
Rady Głównej Instytutów Badawczych

BIULETYN
INFORMACYJNYNr 2 (91)

Maj 2014
ISSN 2300-472X
Rok XIX

• „POMNIK – Centrum Zdrowia Dziecka” – Instytut z kategorią „A+” (str. 5–7)

• Infomat-e szansą dla niepełnosprawnych (str. 8)

• Udział Państwowego Instytutu Weterynaryjnego–PIB w monitorowaniu, rozpoznaniu
    i przygotowaniu planu zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików (str. 9)

• EuroLab i CrimeLab – mariaż nauki i biznesu (str. 10–11)

• Apel kierowników jednostek organizacyjnych Centrum Onkologii –
    Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie (str. 11)

• Ponadregionalne Centrum Naukowo-Przemysłowe – POLINTEGRA (str. 12)

Ogłoszone 30 września 2013 r. 
wyniki kategoryzacji jednostek 
naukowych, z zastosowaniem  stwo-
rzonego do tego celu systemu tele-
informatycznego POL-on, przekonały 
środowisko instytutów badawczych 
o konieczności zmiany obecnego 
systemu oceny jednostek nauko-
wych. Wynika to jednoznacznie 
z wniosku Uchwały XXII Forum Insty-
tutów Badawczych zobowiązującego 
Radę Główną do podjęcia działań 
w tym zakresie, które uwzględnią 
specyfi kę instytutów badawczych 
oraz priorytety polskiej i europejskiej 
polityki naukowej.

Obecnie obowiązujące kryteria 
oceny parametrycznej nie uwzględ-
niają niestety wszystkich przejawów 
aktywności instytutów badawczych 
oraz ich obowiązków wynikających 
z ustawy o instytutach badawczych 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. Ustawa 
ta określa podstawową działalność 
instytutów badawczych tj.:

• prowadzenie badań naukowych 
i prac rozwojowych,

• przystosowywanie wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych do 
potrzeb praktyki;

• wdrażanie wyników badań nauko-
wych i prac rozwojowych. 

Kryteria oceny instytutów badaw-
czych powinny być spójne z kierun-
kami podstawowej działalności insty-
tutów, a także uwzględniać inne ich 
obowiązki wynikające z ustawy, np. 
upowszechnianie wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych. 
Uwzględnienie przez Komitet Ewa-
luacji Jednostek Naukowych powyż-
szych zakresów działalności instytu-
tów badawczych gwarantuje wymierny 
i sprawiedliwy wynik oceny parame-
trycznej. Rada Główna Instytutów 

• dr Andrzej Krueger

• dr inż. Eugeniusz Milewski
• prof. Barbara Rymsza
• dr inż. Józef Sas
• mgr Maria M. Stacewicz
• prof. Małgorzata Syczewska
• prof. Marian Szczerek  
• dr Hanna Wiśniewska–Weinert

W składzie powołanej Komisji są 
również przedstawiciele instytutów 
badawczych prowadzących badania 
niejawne. Komisja ds. zmian zasad 
oceny jednostek naukowych dwu-
krotnie spotkała się na posiedze-
niach roboczych: 15 stycznia 2014 r. 
w Instytucie Odlewnictwa w Krako-
wie oraz 27 lutego 2014 r. w Wojsko-
wym Instytucie Techniki Uzbrojenia 
w Zielonce. Komisja prowadziła także 
prace w trybie pisemnej wymiany 
uwag i opinii zgłaszanych pomiędzy 
posiedzeniami. Bogata i ożywiona 
dyskusja obejmowała również wnio-
ski zgłaszane przez Instytuty, które 
nie posiadały swoich bezpośrednich 
reprezentantów w samej Komisji. 
Opracowane przez Komisję konklu-
zje oraz wnioski zostały zaprezento-
wane przez jej Przewodniczącego – 
prof. Jerzego Sobczaka – w marcu 
br. na posiedzeniu RGIB w Instytu-
cie Zootechniki – PIB w Krakowie-

