naukowej, studentów, bibliotekarzy. Zwiedzający wystawę 
będą mogli znaleźć publikacje niemal z każdej dziedziny nauko-
wej – nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych.

Tradycyjnie ważnym wydarzeniem towarzyszącym Tar-
gom będzie rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą książkę 
akademicką i naukową ACADEMIA 2012, do którego mogą 

przystąpić wszyscy polscy wydawcy mający w swojej ofercie 
książki akademickie i naukowe. W Konkursie oceniane będą 
książki naukowe, podręczniki akademickie, monografi e, serie 
wydawnicze, tłumaczenia wydane w latach 2011-2012.

Doceniając przedsięwzięcie, którego celem jest pro-
mocja literatury naukowej i pozycji podręcznikowych, jak 
również stworzenie płaszczyzny wymiany myśli m.in. na 
temat roli książek naukowych dziś i w przyszłości, Rada 
Główna zachęca instytuty badawcze do popularyzacji swo-
ich osiągnięć wydawniczych. Opisywanie wyników badań 
w czasopismach naukowych i książkach ciągle jeszcze jest 
podstawowym kryterium oceny parametrycznej, a bilans 
opublikowanego dorobku jednostek naukowych podstawą 
do ich ewaluacji.

Szczegóły na stronie www.academia.wuw.pl

Zarówno patent uzyskany na drodze procedury PCT, jak 
i patent europejski jest patentem niezależnym i podlega 
ustawodawstwu obowiązującemu w kraju, na którego tery-
torium obowiązuje.

Skutki wprowadzenia patentu europejskiego –
dane liczbowe
W wyniku wprowadzenia patentu europejskiego, w każ-

dym kolejnym roku, zwiększa się liczba ważnych patentów eu-
ropejskich w Polsce – dane liczbowe przedstawiono w tabeli. 
W roku 2008 patenty europejskie stanowiły ok. 21% ważnych 
patentów, a w 2010 – 40%. Również liczba uprawomocnio-
nych w Polsce patentów europejskich w porównaniu z liczbą 
udzielanych polskich patentów w kolejnych latach zwiększała 
się i w 2010 r. przewyższyła o około 50% liczbę udzielonych 
patentów polskich. Wprawdzie liczba zgłoszeń, dokonanych 
przez podmioty krajowe na przestrzeni lat 2008 – 2010, 
zwiększyła się o około 22% (tabela na poprzedniej stronie), 
co może świadczyć o rozwijającej się polskiej gospodarce. 
Zważywszy jednak na zwiększającą się o ponad 50% liczbę 
patentów europejskich, jest to wciąż bardzo mało.

Analiza struktury zgłoszeń patentowych, dokonywanych 
przez podmioty polskie, pozwala się zorientować, gdzie i przez 
kogo dokonywane są wynalazki polskie, kto ma największy 
potencjał wynalazczy. Przedstawia to poniższa tabela (dane 
z raportów rocznych UPRP), w której podano w procentach 
udział zgłoszeń dokonywanych przez poszczególne grupy 
zgłaszających. Zmniejszająca liczba zgłoszeń, dokonywanych 
przez polskie fi rmy, świadczy o tym, że nie ma innowacyjnego

Rok
Uczelnie i placówki 
naukowo-badawcze

Osoby 
fi zyczne

Podmioty 
gospodarcze

2008 43,6% 30,5% 25,9%

2009 42,1% 33,8% 24,1%

2010 50% 29% 21%
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w 2007 r. nastąpiło połączenie IMN 
i Centralnego Laboratorium Akumu-
latorów i Ogniw, w wyniku którego 
powstał Oddział IMN w Poznaniu – wy-
specjalizowana jednostka realizująca 
prace naukowo-badawcze i aplikacyjne 
w zakresie chemicznych źródeł prądu.

Zakres działalności
Dzisiejszy IMN to nowoczesny, liczą-

cy ponad 500 pracowników instytut ba-
dawczy. Roczny przychód Instytutu to 
ponad 100 mln zł. IMN prowadzi bada-
nia w czternastu zakładach badawczych 
i trzech Oddziałach zamiejscowych w peł-
nym cyklu – od badań laboratoryjnych 
do badań w skali pilotowej, w zakresie 
wszystkich metali nieżelaznych, szcze-
gólnie Cu, Al, Zn, Pb, Ag, a także metali 
krytycznych i towarzyszących w takich 
specjalnościach jak:

przeróbka rud i innych surowców mi-
neralnych,
pirometalurgia.
hydrometalurgia,
przerób złomów i odpadów,
ochrona środowiska,
chemia analityczna,
przetwórstwo metali,
inżynieria materiałowa – nowe mate-
riały,
chemiczne źródła prądu.
W ciągu 60 lat w IMN wykonano ty-

siące prac badawczo-rozwojowych, a do 
praktyki gospodarczej wdrożono wiele 
technologii, których celem jest techniczny 
i technologiczny rozwój polskiej branży 
metali nieżelaznych, zgodny z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, efektywny 
ekonomicznie, zachowujący standardy 
oddziaływania na środowisko przyrodni-
cze i życia społecznego oraz umożliwia-
jący polskim przedsiębiorstwom podjęcie 
skutecznej walki konkurencyjnej na rynku 
światowym.

Osiągnięcia Instytutu odnoszą się 
szczególnie do innowacyjnych rozwiązań 
zastosowanych z wysokimi efektami eko-
nomicznymi i ekologicznymi w przemy-
śle metali nieżelaznych w zakresie kilku 
specjalności Instytutu. Do specjalności 
tych – szkół naukowo-technologicznych 
– można zaliczyć:

technologie i urządzenia wzbogacania 
rud miedziowych, cynkowo-ołowio-
wych, surowców wtórnych i węgla, 
które zastosowano w kopalniach Lu-
bin, Polkowice, Rudna w KGHM Pol-

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

ska Miedź SA, kopalniach Trzebionka, 
Bolesław, Pomorzany w górnictwie 
rud cynku i ołowiu. Maszyny fl otacyjne 
opracowane przez specjalistów IMN 
w tym Z. Myczkowski, A. Wieniewski, 
J. Gramała, stały się specjalnością Insty-
tutu w skali światowej, stosowane są 
powszechnie w kraju i także eksporto-
wane do Chin, Serbii, Kazachstanu,
technologie z zakresu przetwórstwa me-
tali, które są wynikiem działalności wielu 
wybitnych naukowców Instytutu, takich 
jak prof. J. Golonka, prof. Z. Misiołek, 
prof. Z. Orman, zastosowane w za-

•

Początki i kolejne etapy 
rozwoju

Instytut Metali Nieżelaznych (IMN), 
który jest centralnym ośrodkiem badaw-
czym przemysłu metali nieżelaznych, naj-
większym instytutem metali nieżelaznych 
w świecie, jednym z 5 największych instytu-
tów badawczych w kraju, został powołany 
do życia zarządzeniem Ministra Przemysłu 
Ciężkiego z dnia 28.11.1951 r. Powstał na 
bazie wydzielonych z Instytutu Metalurgii 
trzech zakładów naukowo-badawczych: 
Zakładu Rud, Zakładu Metali Nieżelaznych 
i Zakładu Metalurgii Proszków, do których 
zostały dołączone Laboratorium Badawcze 
Przeróbki Rud w Bytomiu oraz Centralne 
Laboratorium Badawcze w Trzebini.