Badawczych poddała dyskusji, jakie 
kroki należy podjąć, aby uniknąć nie-
prawidłowości w kolejnych kategory-
zacjach. Postanowiono powołać Komi-
sję ds. zmian zasad oceny jednostek 
naukowych. 25 listopada 2013 r., na 
posiedzeniu RGIB w Instytucie Nawo-
zów Sztucznych w Puławach, została 
powołana Komisja w składzie:

• prof. Jerzy J. Sobczak –
Przewodniczący 

• prof. Eugeniusz Herbut

Jak oceniać nas za realizację ustawowych obowiązków?
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Prof. Jerzy J. Sobczak –
Przewodniczący Komisji ds. zmian 
zasad oceny jednostek naukowych
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Balicach. Ponadto rezultat prac 
Komisji przedstawiono także na 
XI Konferencji Dyrektorów Insty-
tutów Badawczych nadzorowa-
nych przez Ministra Gospodarki 
w Rosnówku k/Poznania w kwiet-
niu 2014 r.

V posiedzenie RGIB, które odbyło 
się 12 maja 2014 r. w Instytucie 
Badawczym Dróg i Mostów, dedy-
kowane było omówieniu wniosków 
opracowanych przez Komisję. Prof. 
Jerzy J. Sobczak – Przewodniczący 
Komisji ds. zmian zasad oceny jed-
nostek naukowych przedstawił kon-
kluzje oraz wnioski, które podzie-
lono na wiodące i uzupełniające. 
Na posiedzeniu członkowie RGIB 
zatwierdzili ostateczną wersję wnio-
sków, które zostały przesłane do 
prof. Leny Kolarskiej – Bobińskiej 
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, prof. Marka Ratajczaka – 
Sekretarza Stanu MNiSW oraz prof. 
Macieja Zabla – Przewodniczą-
cego Komitetu Ewaluacji Jednostek 
Naukowych.

Dorota Jarocka

Poniżej zamieszczamy konkluzje 
oraz wnioski będące konsensusem 
środowiska instytutów badawczych 
w sprawie zmian zasad oceny para-
metrycznej.

wskazane jest zastosowanie zasad oceny 
analogicznych, jak dla jednostek Polskiej 
Akademii Nauk, tj. rozbicie na mniejsze 
grupy, charakteryzujące się bardziej jed-
norodną tematyką i podobną specyfi ką 
działalności. Analiza procesu ewaluacji 
wykonanej w roku 2013 pokazuje wyraź-
nie, że znalezienie się w dużej i bardzo 
“niejednorodnej” grupie implikuje obni-
żenie szans na lepszą ocenę oraz daje 
poczucie większej niesprawiedliwości 
procesu. Dodatkowo, należy uwzględ-
nić w nowych kryteriach oceny parame-
trycznej specyfi kę działalności instytu-
tów medycznych oraz humanistycznych 
(może także rolniczych). Należy rozważyć 
zwolnienie tej odrębnej grupy z oceny 
wyników wdrażania efektów działalności 
naukowej. Jeden z postulatów sugeruje, 
aby instytuty medyczne same określiły 
odpowiednią miarę wdrożenia.

2.  Konieczne jest wprowadzenie 
innego niż obowiązujący, jawnego 
sposobu wyznaczania jednostek 
referencyjnych (poprzez ustalanie 
mediany na podstawie symulacji 
skutków globalnych, odrębnie dla 
każdej z grup parametryzowanych 
jednostek).