Głównym zadaniem nowo powołanego 
Instytutu miało być stworzenie bazy na-
ukowo-technicznej dla odbudowy i roz-
woju polskiego przemysłu metali nieże-
laznych.

W ciągu swojej 60-letnej historii IMN 
przeszedł kilka faz rozwoju:

w 1953 r., w celu prowadzenia mało-
seryjnej produkcji półwyrobów hutni-
czych dla elektroniki, tele- i radiotech-
niki, przemysłu elektromaszynowego 
i motoryzacyjnego, utworzono Zakład 
Doświadczalny, który w latach następ-
nych kontynuował swoją działalność 
jako Zakład Przetwórstwa Metali i Sto-
pów INMET,
w 1955 r., w oparciu o wyodrębnione 
z IMN pracownie zajmujące się te-
matyką metali lekkich, powołano do 
życia Instytut Metali Lekkich w Skawi-
nie, który następnie w roku 1956 prze-
kształcono w Instytut Metali Lekkich 
i Rzadkich, a w 1959 r. jako Oddział 
Metali Lekkich w Skawinie stał się po-
nownie integralną częścią IMN,
w 1974 r. został włączony do Insty-
tutu, na mocy porozumienia z KGHM 
i ZGHMN, Zakład Produkcji Doświad-
czalnej w Legnicy działający obecnie 
jako Oddział IMN,

•

•

•

60 lat Instytutu Metali Nieżelaznych

Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek
Absolwent Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie, specjalista metalurg. 
W 1975 r. objął stanowisko dyrektora 
Instytutu Metali Nieżelaznych,
W latach 1991 – 1995 pełnił kolejno funk-
cje: dyrektora ds. strategii i współpracy 
KGHM Polska Miedź SA, a następnie 
wiceprezesa i prezesa KGHM Cuprum 
Wrocław. Od 1996 r. ponownie kieruje 
IMN w Gliwicach.
Od wielu lat jest koordynatorem progra-
mów naukowych, uczestniczy w pracach 
zespołów rozwoju przemysłu metali nie-
żelaznych, jest członkiem rad naukowych, 
a także Komitetu Metalurgii PAN, Rady 
Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych 
i Recyklingu. Jest prezesem Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Metali 
Nieżelaznych. Przez 3 kadencje był Prze-
wodniczącym Rady Głównej Jednostek 
Badawczo-Rozwojowych, od roku 2007 
pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady 
Głównej Instytutów Badawczych
Jest członkiem organizacji międzynarodo-
wych takich jak TMS – USA, CMM – Ca-
nada. Laureat wielu prestiżowych nagród 
i wyróżnień.
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kładach przetwórstwa miedzi, cynku, 
aluminium, np. produkcja stopów do 
ocynkowania, produkowanych w ZGH 
Bolesław czy też taśm aluminiowych pro-
dukowanych w Hucie Aluminium Konin 
przy współpracy z OML Skawina,
technologie z zakresu piro- i hydro-
metalurgii opracowane przez Instytut, 
a stosowane w hutach miedzi HM Le-
gnica, HM Głogów, w zakładach cynku 
i ołowiu ZGH Bolesław, HC Miasteczko, 
Huta Oława, zakładach przerobu złomu 
akumulatorowego Orzeł Biały, Baterpol 
i innych,
technologie z zakresu ochrony środo-
wiska, np. oczyszczania gazów o niskiej 
zawartości SO2 zastosowane w ZGH 
Bolesław – Recycling i HC Miasteczko, 
opracowane przez naukowców IMN 
– prof. dr. A. Chmielarza, dr. J. Mro-
zowskiego przy współpracy z AMK Kra-
ków, wyróżnione w konkursie „Lider 
ekologii”.

Młoda kadra naukowa, 
projekty badawcze 
i współpraca międzynarodowa

Gwarancją kontynuacji najlepszych 
wzorców, a także dalszego rozwoju nauko-
wego Instytutu jest młoda kadra naukowa. 
IMN inwestuje w młodą kadrę, stwarzając 
doskonałe warunki rozwoju i samodziel-
nego prowadzenia badań. Wielu młodych 
specjalistów Instytutu może poszczycić się 
imponującym dorobkiem naukowym, na-
leżą do nich, m.in.: dr Aleksandra Kolano-
Burian, dr inż. Barbara Juszczyk, dr Adriana 
Wrona, dr inż. Katarzyna Leszczyńską–
Sejda, dr inż. Bartłomiej Płonka. Dr inż. 

•

•

Katarzyna Leszczyńska-Sejda oraz dr inż. 
Bartłomiej Płonka są również benefi cjen-
tami pierwszej edycji konkursu „Lider”.

Największymi atutami IMN jest kadra, 
nowoczesne akredytowane laboratoria, 
wiedza, umiejętności i doświadczenie 
w prowadzeniu badań, szczególnie badań 
w skali półtechnicznej i przemysłowej. Na 
wysoką pozycję Instytutu, jako jednostki 
posiadającej kategorię A w klasyfi kacji Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
znaczący wpływ ma wysoka efektywność 
badań oraz wysokie kwalifi kacje pracow-
ników.

Instytut realizuje duże projekty badaw-
cze fi nansowane ze środków Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
w tym: projekt kluczowy „Nowoczesne 

technologie oraz nowe konstrukcje maszyn 

i urządzeń do wzbogacania i metalurgicznego 

przerobu surowców mineralnych”, projekt 
strategiczny „Nowe materiały i technologie 

ich wytwarzania”, który realizowany jest, 
w ramach szerokiego konsorcjum, z ta-
kimi jednostkami naukowymi jak: Wydział 
Metali Nieżelaznych AGH, Politechnika 
Śląska, Politechnika Warszawska, Instytut 
Odlewnictwa, Instytut Technologii Mate-
riałów Elektronicznych.

Od wielu lat Instytut utrzymuje i roz-
wija działalność międzynarodową, która 
zapewnia mu znaczącą pozycję w Europie 
i w świecie. Działalność ta rozwijana jest 
poprzez:

uczestnictwo w licznych projektach 
międzynarodowych w ramach Europej-

•

Maszyny fl otacyjne Ekstraktory do realizacji procesu ciągłej ekstrakcji cieczowej

Forum Młodych Naukowców – Konferencja z okazji Jubileuszu 60-lecia IMN, Wisła 2012.
Od lewej: dr A. Kolano-Burian, dr inż. B. Juszczyk, dr inż. K. Leszczyńska – Sejda, dr A. Wrona
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skich Programów Ramowych. 
Instytut w latach 2005-2010 re-
alizował 13 projektów. Od 2010 
realizowane są dwa projekty 
w ramach 7 PR UE: ProMine, 
Nanomining.
sprzedaż urządzeń, np. maszyn 
fl otacyjnych za granicę (między 
innymi do Chin) oraz poprzez 
realizację kontraktów zagra-
nicznych na dostawę specjali-
stycznych wyrobów np. lutowi, 
w tym do USA.
uczestnictwo w pracach High 
Level Group platformy ETP Su-
stainable Mineral Resources.

Osiągnięcia, nagrody 
i wyróżnienia

Osiągnięcia IMN w ciągu 60 letniej 
działalności można mierzyć ilością uzyska-
nych patentów, liczbą publikacji, licznymi 
nagrodami i wyróżnieniami. Działalność 
wynalazcza stanowi od samego początku 
istotną część działalności IMN. W latach 
1952-2012 pracownicy Instytutu uzyskali 
860 patentów.

Imponujący jest dorobek pracowników 
naukowych IMN w zakresie publikacji 
– w latach 1952-2011 opublikowanych 
zostało ponad 3900 artykułów i refera-
tów w polskich czasopismach naukowych 
i materiałach konferencyjnych oraz po-
nad 1020 artykułów i referatów w reno-
mowanych czasopismach zagranicznych 
i materiałach konferencyjnych znaczących 
naukowych i branżowych międzynarodo-
wych konferencji.

•

•

Instytut Metali Nieżelaznych za swoje 
innowacyjne rozwiązania otrzymał wiele 
nagród. W latach 1951-1990 prestiżową 
nagrodą była Nagroda Państwowa, przy-
znawana za wybitne osiągnięcia w dziedzi-
nie nauki, techniki oraz literatury i sztuki. 
Instytut otrzymał (w latach 1952-1974) 
pięć takich nagród: dwie nagrody II-go 
i III-go stopnia oraz jedną I-go stopnia za 
Kompleksowy rozwój technologii i urządzeń 

do ciągłego odlewania miedzi i stopów w po-

staci wlewków i półwyrobów.

Wśród znaczących nagród otrzymanych 
w latach późniejszych należy wymienić:

dyplom Komitetu Badań Naukowych 
za opracowanie projektu aeratora ma-
szyny fl otacyjnej – 2002 r.,
wyróżnienia w konkursie PARP – Polski 
Produkt Przyszłości, w kategorii „Tech-
nologia Przyszłości” za:

– Technologię odsiarczania pasty akumula-

torowej metodą aminową – 2011 r.

•

•

Technologię oczyszczania 

surowego siarczanu niklu 
– 2007 r.
tytuł „Lider Polskiej Ekolo-
gii” za Technologię przerobu 

odpadów cynkonośnych 

z instalacją odsiarczania 

gazów poprocesowych 
otrzymany od Ministra 
Środowiska – 2008 r.,
medale międzynarodo-
wych targów branżowych, 
w latach 1991-2011 In-
stytut został wyróżniony 
10 Złotymi Medalami 
Międzynarodowych Tar-

gów Poznańskich, 2 Złotymi Medalami 
Targów ELTARG i 1 Złotym Medalem 
Targów POLEKO,
liczne medale na zagranicznych i pol-
skich targach wynalazczości, w latach 
1991 – 2011 Instytut został wyróżniony 
14 złotymi, 13 srebrnymi i 3 brązowymi 
medalami.
W roku 2011 na Międzynarodowych 

Targach Wynalazczości Brussels Innova 
IMN otrzymał:

2 Złote Medale za: Technologię odsiar-

czania pasty akumulatorowej metodą 

aminową i Bezodpadową technologię 

przerobu złomu akumulatorowego,

3 Srebrne Medale za: Piec metalurgiczny 

do utleniania metali nieżelaznych i ich 

stopów, Bezodpadową technologię utyli-

zacji popiołożużli i Technologię wylewów 

z ceramiczno-metalicznego kompozytu 

ZrO2 – Mo.

Oprac. Alicja Skotnicka

–

•

•

•

•

•

Spektralne certyfi kowane materiały odniesienia wytwarzane w IMN

Piec metalurgiczny do utleniania metali nieżelaznych i ich stopów Wnętrze pieca metalurgicznego
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60 lat Instytutu Transportu Samochodowego
i konferencjach branżowych. Znamiennym 
jest, iż w ciągu całego okresu istnienia ITS 
zrealizował ponad dziesięć tysięcy prac 
badawczych!

Zatrudnieni w ITS specjaliści mają 
szczególne zasługi w dziedzinie konstruk-
cji nowych materiałów i innowacyjnych 
technologii stosowanych w motoryzacji. 
Zbierali oni najważniejsze branżowe laury, 
w tym złote medale za „Nowoczesne alumi-

niowe tarcze hamulcowe zbrojone cząstecz-

kami węglika krzemu o istotnie wydłużonym 

okresie użytkowania” czy „Tłoki kompozy-

towe do silników spalinowych nowej gene-

racji otrzymywane bezodpadową techniką 

prasowania w stanie ciekłym”.

Wizytówką Instytutu jest też kilkadzie-
siąt realizowanych projektów międzyna-
rodowych: z dziedziny materiałoznawstwa 
np. COST – bezołowiowe materiały lu-
townicze, z obszaru bezpieczeństwa ru-
chu drogowego AVENUE – działania skie-
rowane do niechronionych uczestników 
ruchu, a z dziedziny ochrony środowiska 
COFRET – zmierzenie emisji dwutlenku 
węgla w transporcie towarowym.

Aktualne obszary działań ITS
Działania Instytutu Transportu Samo-

chodowego nie ograniczają się tylko do 
obecnie realizowanego zakresu prac okre-
ślonych w statucie. Kierownictwo i Kadra 
Instytutu stale poszukuje nowych obsza-
rów działalności, promując i inicjując wiele 
przedsięwzięć społecznie użytecznych. 
Toteż Instytut wiąże wielkie nadzieje z pla-
nowanym utworzeniem Centrum Eduka-
cji Dzieci i Młodzieży, jedynym w Polsce, 
wzorowanym na podobnych placówkach 
europejskich, miejscem nowoczesnego 
wdrażania najmłodszych obywateli do 
prawidłowego i bezpiecznego uczestnic-
twa w ruchu drogowym.

Kierunkiem nierozerwalnie związanym 
z tematyką bezpieczeństwa jest również 
psychologia transportu, której działania 
wspomagane są przez najnowocześniej-
sze w Polsce symulatory: samochodu 
osobowego oraz pojazdu ciężarowego 
i autobusu. Z ich pomocą możemy badać 
m.in. kandydatów na kierowców w pozo-
rowanych warunkach ruchu drogowego, 
z uwzględnieniem predyspozycji zdrowot-
nych.

Aspiracją Instytutu jest dążenie do 
tzw. „Wizji Zero”, czyli całkowitego wy-
eliminowania ofi ar śmiertelnych na skutek 
wypadków drogowych. Osiągnięciu za-

W tym roku Instytut 
Transportu Samocho-
dowego (ITS) obchodzi 
diamentową rocznicę 
działalności i mimo, że 

od momentu jego powstania mija 60 lat, 
to działania Instytutu, w statutowej formie, 
pozostają niemalże niezmienione. Pod-
stawowe obszary działalności (naukowej, 
wdrożeniowej i usługowej) mają charakter 
interdyscyplinarny i obejmują między in-
nymi: ekonomię i organizację transportu, 
telematykę, psychologię transportu, dzia-
łania profi laktyczne podnoszące poziom 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, ba-
dania dopuszczające pojazdy do ruchu, 
badania materiałów eksploatacyjnych, 
akcesoriów wyposażenia i części pojaz-
dów pod kątem bezpieczeństwa ich użyt-
kowania, a ponadto recykling pojazdów 
wycofanych z eksploatacji i produktów ich 
eksploatacji. Innymi słowy, ITS stymuluje 
rynek transportowy dzięki wiedzy i do-
świadczeniu, skupiając się na końcowych 
użytkownikach i wykonując tym samym 
zadania szczególnie ważne dla osiągnię-
cia celów polityki społeczno-gospodarczej 
państwa.