Metodologia ta musi być jawna, poddana 
dyskusji w środowisku i traktowana jako 
narzędzie polityki  państwa w zakresie 
sposobu wyznaczania jednostki refe-
rencyjnej dla kategorii A (procentowego 
poziomu mediany). Sposób określania 
poziomów referencyjnych nie może 
dopuszczać do relatywnie większej (niż 

KONKLUZJE OGÓLNE
1.  Kryteria oceny jednostek nauko-
wych powinny być znane z odpowied-
nim wyprzedzeniem.
Rozporządzenie określające kryteria 
oceny, sposób przekazania danych oraz 
ich szczegółowość, ukazało się w sierp-
niu 2012. Ostatnia zmiana tego aktu 
prawnego miała miejsce w lutym 2013, 
a przedłużony termin składania ankiet 
minął 15 kwietnia 2013. Zmiany w opro-
gramowaniu służącym do wprowadzania 
danych o jednostce pojawiały się dopiero 
z końcem marca 2013. Kryteria te 
powinny być stabilne oraz obowiązywać 
przez okres kolejnych 10-12 lat.

2.  Należy dopuścić możliwość wyka-
zywania przychodów generowanych 
w okresie parametryzacji na podsta-
wie umów zawartych przed tym okre-
sem.
Dotychczas stosowane zasady para-
metryzacji jednostek naukowych nie 
dopuszczały takiej możliwości.

3.  Komisja przyjęła hierarchię istot-
nego charakteru wniosków z podzia-
łem na wnioski wiodące oraz wnioski 
uzupełniające.
Rekomendacja komisji: Wszystkie te 
wnioski należy skierować w imieniu Rady 
Głównej Instytutów Badawczych do Komi-
tetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

WNIOSKI WIODĄCE
1.  Konieczne jest przyjęcie jawnej 
procedury tworzenia i weryfi kacji 
Grup Wspólnej Oceny.
W przypadku instytutów badawczych, 

Dr Andrzej Krueger – Dyrektor Instytutu 
Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Głosowanie RGIB nad przyjęciem wniosków
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w przypadku pozostałych 
pionów) per saldo liczby 
jednostek o obniżonej kate-
gorii. Poziom ten, ustawiony 
obecnie na 15%, powoduje 
zachowanie liczby jednostek 
uczelnianych i jednostek 
PAN w kategorii A na dotych-
czasowym poziomie. W przy-
padku instytutów badaw-
czych, stosowana metoda 
spowodowała zmniejszenie 
tej grupy o ok. 32 %.

3.  Należy opracować
i wprowadzić ulepszone
narzędzia do pomiaru 
efektów wdrożeń, oszczę-
dności, m.in. poprzez 
zmodyfi kowanie karty wdrożeń (tak 
aby możliwa była ocena precyzyj-
nie opisanego wdrożenia w porów-
naniu z całkowitymi przychodami 
podmiotu wdrażającego oraz zadań 
zrealizowanych na zlecenie orga-
nów administracji publicznej, jak 
również poprzez zmiany w punktacji 
przychodów).

Należy opracować i wprowadzić nowe 
narzędzia do pomiaru efektów wdrożeń 
(zmodyfi kować kartę wdrożenia pro-
duktu), które wyeliminują możliwość 
różnej interpretacji sposobu potwier-
dzania tych efektów przez duże orga-
nizmy gospodarcze oraz uwzględnią 
trudności występujące przy pozyskiwa-
niu takich potwierdzeń z sektora MSP, 
jak również umożliwią jednoznaczną 
weryfi kację tych danych (jednym z roz-
wiązań może być zwiększenie punktów 
za efekty materialne wynikające z karty 
wdrożenia produktu w MŚP o ustalony 
faktor).

4.  Konieczne jest wprowadzenie 
jawnej procedury przyznawania eli-
tarnej kategorii A+ oraz opracowa-
nie nowych kryteriów uwzględnia-
jących charakter funkcjonowania
i rodzaj jednostki.
Biorąc pod uwagę kryteria oceny 
w obszarach P1 oraz P3 (zróżnicowane 
wagi procentowe dla instytutów badaw-
czych, jednostek PAN oraz jednostek 
uczelnianych), taka sama zasada 
powinna znajdować zastosowanie pod-
czas przyznawania kategorii A+. Aktual-
nie, od instytutów badawczych wymaga 

W ostatnim okresie para-
metryzacji dominowały 
kryteria, które opierały się 
na wysoko punktowanych 
czasopismach oraz wydaw-
nictwach. Tymczasem kon-
ferencje naukowe nie są 
punktowane. Konieczne 
jest zatem precyzyjne roz-
różnienie wdrożenia od 
upowszechniania.