Instytut jest nowocześnie zarządzaną 
jednostką badawczą, która obecnie po-
siada wdrożony, certyfi kowany system 
zarządzania jakością wg wymagań normy 
PN-EN ISO 9001:2009 oraz AQAP 
2110:2009, a także siedem akredytowa-
nych jednostek organizacyjnych (cztery 
laboratoria badawcze, jednostkę certy-
fi kującą wyroby, jednostkę certyfi kującą 
osoby i jednostkę inspekcyjną).

Aktualnie Instytut zatrudnia ośmiu pro-
fesorów, pięciu doktorów habilitowanych 
oraz dwudziestu dziewięciu doktorów. 
Istotny wkład w pracę i rozwój naukowy 
Instytutu wnosi jego Rada Naukowa, 
w której zasiadają, obok pracowników 
naukowych ITS, wybitni przedstawiciele 
różnych dyscyplin naukowych związanych 
z transportem.

Największe osiągnięcia 
Instytutu

Instytut Transportu Samochodowego 
jest doceniany za swoją działalność, 
o czym świadczą liczne nagrody i wyróż-
nienia oraz wiele opatentowanych wyna-
lazków, a także fakt, iż ITS jest postrzegany 
jako jednostka opiniotwórcza, czego naj-
lepszym dowodem jest częsta obecność 
naszych ekspertów w mediach, debatach 

Dr inż. Andrzej Wojciechowski
Urodzony 24 lutego 1955 r. w Osiecku 
(woj. mazowieckie). W 1984 r. ukończył 
Wydział Metalurgii Akademii Górniczo-
Hutniczej, a w 2001 r. na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Lubelskiej obronił 
pracę doktorską z dyscypliny budowy i eks-
ploatacji maszyn pt.: „Wpływ obecności 
fazy zbrojącej kompozytu na bazie stopu 
aluminium na wybrane właściwości użyt-
kowe tarczy hamulcowej”. Jest także ab-
solwentem studiów podyplomowych 
WSPiZ im. L. Koźmińskiego – „Master of  
Business Administration” dla inżynierów 
oraz biegłym sądowym w zakresie badań 
materiałowych elementów konstrukcyj-
nych pojazdów drogowych, Audytorem 
Wiodącym Polskiego Centrum Badań 
i Certyfi kacji i British Standards Institution, 
ekspertem w zakresie techniki motoryza-
cyjnej Stowarzyszenia Rzeczoznawców 
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogo-
wego w Warszawie.
W 1987 r. rozpoczął karierę w Instytucie 
Transportu Samochodowego, by w 2005 r. 
objąć funkcję Dyrektora ITS.
Autor i współautor przeszło 150 refera-
tów przygotowanych na konferencje na-
ukowe krajowe i zagraniczne oraz ponad 
200 publikacji naukowo-technicznych, 
w tym 10 monografi i.
Dorobek naukowo-badawczy dr inż. An-
drzeja Wojciechowskiego obejmuje także 
realizację ponad 50 projektów, w tym ba-
dawczych, celowych, rozwojowych, kra-
jowych i międzynarodowych.
Członek Komitetów Polskiej Akademii 
Nauk: Komitetu Transportu, Sekcji Mate-
riałów Kompozytowych Komitetu Nauki 
o Materiałach, Sekcji Metod Eksperymen-
talnych Mechaniki Komitetu Mechaniki. 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauko-
wego Recyklingu. Członek m.in.: Polskiego 
Towarzystwa Naukowego Silników Spali-
nowych, Polskiego Towarzystwa Kompo-
zytowego, Polskiego Naukowo-Technicz-
nego Towarzystwa Eksploatacyjnego, 
Polskiego Towarzystwa Materiałoznaw-
czego, Członek Społecznej Rady ds. Roz-
woju Gospodarki Niskoemisyjnej, wielu 
kapituł i rad naukowych.
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Nieprzerwanie poszerzane są działania 
nad zastosowaniem w transporcie paliw 
alternatywnych, tj. biometan, LPG, CNG, 
LNG, estry olejów roślinnych i alkohole. 
Proces ewolucji motoryzacji wymaga 
także prac nad diagnostyką pokładową 
i nad rozwojem inteligentnych systemów 
transportowych. Automatyczny system 
powiadamiania o wypadkach drogowych 
– eCall, ECOGEM, czyli zaawansowany 
system wspomagania kierowcy, to przy-
szłość, która zmaterializuje się w okresie 
najbliższych lat.

ITS kontynuuje również prace w za-
kresie badań technicznych, homologacyj-
nych pojazdów i ich podzespołów oraz 
z zakresu certyfi kacji wyrobów i usług. 
Uzupełnieniem oferty Instytutu są au-
torskie opracowania oraz bazy danych, 
m.in. marek, typów pojazdów oraz eko-
nomii i organizacji w transporcie, a także 
profi lowane prace eksperckie na rzecz 
resortów, sądów, fi rm oraz osób pry-
watnych.

Instytut prowadzi również działalność 
wydawniczą. Dorobek instytutowy to 
m.in.: kwartalniki, informatory, specjali-
styczne atlasy z dziedziny materiałoznaw-
stwa, monografi czne zeszyty naukowe, 
podręczniki, opracowania z wykonanych 
prac, biuletyny i wydawnictwa okazjonalne, 
w sumie blisko pięćdziesiąt tytułów.

Plany na przyszłość
Dalsze działania placówki będą koncen-

trować się na unowocześnianiu Instytutu. 
Nowe założenia i plany, poza inwestycjami 
aparaturowymi, wymuszają modernizację 
budynków i infrastruktury instytutowej. 
Pierwszym etapem zmian jest będąca na 
ukończeniu budowa nowoczesnej stacji 
kontroli pojazdów, obejmującej swoim 
zakresem również badanie pojazdów cię-
żarowych. Kolejnym krokiem będzie prze-
budowa głównego budynku Instytutu pod 
kątem poprawy funkcjonalności, w tym 
dostosowaniu obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

mierzonych celów służą europejskie pro-
jekty, tj.: DRUID, Obserwatorium BRD, 
„Klub Pancernika klika w Fotelikach”, Kie-
rowca 50+, Safeway2school, DaCoTA 
czy SOL.

Niezmiennie istotnym współcześnie 
problemem staje się dbałość użytkowni-
ków dróg o środowisko naturalne. Dla-
tego prowadzone są zintensyfi kowane 
prace w zakresie pojazdów z napędem 
elektrycznym, z uwzględnieniem faktu, że 
napęd ten powinien wykorzystywać tzw. 
czystą energię ze źródeł odnawialnych.

W laboratoriach Instytutu rozwijamy 
badania związane z innowacyjnymi tech-
nologiami materiałowymi dla motoryzacji, 
tak by miały one ekologiczny i ultrano-
woczesny charakter. Przykładem takich 
działań jest międzynarodowy projekt 
KomCerMet, którego głównym założe-
niem jest wyprodukowanie kompozytów 
oraz nanokompozytów ceramiczno-meta-
lowych dla potrzeb przemysłu lotniczego 
i samochodowego.

Nowoczesne i unikatowo wyposażone laboratoria ITS – mikroskop 
skaningowy z mikroanalizatorem rentgenowskim

Symulator dachowania ITS bierze udział w imprezach plenerowych, 
promując tym samym bezpieczne zachowania w ruchu drogowym

Testy wykonywane w Zakładzie Psychologii Transportu
i Fizjologii

Wysokiej klasy symulator samochodu osobowego oraz pojazdu 
ciężarowego i autobusu
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Uroczystość jubileuszowa
Wydarzenia związane z obchodami 

Jubileuszu ICiMB, w tym wcześniejsze 
konferencje i debaty naukowe, organizo-
wane były pod wspólnym hasłem „Tradycja 

i Nowoczesność”.

16 maja 2012 r. w Och-teatrze w War-
szawie, odbyły się obchody Jubileuszu 
60-lecia Instytutu Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych (ICiMB). Licznie zgroma-
dzonych gości (260 osób) powitał gospo-
darz spotkania – dr Stanisław Traczyk, 
dyrektor ICiMB.

Wśród przybyłych na uroczystość 
znaleźli się przedstawiciele Kancela-
rii Prezydenta RP – minister Olgierd 
Dziekoński i Ministerstwa Gospodarki 
– podsekretarz stanu Grażyna Henc-
lewska, reprezentanci Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej, agencji wspie-
rających naukę (NCN, NCBiR), Rady 
Głównej Instytutów Badawczych, wyż-
szych uczelni, instytutów badawczych, 
przemysłu, jak również emerytowani 
i obecni pracownicy ICiMB.

W inauguracyjnym wystąpieniu dy-
rektor Stanisław Traczyk zwrócił uwagę, 
m.in. na ścisłe kontakty wiążące ICiMB 
z przemysłem, a wśród nich z: Cera-
miką Paradyż, Ceramiką Tubądzin, Za-
kładami Porcelany Stołowej „Lubiana”, 
Zakładami Ceramicznymi „Bolesławiec” 
i Ceramiką Artystyczną w Bolesławcu, 
Zakładami Magnezytowymi Ropczyce 
SA, a także z wieloma zakładami wcho-
dzącymi w skład Stowarzyszeń Produ-
centów Cementu i Betonów. Dyrektor 
podkreślił, że osiągnięcia 60 lat działalno-
ści Instytutu to przede wszystkim wynik 
dużego zaangażowania i profesjonalnej 
pracy wysoko wykwalifi kowanej załogi. 
Serdecznie podziękował pracownikom 
za dotychczasowe znaczące dokona-
nia, wyrażając przekonanie, że Instytut 
będzie się dalej rozwijał i nadal będzie 
uznanym, docenianym ośrodkiem ba-
dawczym.

Niezwykle uroczystym momentem gali 
był akt dekoracji 15 pracowników ICiMB 
najwyższymi odznaczeniami państwo-
wymi (za osiągnięcia w działalności na-
ukowowo-badawczej oraz za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykonywanie obo-
wiązków wynikających z pracy zawodo-
wej). W imieniu prezydenta RP wręczał 
je minister Olgierd Dziekoński.

Przewodniczący Rady Naukowej ICiMB 
– prof. Jan Małolepszy w wystąpieniu do-
konał historycznego przeglądu postaci wy-
bitnych naukowców, którzy byli członkami 
Rady Naukowej i jej przewodniczącymi.

W trakcie uroczystości dyrektor Sta-
nisław Traczyk otrzymał także pamiąt-
kowe medale dla instytutu, w tym medal 
Pro Masovia przyznany przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika za wybitne zasługi i całokształt 
działalności na rzecz województwa ma-
zowieckiego.

Warto podkreślić, że ICiMB realizu-
jąc najwyższej jakości prace naukowo-
badawcze, współpracował z muzeum 
w Wila nowie przy odtworzeniu techno-
logii produkcji ceramicznych elementów 
XIX-wiecznej architektury ogrodowej 
„Chaussestaub” (dla potrzeb rekonstruk-
cji rzeźb i elementów architektonicznych) 
oraz z Mennicą Polską przy wykonaniu 
ceramicznej wkładki z reliefem umiesz-
czonej w jednej ze srebrnych dwudzie-
stozłotówek wchodzącej w skład kolekcji 
monet numizmatycznych.

Referat okolicznościowy pt. „Pamię-

tamy” wygłosił z erudycją i swadą prof. 
Wiesław Kurdowski. Profesor zaprezen-
tował sylwetki wybitnych naukowców – 
pracowników Instytutu, doceniając także 
obecną kadrę i ich dokonania.

Ofi cjalną cześć uroczystości zakoń-
czyło wręczenie przez dyrektora Stani-
sława Traczyka oraz Przewodniczącego 
Rady Naukowej – prof. Jana Małolepszego 
okolicznościowych odznaczeń – „Zasłu-

żony dla ICiMB”.

Po części ofi cjalnej wystąpiła Krystyna 
Janda w inscenizacji pt. „Piosenki z te-

atru”. Jubileuszowe spotkanie zakończył 
uroczysty poczęstunek i długie rozmowy 
gości.

Działalność Instytutu – osiągnięcia 
i strategia rozwoju

60-lecie Instytutu było dobrym mo-
mentem na podsumowanie dotych-
czasowych osiągnięć, a także okazją 
do przedstawienia przyszłej strategii 

Diamentowy Jubileusz
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

„Kreatywność, niekonwencjonalne myślenie, pasja w poszukiwaniu nowych rozwiązań, otwartość na nowe – to 
nasz potencjał. Jeśli do tych przymiotów dołączymy umiejętność współdziałania, dzielenia się wiedzą i kompetencjami, 
tworzenia mechanizmów synergii między  myślą i kapitałem, to z pewnością będziemy coraz szybciej gonić czołówkę 
światowej gospodarki. Możemy być dumni - stworzyliśmy wspólnie silną organizację, która jest zauważana.”

Z przemówienia jubileuszowego dr. Stanisława Traczyka - dyrektora ICiMB

Od lewej: Dyrektor Stanisław Traczyk z medalem Pro Masovia, Tomasz Waźbiński –
Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego
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GmbH do kontrolowanego badania prze-
biegu kruchego pękania wyrobów ognio-
trwałych w wysokiej temperaturze (do 
1450°C), pozwalające wyznaczyć pracę 
pękania i moduł Younga.

W Instytucie działają Zakłady doświad-
czalne pozwalające na wykonywanie prób 
w skali półtechnicznej i technicznej. Obok 
działalności naukowo-badawczej świad-
czymy także usługi w zakresie badań la-
boratoryjnych i certyfi kacji. W strukturze 
ICiMB działa 11 laboratoriów akredy-
towanych przez Polskie Centrum Akre-
dytacji.

ICiMB przygotowuje się też do pod-
jęcia nowych zadań. Otwarcie, w dniu 
6 sierpnia 2012 r., Galerii Lipowa 3 w Kra-
kowie jest pierwszym etapem projektu 
„Centrum Szkła i Ceramiki”. Jego celem 
jest stworzenie miejsca, które wpisze się 
w szeroko rozumiany proces rewitalizacji 
poprzemysłowego krajobrazu dzielnicy 
Zabłocie w Krakowie. Na terenie daw-
nej huty szkła, powstałej jeszcze przed 
II wojną światową, już w przyszłym roku 
zostanie uruchomiona wystawa szkła za-
bytkowego i nowoczesnego oraz pokaz 
ręcznego formowania szkła. Centrum 
będzie także prowadzić prace badawcze 

nad ceramicznymi i szklanymi materia-
łami do konserwacji zabytków oraz zajęcia 
teoretyczne i praktyczne dla studentów 
krakowskich uczelni.