8.  Konieczne wydaje 
się określenie trybu ujaw-
nienia ankiet wszystkich 
ocenianych jednostek 
naukowych oraz wyni-
ków ich oceny (w stopniu 
prawnie dopuszczalnym).

Wniosek ten dotyczy pełnego ujawnie-
nia wyników parametryzacji przepro-
wadzonej za okres 2009-2012. Wiele 
jednostek nie skorzystało z procedury 
odwoławczej, dlatego też ujawnienie 
wyników może przyczynić się do wpro-
wadzenia mechanizmów korygujących 
- dotyczących techniki opracowywania 
wniosków w kolejnym okresie parame-
tryzacji.

9.  Niezbędne jest ujęcie w kryte-
riach oceny projektów realizowanych 
w jednostkach naukowych wkładu 
przedsiębiorstw w przedsięwzięcia 
naukowo-badawcze.
Wskaźnik ten jest niezwykle istotny, ze 
względu na dokumenty strategiczne 
Unii Europejskiej (np. Strategia Europa 
2020), zakładające stopniowe zwięk-
szanie wkładu własnego przedsię-
biorstw w obszarze prac badawczych 
i rozwojowych. Należy także zauważyć, 
że coraz większa ilość konkursów ogła-
szanych przez NCBR (np. INNOTECH, 
DEMONSTRATOR etc.), faworyzuje pro-
jekty z większym wkładem własnym 
przedsiębiorstw. Dlatego instytuty 
badawcze generujące skutecznie takie 
przedsięwzięcia, powinny być wyżej 
oceniane, proporcjonalnie do wkładu 
własnego wnoszonego do projektów 
przez konsorcjantów przemysłowych.

10.  Konieczne jest ujednolicenie 
dla wszystkich grup kryterium P3, 
uwzględniającego projekty w obsza-
rze prowadzonych badań naukowych 
lub prac rozwojowych.

się większego „wkładu praktycznego”, 
natomiast w przypadku kategorii A+ 
stawiane są bardzo wysokie wyma-
gania dot. wyłącznie „wkładu nauko-
wego”, co faworyzuje w tym procesie 
ewaluacji jednostki uczelniane i jed-
nostki PAN. W naszej ocenie, wyłącznie 
z tego powodu, zaledwie dwa instytuty 
badawcze (medyczne) otrzymały wspo-
mnianą kategorię A+.

5.  Należy doprecyzować defi nicję 
liczby N (wprowadzić jasne zasady 
interpretacji).
Np. poprzez przyjęcie zasady, że jest 
to liczba pracowników wykazywana 
w sprawozdaniach PNT-01 (Sprawoz-
danie z działalności badawczej i rozwo-
jowej) lub liczbę pracowników ujętych 
w systemie POL-on.

6.  Konieczne jest opracowanie oraz 
wdrożenie odrębnej procedury oceny 
parametrycznej niejawnych wyników 
badań w jednostkach naukowych.
W części I „Osiągnięcia naukowe i twór-
cze”, należy dodać punkt 4 pod nazwą 
„Opracowania o charakterze niejawnym 
lub wykonywanym do użytku wewnętrz-
nego administracji państwowej”. Nazwa 
parametru mogłaby mieć  brzmienie 
„Opracowania naukowe (raporty, mapy 
i inne opracowania…) dla konkret-
nego odbiorcy państwowego, związane 
z ustawowymi lub statutowymi zada-
niami jednostki, które nie mogły zostać 
opublikowane”.
7.  Konieczne jest wprowadzenie dodat-
kowej punktacji za upowszechnienie 
przez IB wyników badań naukowych.

Od lewej: prof. Barbara Rymsza z KEJN, prof. Leszek Rafalski – 
Przewodniczący RGIB
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W Kompleksowej Karcie Oceny dla 
Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich 
w ocenie „Potencjału Naukowego” 
nie przewidziano projektów obejmu-
jących badania naukowe lub prace 
rozwojowe.  Parametr taki występuje 
natomiast w Grupie Nauk o Życiu. Jak 
powszechnie wiadomo, aby uzyskać 
dofi nansowanie projektu, niezbędne 
jest posiadanie przez aplikującą jed-
nostkę odpowiedniego potencjału 
w zakresie bazy badawczej, kadry, 
publikacji i wdrożeń. Należy wprowa-
dzić także zróżnicowaną punktację 
za charakter udziału jednostki w pro-
jekcie (niższą za partnerstwo, wyższą 
za jego koordynację/pełnienie funkcji 
lidera konsorcjum).

WNIOSKI UZUPEŁNIAJĄCE

1.  Należy poddać precyzyjną defi ni-
cję ekspertyzy.

Należy precyzyjnie zdefi niować eks-
pertyzę o charakterze badawczym 
i wyraźnie odróżnić takie działania od 
usługi. Niezbędne jest ujednoznacz-
nienie zapisów dot. „punktowania” 
ekspertów, a także przychodów jed-
nostki za ekspertyzy (ograniczyć je 
do twórczych, jednostkowych, wyeli-
minować powtarzalne, np. testy tech-
niczne).

nauk humanistycznych i społecznych 
(czyli do 65%).
(Do dyskusji na najbliższym Forum Spra-
wozdawczym IB).

4.  Należy wprowadzić wymóg prze-
prowadzenia symulacji działania algo-
rytmu przed jego zatwierdzeniem.
Doświadczenia z poprzednich ocen 
parametrycznych wskazują, że 
wprowadzanie zmian w algorytmie 
oceny kierując się wyłącznie „zdro-
wym rozsądkiem” może prowadzić 
do nieprzewidzianych, a bardzo 
niekorzystnych efektów. Wynika to 
wprost ze złożoności algorytmu. Dla-
tego konieczne jest przeprowadze-
nie symulacji działania algorytmu. 
Można do tego wykorzystać dane 
z lat ubiegłych. W przypadku nowych 
kryteriów można posłużyć się danymi 
szacunkowymi. Podstawowym kryte-
rium akceptacji algorytmu powinna 
być jego stabilność: mała zmiana kry-
teriów (np. wag) lub danych wejścio-
wych nie powinna powodować dużych 
przetasowań w rankingu. Wykonanie 
rzetelnej symulacji wymaga dużego 
nakładu pracy. Dlatego obawiamy 
się, że nikt jej nie wykona, jeżeli nie 
będzie stosownego wymogu zapi-
sanego w rozporządzeniu ministra. 
Praca ta jest jednak konieczna, gdyż 
nie można decydować o podziale 
setek milionów zł na podstawie fluk-
tuacji statystycznych i nieprzetesto-
wanego algorytmu, implikującego 
trudne do przewidzenia wyniki.

2.  Należy zmienić algorytm 
porównywania jednostek nauko-
wych parami na metodę średniej 
ważonej.

Proponujemy zamiast metody porów-
nania parami użycie metody średniej 
ważonej. W celu uniknięcia anoma-
lii wynikających z wyjątkowo dużych 
wartości w niektórych kryteriach 
należy przyjąć maksymalne pułapy 
liczby punktów. Przykładowo, liczba 
punktów za wdrożenia może być pro-
porcjonalna do osiągniętych przy-
chodów, ale nie większa niż np. 100 
punktów. Algorytm porównywania 
parami bardzo wzmacnia fluktuacje 
statystyczne. W ostatniej ocenie, nie-
wielka zmiana liczby punktów jed-
nego instytutu powodowała przetaso-
wanie całej tabeli. Algorytm średniej 
ważonej jest stabilniejszy, ale w przy-
padku grup niezbyt jednorodnych 
jego słabym punktem jest tzw. para-
doks Korhonena: wybór na pierwsze 
pozycje skrajności w ocenach ze 
szkodą dla zbilansowanych skład-
ników. Remedium na to jest ograni-
czenie skrajności poprzez ustalenie 
maksymalnych pułapów liczby pun-
ków w kryteriach, gdzie możliwe jest 
duże odchylenie od średniej.