Od września 2012 r. zaplanowano 
uruchomienie internetowej platformy 
sprzedaży naukowych wyników pracy pra-
cowników Zakładu Środków Zdobniczych 
ICiMB (sklep internetowy: www.e-zdob-
nictwo.pl). Działania pilotażowe obejmą 
m.in. bezołowiowe farby do zdobienia 
szkła i ceramiki.

ICiMB w miarę swoich możliwości 
stara się wspierać organizacje i instytu-
cje niosące pomoc osobom potrzebu-
jącym. Co roku na przełomie kwietnia 
i maja udostępniona zostaje na 2 dni sala 
konferencyjna na akcję charytatywną „Za 

jeden uśmiech”, podczas której uczest-
niczki szyją patchworkowe kołderki dla 
chorych dzieci.

Stałym zadaniem Instytutu jest upo-
wszechnianie i promocja nauki. Podczas 
gali jubileuszowej w Och-teatrze zapre-
zentowano przygotowany przez pracow-
ników ICiMB fi lm, który przybliżył gościom 
różne aspekty pracy naukowców i po-
kazał, na co dzień niedostępne osobom 
postronnym, „zakamarki” Instytutu.

Implanty szkło – jonomerowe do stosowania w otochirurgii

rozwoju instytutu, która skupia się na 
zapewnieniu najwyższego poziomu na-
ukowo-technicznego oferowanych przez 
ICiMB rozwiązań technologicznych i pro-
duktowych.

Prace badawcze, prowadzone w Insty-
tucie posiadającym kategorię A (1) oraz 
ich rezultaty wyróżniają się, wysokim po-
ziomem i różnorodnością. W ciągu ostat-
nich 3 lat innowacyjne rozwiązania pra-
cowników ICiMB uhonorowane zostały 
blisko 60 medalami, nagrodami i wyróż-
nieniami na międzynarodowych targach 
wynalazków i innowacji. Z ważniejszych 
osiągnięć wymienić należy opracowanie 
technologii:

cementów szkło-jonomerowych dla 
otochirurgii i stomatologii,
mieszanek egzotermicznych do rege-
neracji komór baterii koksowniczych 
metodą spawania ceramicznego,
antybakteryjnych i refl eksyjnych po-
włok na szkło opakowaniowe,
cementu romańskiego do konserwacji 
zabytków,
produkcji betonu komórkowego z po-
piołów lotnych ze spalania węgla w ko-
tłach fl uidalnych,
farb bezołowiowych do zdobienia szkła 
i ceramiki.
Instytut osiąga także obiecujące wyniki 

w pracach nad otrzymywaniem ceramicz-
nych materiałów optycznych i laserowych 
nowej generacji, w skrócie określanych 
jako ceramiki przezroczyste.

ICiMB jest wyposażony w nowoczesną 
aparaturę badawczą. Inwestycje w zakup 
nowej aparatury w ostatnich latach osią-
gnęły wysoki poziom fi nansowania. Nie-
które z posiadanych urządzeń są unikalne 
w skali międzynarodowej, inne należą do 
bardzo wyspecjalizowanych, jak np. HIP 
(Hot Isostatic Press), czy nowoczesne 
urządzenie HMOR 422 fi rmy Netzsch 

•

•

•

•

•

•

Farby do zdobienia szkła

Zastosowanie cementu romańskiego w konserwacji zabytków architektury

Ceramika przezroczysta
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MANIPULACJA NA LICZBACH CZY OCENA?
Kategoryzacja jednostek naukowych nie jest – jak niektórym się 

wydaje – tematem niszowym i bez wpływu na sprawy ważne jak 
innowacyjność, wynalazczość, eksport, postęp w gospodarce i życiu 
społecznym. Ocena parametryczna, której wynik zadecyduje o być 
albo nie być niektórych jednostek, a innym podwyższy lub obniży 
dotację statutową, oddziałuje na poziom badań naukowych, a nawet 
staje się elementem strategii rozwoju państwa. Wystawianie ocen 
i na ich podstawie przyznawanie dotacji ze środków publicznych 
powinno więc ściśle odpowiadać priorytetom rozwoju polskiej na-
uki i gospodarki defi niowanym przez rząd. Oznacza to, że przyjęte 
kryteria oceny, w oparciu o które przyznaje się punkty i obrabia 
w systemie oceny końcowej, są zwierciadłem zamiarów, oczekiwań 
i celów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących 
polskiej nauki i innowacyjności. Z rozporządzenia z dn. 13 lipca 
2012 r. wynikają oczekiwania i cele następujące: jeśli rząd premiuje 
wyżej piśmiennictwo niż wdrożenie techniczne to znaczy, 
że zachęca bardziej do literatury, niż transferu osiągnięć 
do gospodarki, jeżeli ogranicza punktację Państwowym 
Instytutom Badawczym, to wysyła sygnał, że nie zależy 
mu na rozwoju służb państwowych i nie wspiera instytucji 
powoływanych przez Radę Państwa, jeśli limituje punktację 
za wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwo-
jowych, wdrożenia międzynarodowych systemów jakości, 
patenty, akredytowane laboratoria badawcze, to… nie 
widzi potrzeby poprawienia w kraju innowacyjności.

Może jednak nie są to świadome decyzje, tylko jest uprawiana 
żonglerka punktami oceny parametrycznej pod dyktando akademików 
z zacisznych gabinetów, którzy albo mają zawężone widzenie badań 
naukowych w zakresie techniki, albo przeciągają kasę do swoich. 
Przyznam, że z niesmakiem piszę te słowa podobnie, jak i gorszy mnie 
przypuszczenie, że obecna kategoryzacja jest odwetem środowiska 
akademickiego za 2010 rok, kiedy to dzięki zastosowanemu kryterium 
efektu gospodarczego badań, instytuty wypadły lepiej od pozostałych 
pionów nauki. Czy dotacja statutowa to marna sakwa wyrywana sobie 
z rąk? Szarpią ją profesorowie? Zasiadający w gremiach decyzyjnych 
najwyższych urzędów nie poczuwają się do misji publicznej? Rozsypuje 
się w tej szamotaninie – trwającej już lata – grosz, który właściwie 
wykorzystany być może zmniejszyłby skutki kryzysu.

W dyskusji RGIB nad Kartą oceny dla grupy nauk ścisłych i inżynier-

skich wyliczano mankamenty oceny, które mogą świadczyć albo o złej 
woli, albo nieznajomości zagadnienia. Jakże wytłumaczyć przyjęte 
kryterium oceny efektów jednostki na podstawie wynagrodzenia 
wypłaconego pracownikom? Pomysł ten wskazuje na myślenie ty-
powo uczelniane (tam wynagrodzenie pobiera się za dydaktykę, 
a osobno przyznawane są środki na badania z dotacji statutowej) 
nieuwzględniające, że w instytutach badawczych wynagrodzenie 
wypłacane pracownikom jest pochodną skuteczności jednostki i jej 
działalności na rynku badań. Poza tym nie wyjaśniono, czy chodzi 
o wynagrodzenie wypłacone pracownikom merytorycznym czy 
także obsłudze. Ale któż ma o tym myśleć, skoro – jak stwierdził 
jeden z dyskutantów: „Ministerstwo jest nastawione na obsługę 
sektora wyższych uczelni”.