3.  Należy wprowadzić zrównanie 
wagi osiągnięć naukowych i twór-
czych dla nauk o życiu do poziomu 
nauk ścisłych, inżynierskich oraz 

Prof. Grzegorz Wrochna – Dyrektor
Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Prof. Cezary Możeński - Dyrektor Instytutu Nawozów Sztucznych
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Rys Historyczny
Instytut „Pomnik – Centrum Zdro-

wia Dziecka” (IPCZD) to instytut 
badawczy, będący jednocześnie naj-
większym specjalistycznym szpita-
lem pediatrycznym w Polsce. Historia 
powstania IPCZD sięga lat 60-tych 
XX wieku, kiedy to Ewa Szelburg-
-Zarembina zaproponowała upamięt-
nienie wszystkich dzieci zabitych 
podczas II wojny światowej poprzez 
budowę szpitala pediatrycznego. 
W 1969 r. zainicjowano zbiórkę pie-
niędzy na budowę szpitala, która 
rozpoczęła się wmurowaniem aktu 
erekcyjnego 3 czerwca 1973 r. 
Pierwsi pacjenci zostali przyjęci ofi -
cjalnie 15 pażdziernika 1977 r., jed-
nakże rozbudowa Instytutu trwała 
nadal. W 1995 r., na mocy rozpo-
rządzenia Rady Ministrów, szpital 
uzyskał ofi cjalnie status prawny jed-
nostki badawczo–rozwojowej i nową 
nazwę: Instytut „Pomnik-Centrum 
Zdrowia Dziecka”.

Struktura organizacyjna
W skład Instytutu wchodzi część 

kliniczna oraz trzon naukowo–
badawczy. Część szpitalna to 15 kli-
nik wraz z 26 oddziałami:

Klinika Anestezjologii i Instensyw-
nej Terapii,

Klinika Chirurgii Dziecięcej 
i Transplantacji Narządów,

Klinika Endokrynologii i Diabetologii,

Klinika Gastroenterologii, Hepato-
logii i Zaburzeń Odżywiania,

Klinika Immunologii,

Klinika Kardiochirurgii,

Klinika Kardiologii,

Klinika Nefrologii, Transplantacji 
Nerek i Nadciśnienia Tętniczego,

Klinka Neonatologii, Patologii
i Intensywnej Terapii Noworodka,

Klinika Neurochirurgii,

Klinika Neurologii, Epileptologii 
i Rehabilitacji Pediatrycznej,

Klinika Okulistyki,

Klinika Onkologii,

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób 
Metabolicznych,

Klinika Urologii Dziecięcej.

„POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” –
Instytut z kategorią „A+”

Ponadto w Instytucie funkcjo-
nuje 31 specjalistycznych poradni. 
Część naukowo–badawcza to m.in. 
9 zakładów i 40 pracowni.

Obszary badań naukowych
W Instytucie prowadzonych jest 

wiele projektów naukowych. W roku 
2013 realizowano łącznie 30 gran-
tów fi nansowanych ze środków 
zewnętrznych krajowych (Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Narodowego Centrum Nauki i Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju).  
W 9 grantach zakończono już prace 
badawcze i rozpoczęto realizację 
4 nowych grantów:

„Charakterystyka podłoża moleku-
larnego zaburzeń rozwoju u pol-
skich pacjentów z tzw. „chromo-
somowym fenotypem” za pomocą 
techniki array CGH”,

„Epidemiologia wybranych mutacji 
w genie POLG w populacji polskiej 
i ich rola w etiologii chorób mito-
chondrialnych u dzieci i dorosłych”,

„Ocena wydolności serca u dzieci 
z niewydolnością jelit żywionych 
przewlekle pozajelitowo”,

„Identyfi kacja mutacji patogennych 
w grupie pacjentów  ze sporadycz-
nie występującą niepełnospraw-
nością intelektualną z zastosowa-
niem sekwencjonowania całego 
egzomu”.