Okazuje się jednak, że i w grupie nauk społecznych i humanistycz-
nych, nie brakuje błędów, które mogą dać bardzo zły efekt. Niska 
punktacja za monografi ę, w porównaniu z punktacją za opracowanie 
krótkie – artykuł sprawi, że większe opracowania będą dzielone 
na części ze szkodą dla piśmiennictwa. Dotyczy to na przykład wy-
dawanych przez nasze instytuty dużych opracowań historycznych, 
etnografi cznych, atlasów. Trzeba je będzie poszatkować na artykuły, 
aby „zarobić” punkty.

Walka o punkty jednak ma sens ograniczony. Cóż z tego, że 
się ich nałapie w limitowanych przedziałach, gdy wszystko zosta-
nie wrzucone do końcowego systemu nadawania kategorii, który 
z założenia musi niektórym przydzielić kategorię C. Wszyscy gramy 
znakomicie, ale i tak niektórzy muszą odpaść z gry. Nawet gdyby byli 
niezbędni w dalszej rozgrywce. Nawet, gdyby bez nich miała upaść 
cała gałąź gospodarki. Teoretycznie jest to możliwe, co wykazał 
w dyskusji jeden z członków RGIB. Wystarczy, aby automat oceny 
końcowej z dwóch jednostek naukowych, działających w obszarze 
określonej gałęzi przemysłu, wskutek preferencji publikacyjnych 
oceny wybrał wydział uczelni, a odrzucił instytut, który prowadzi 
wieloletnią współpracę z przemysłem, uruchamia linie produkcyjne, 
udoskonala technologie. Jeden z dyskutantów podsumował, że 
ocena parametryczna, którą zastosuje rząd to „operacja manipulacji 
na liczbach, a nie operacja oceny”.

Wkrótce po posiedzeniu Rady usłyszałam i przeczytałam w me-
diach wypowiedź p. Henryki Bochniarz dla Portalu „ekonomia24”: 

Refl eksje po posiedzeniu RGIB 24.09.2012
w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Prof. Barbara Gworek – dyrektor 
Instytutu Ochrony Środowiska – PIB

Prof. Grzegorz Pieńkowski –
sekretarz naukowy Państwowego 
Instytutu Geologicznego – PIB

Prof. Andrzej Chmielewski –
dyrektor Instytutu Chemii i Techniki 
Jądrowej

Dr Stanisław Traczyk – dyrektor 
Instytutu Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych – Gospodarz spotkania



Nr 2/2012 Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów Badawczych 23

„Państwo zapomina o swoich powinnościach. Proszę zapytać szefa fi rmy 

energetycznej, wszystko jedno czy naszej z Kozienic, czy przedstawiciela 

zagranicznej korporacji, czy wie jaka jest koncepcja na rozwój energetyki 

w Polsce: czy ma być to energia odnawialna, czy może jądrowa i kiedy 

będzie wiadomo? Oni nie wiedzą, tak jak branża farmaceutyczna nie 

wie czy strategia rządowa oznacza rozwój polskich leków generycznych 

czy wpuszczenie na polski rynek importerów? Mamy zupełną nieprzewi-

dywalność koncepcji rozwoju gospodarczego w ciągu 5-10 lat”. Natych-
miast przypomniały mi się słowa, które padły na posiedzeniu RGIB: 
„Efekt gospodarczy jako kryterium oceny, mógłby być paradygmatem 
rozwoju w poszczególnych działach gospodarki. Rząd powinien 
wyznaczać i aktualizować kierunki rozwoju nauki i go-
spodarki, używając tego kryterium oceny jako narzędzia 
oddziaływania na gospodarkę i społeczeństwo”.

ŁOWCY RECENZJI
Przykłady recenzji zaczerpnięte z wniosków na fi nansowanie 

projektów badawczych przez NCBR i NCN, jak również sytuacje 
opowiedziane podczas posiedzenia RGIB mogłyby wypełnić ru-
brykę humorystyczną Biuletynu, gdyby taka tu była. Wyobrażam 
sobie śmiech czytelników taki sam jak ten, który wybuchał podczas 
ostatniego posiedzenia Rady. Oto jak recenzujący projekt rozwią-
zania z zakresu Inteligentnego Transportu Drogowego motywuje 
niezasadność kosztów projektu: „Podział środków wskazuje jednak 

na dążenia ze strony Instytutu do pozyskania środków fi nansowych na 

utrzymanie kadry”. Albo taki przypadek:” Profesor X, znany twórca 
pewnej metody widnieje we wniosku składanym do NCBR jako 
kierownik projektu badawczego wykorzystującego swoją metodę, 
a tymczasem recenzent pisze: kierownik projektu nie ma pojęcia o tej 

metodzie”. Na szczycie listy ocen w kategorii kabaretowych uplaso-
wałabym dwie opinie: „O znikomym potencjale badawczym w stosunku 

do rangi problemu świadczą rozmiary przewidzianych próbek (990 mm, 

5 m itp.)” oraz „Projekt bardzo dobry – punktów: 1”.

Wiele mówiąca jest też opowieść szefa zespołu opiniującego, 
który nie zdążył się jeszcze dowiedzieć jakie wnioski wpłynęły do 
oceny, gdy zadzwonił znajomy profesor – „Podobno, stary, dostałeś 

do oceny mój grant…”.

Punkt widzenia recenzenta przedstawia inny uczestnik posiedze-
nia. Otóż Profesor P., z natury swej niezwykle sumienny i odpowie-
dzialny, zanim przystąpił do recenzowania, przestudiował instrukcję 
wydaną przez PARP. Każdy wniosek czyta wnikliwie i ocenia uczciwie 
pilnując, by nie przekroczyć terminu 14 dni. Zdumiony jest, gdy 
dowiaduje się, że znajomi recenzenci przeznaczają na wniosek kilka 
godzin i opinie wystawiają po zapoznaniu się jedynie ze streszcze-

niem. Nie może się nadziwić, jak to jest możliwe, że o siedemnastej 
otrzymuje wiadomość z ministerstwa o wpłynięciu nowego wniosku, 
a następnego dnia rano, gdy zasiada aby zastanowić się przy kawie, 
czy tematyka projektu leży w zakresie jego kompetencji, wniosku już 
nie ma – został „złapany”. Projekty do recenzowania wychwytywane 
są jak gorące bułeczki w piekarni. Ci, co je łapią (łapacze lub łowcy 
– mówi o nich Profesor) zapewne nie zastanawiają się nad tym, czy ich 
wiedza i doświadczenie w tematyce są wystarczające by oceniać.

Śmieszno temu, komu nie straszno, gdy jego wniosek na sfi nan-
sowanie projektu przepada na sitach nierzetelności, niekompeten-
cji, złośliwości, kombinatorstwa, lenistwa niektórych recenzentów 
wniosków składanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
i Narodowego Centrum Nauki. Przytoczę kilka uwag i refl eksji 
wypowiedzianych podczas posiedzenia RGIB, ponieważ zawierają 
z jednej strony smutną prawdę, z drugiej – nadzieję na poprawę 
sytuacji.