W tym samym roku prowadzono
19 statutowych zadań badawczych 
i 19 grantów wewnętrznych, fi nanso-
wanych z dotacji podmiotowej przyzna-

Sala hybrydowa

Budynek IPCZD

Pracownia Medycyny Nuklearnej
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nej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, na utrzymanie potencjału 
badawczego oraz 8 projektów fi nan-
sowanych z dotacji celowych na pro-
wadzenie badań naukowych lub prac 
rozwojowych oraz zadań z nimi zwią-
zanych (służących rozwojowi mło-
dych naukowców, fi nansowanych 
w wewnętrznym trybie konkursowym).

W roku 2013 kontynuowano prace 
w 10 grantach i zakończono realizację 
trzech grantów przyznanych w latach 
2008–20 12 współfi nansowanych ze 
środków zagranicznych. Rozpoczęto 
również realizację (kontynuowaną 
w roku bieżącym) nowego grantu 
realizowanego w ramach 7. Programu 
Ramowego Badań i Rozwoju Techno-
logicznego Unii Europejskiej: „Long-
-term, prospective study evaluating 
clinical and molecular biomarkers of 
epileptogenesis in a genetic model 
of epilepsy – tuberous sclerosis 
complex“ (EPISTOP). Projekt ten uzy-
skał 9,45 mln euro dofi nansowania, 
a uczestniczy w nim 14 ośrodków 
klinicznych i laboratoriów nauko-
wych z Europy i USA. EPISTOP jest 
trzecim z kolei projektem koordyno-
wanym przez polską jednostkę i jed-
nocześnie projektem o największym 
budżecie i dofi nansowaniu Komisji 
Europejskiej. Prace nad projektem 
będą trwały 5 lat, a celem badań jest 
zrozumienie mechanizmów rozwoju 
padaczki wczesnodziecięcej. Zasto-
sowanie najnowszych technologii bio-
logii molekularnej, którymi dysponują 
prestiżowe laboratoria biorące udział 
w badaniu, ma na celu zweryfi kowa-
nie genów i białek odgrywających 
kluczową rolę w rozwoju padaczki 
i powstawaniu lekooporności. Może to 
także posłużyć w przyszłości odkryciu 

nowych celowanych leków przeciwko 
białaczce. 

W Instytucie trwają również prace 
nad zastosowaniem wyników badań 
naukowych w ramach realizacji pro-
jektu pt.: „Opracowanie norm ciśni-
enia tętniczego dla populacji dzieci 
i młodzieży w Polsce” oraz „System 
elektronicznych usług medycznych 
e-SUM Dzieciaki Mazowsza”. Umoż-
liwią one ocenę rozwoju dzieci i mło-
dzieży w kraju, w oparciu o aktualne 
układy referencyjne wskaźników wzra-
stania oraz ocenę ciśnienia tętniczego, 
w celu promocji zdrowia i prewencji 
chorób. System e-SUM obejmuje: tele-
wizyty w domu pacjenta z wadą serca 
(zapewniające lepszy nadzór specja-
listyczny i poczucie bezpieczeństwa 
rodziców), telekonsultacje w rejono-
wym ośrodku kardiologii dziecięcej 
(umożliwiające podjęcie decyzji dia-
gnostycznej bez konieczności wizyty 
w IPCZD i zapewniające pacjentom 
w stanie zagrożenia życia dostęp do 
konsultacji badań obrazowych przez 
specjalistę najwyższej klasy), telekon-
sultacje badań echokardiografi cznych 
płodu.