W nauce powinna być kontrola następna, a nie wstępna – zespoły 
recenzenckie mają złe podejście do innowacyjności, odrzucając 
nowe zespoły złożone z pionierskich naukowców, którzy wnioskują 
o sfi nansowanie badań w zupełnie nowych obszarach wiedzy.

Przeżywamy w Polsce kryzys recenzentów i to, czego najbardziej 
nam brakuje to etyka. Wiele recenzji jest nie tylko nierzetelnych, ale 
nieetycznych. Nie można przystąpić do pionierskich prac wymagają-
cych zakupu sprzętu przez to, że złośliwy recenzent blokuje przyjęcie 
wniosku do realizacji. Zdarzyła się sytuacja interwencji minister 
nauki, która została poinformowana o nierzetelnej opinii recenzenta, 
przekonana o zasadności zakupu i uchyliła negatywną ocenę. Ale 
to wyjątek w morzu złych decyzji. Powinna powstać czarna lista 
recenzentów na wzór istniejących w wielu krajach rozwiniętych.

Nie można oczekiwać, aby wszystkie wnioski były oceniane 
jawnie przez zespoły ekspertów, ale projekty o wartości dużej, 
kilkunasto- czy kilkudziesięciomilionowej powinny być zdecydowa-
nie w ten sposób weryfi kowane. Ważna jest interakcja pomiędzy 
recenzentami, konieczność przedyskutowania, czasami umożliwienie 
wyjaśnień czy dopuszczenie obrony przez wnioskującego.

OPI wykonało badanie procesu recenzowania z punktu widzenia 
recenzowanych i recenzujących. Wynik ankiety wskazuje na to, że 
źle się dzieje – na kilkanaście tysięcy odpowiedzi w sprawie oceny 
recenzowania, ponad 90% było negatywnych. Kilkanaście procent 
samych recenzentów potwierdziło, że proces jest nieuczciwy. Wdra-
żany jest obecnie system informatyczny, który wyłapywać będzie 
sytuacje, w których na ocenę może wpływać konfl ikt interesów, 
słaby poziom merytoryczny, a nawet negatywne emocje.

Beata Mikulska

Prof.  Teresa Sołdra-Gwiżdż
z Państwowego Instytutu 
Naukowego – Instytutu Śląskiego

Dr Cezary Możeński – dyrektor 
Instytutu Nawozów Sztucznych

fot.: Dagny Sawicka 

Prof. Krzysztof  Szamałek –
zastępca dyrektora Instytutu 
Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Prof. Józef  Pilch z Instytutu Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin – PIB
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1. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych przyjmuje 
sprawozdanie Rady Głównej z działalności za 2011 rok. Pozy-
tywnie opiniuje podejmowane działania i udziela Radzie Głównej 
absolutorium za okres sprawozdawczy.

2. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobowiązuje 
Radę Główną do aktywnego uczestniczenia w pracach legisla-
cyjnych komisji Sejmu i Senatu RP nad ustawami dotyczącymi 
działalności instytutów badawczych oraz rozporządzeniami wy-
konawczymi do uchwalonych ustaw.

3. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobowiązuje 
Radę Główną do zorganizowania spotkania osób odpowiedzianych 
za fi nanse w instytutach badawczych w celu przedyskutowania bie-
żących zagadnień związanych z gospodarką fi nansową instytutów 
badawczych.

4. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobowiązuje 
Radę Główną do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia 
zasad oceny parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych 
oraz reprezentowania interesów środowiska instytutów badaw-
czych. Forum zobowiązuje Radę do działań, na rzecz uwzględnienia 
w kryteriach efektów ekonomicznych uzyskanych w gospodarce 
na ocenę parametryczną jednostek naukowych.

5. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobowią-
zuje Radę do podjęcia działań w celu zmniejszenia negatywnych 
skutków braku odpowiedniej reprezentacji sektora instytutów 
badawczych we władzach i organizacjach kształtujących politykę 
naukową państwa, takich jak: NCN, Komitet Ewaluacji Jednostek 
Naukowych, Komitet Polityki Naukowej, NCBiR, m.in. poprzez 
zwiększenie udziału przedstawicieli instytutów badawczych w ze-
społach interdyscyplinarnych MNiSW.

6. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobowiązuje 
Radę Główną do dalszego promowania instytutów badawczych 
i kształtowania ich pozytywnego wizerunku w opinii publicznej, 
środowiskach gospodarczych i sferach rządzących. Forum uznaje 
za celowe wspieranie, przez Radę Główną IB, poszczególnych 
instytutów w ich działalności promocyjnej.

7. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych uważa, że 
konieczna jest pełniejsza realizacja zaleceń programu Europa 2020 
w Polsce oraz przygotowanie projektu wykorzystania nowej transzy 
funduszy strukturalnych UE na rozwój innowacyjnej gospodarki.

8. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobowią-
zuje Radę Główną do opracowania i przedstawienia propozycji 
programu wdrożenia strategii badań stosowanych do roku 2020, 
wpływających na innowacyjność Polski.

9. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobowiązuje 
Radę Główną do działań na rzecz istotnego wzrostu fi nansowania 

badań stosowanych, przydatnych dla gospodarki i społeczeństwa, 
w budżecie nauki na rok 2013, a w przyszłości przeznaczania 
większości środków na ten cel w ramach NCBiR.

10. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych uważa, że 
konieczna jest spójna i zdecydowana polityka proinnowacyjna 
państwa, powodująca istotne zwiększenie pozabudżetowego fi -
nansowania badań, zainteresowania przedsiębiorców innowacjami, 
zbieżność polityki naukowej i polityki innowacyjnej oraz zobowią-
zuje Radę Główną do aktywnego uczestnictwa w ich kształtowaniu 
oraz przygotowania własnych propozycji.

11. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych 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 przygotowywanym obecnie pro-
gramie Horyzont 2020, ponadto do zobowiązania naszych przed-
stawicieli za granicą do promowania wyników prac badawczych 
oraz usług badawczych polskich jednostek naukowych.

12. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobowiązuje 
Radę Główną do dalszego wspierania działań na rzecz tworzenia 
w Polsce międzynarodowych centrów badawczych na bazie ist-
niejących instytutów badawczych oraz wprowadzenia wymogu 
fi nansowania działalności B+R przez fi rmy inwestujące w naszym 
kraju.

13. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobowią-
zuje Radę Główną do działań na rzecz usprawnienia rozliczeń 
projektów badawczych i ograniczenia sprawozdawczości oraz 
pomocy instytutom w prawidłowym prowadzeniu i rozliczaniu 
projektów.

14. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobowiązuje 
Radę Główną do uczestniczenia w procesie restrukturyzacji insty-
tutów podległych resortom. Forum uznaje, iż wszelka restruktury-
zacja powinna odbywać się w konsultacji resortów z właściwymi 
jednostkami i Radą oraz postuluje uczestnictwo przedstawicieli 
Rady w działaniach związanych z przekształceniami instytutów 
badawczych.

15. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych upoważnia 
Radę Główną do przygotowania propozycji w zakresie współpracy 
z międzynarodowymi organizacjami badawczymi i rozpoznania 
zasadności przystąpienia do stowarzyszenia międzynarodowych 
organizacji badawczych.

16. XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych dostrzega 
problem zatrudniania oraz rozwoju młodych pracowników i pro-
ponuje wymianę doświadczeń oraz kształtowanie wspólnej polityki 
w tym zakresie przy udziale Rady Głównej.
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