Wśród realizowanych w IPCZD pro-
jektów na szczególną uwagę zasługuje 
projekt Wieloprofi lowa modernizacja 
infrastruktury naukowo–badawczej 
Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia 
Dziecka” (ROBIN), dofi nansowany 
kwotą ponad 36 mln złotych. Projekt 
ten umożliwił podniesienie jakości 
i konkurencyjności badań naukowo– 
rozwojowych sieci współpracujących 
ze sobą pracowni. Cel ma zostać 
zrealizowany poprzez, m.in. moderni-
zację aparatury badawczej w pracow-
niach, zakupienie nowej aparatury, 
rozszerzenie prowadzonych badań 

w oparciu o nową infrastrukturę oraz 
poszukiwanie nowych partnerów do 
prowadzonych badań.

IPCZD odgrywa znaczącą rolę 
w stworzeniu sieci ośrodków referen-
cyjnych dla rozpoznawania i lecze-
nia rzadkich zespołów dysmorfi cz-
nych. Celem realizowanego w latach 
2007–2010 projektu było stworze-
nie w Europie sieci takich ośrodków, 
które zobowiązały się współpracować 
w celu zwiększenia rozpoznawalno-
ści zespołów dysmorfi cznych oraz 
opracowania ujednoliconych strate-
gii diagnostyczno–terapeutycznych.
Koordynatorem projektu w Polsce był 
Zakład Genetyki Medycznej IPCZD, 
który uczestniczył m.in. w opracowa-
niu standardów dotyczących diagno-
styki i leczenia rzadkich zespołów 
dysmorfi cznych, rozpowszechnieniu 
informacji na temat tych zaburzeń, 
współtworzeniu elektronicznego sys-
temu diagnistyki wybranych zespo-
łów dysmorfi cznych (Dysmorphology 
Diagnostic System – DDS) umożliwia-
jącego klinicystom konsultację z eks-
pertami z innych ośrodków trudnych 
przypadków klinicznych. 

Pracownie Instytutu na bieżąco 
utrzymują i rozbudowują dotychcza-
sowe rejestry, bazy i banki danych 
materiału genetycznego przypad-
ków z chorobami mitochondrialnymi, 
materiału genetycznego pacjentów 
z wrodzoną niedoczynnością nadner-
czy, chorych z fenotypem SMA-like, 
materiału w postaci suchej kropli krwi.

W IPCZD organizowane są cykle 
konferencji naukowych i badawczych 
w zasadzie z każdej możliwej specjali-
zacji pediatrycznej. Niewątpliwym suk-
cesem było wprowadzenie i kontynu-
acja realizacji Elektronicznej Platfromy 

Pracownia Hodowli Tkanek i Diagnostyki Prenatalnej Pracownia Farmakokinetyki
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Nauki Instytutu „Pomnik – Centrum 
Zdrowia Dziecka” (EPN i EPN-2) umoż-
liwiającej wdrożenie dedykowanego 
oprogramowania aplikacyjnego wspie-
rającego, m.in: zarządzanie projektami 
naukowymi, obieg dokumentów i infor-
macji w zespołach badawczych, łatwą 
budowę baz danych dla przyszłych 
projektów badawczych, optymalizację 
wybranych procesów biznesowych. 
EPN pozwoli na rozbudowę infrastruk-
tury serwerowej i sieciowej, a także 
na zakup centralnej składnicy danych 
umożliwiającej bezpieczne przecho-
wywanie zasobów cyfrowych IPCZD, 
w szczególności materiałów multime-
dialnych powstajacych w oddziałach, 
klinikach, pracowniach i zakładach. 
Poprzez EPN możliwe jest wdrożenie 
systemu telekonferencyjnego i tele-
transmisji obrazu z wybranych sal na 
Bloku Operacyjnym do sal wykłado-
wych i na strony www wraz z możli-
wością rejestracji obrazu na potrzeby 
tworzenia multimedialnych materiałów 
szkoleniowych.

Osiągnięcia kliniczne
Dzięki wyjątkowej wysokowyspecja-

lizowanej kadrze medycznej IPCZD 
jest jedynym ośrodkiem w Polsce, 
który może pochwalić się największą 
liczbą pionierskich zabiegów medycz-
nych. Wśród wielu wymienić należy 
pierwsze wszczepienie sztucznej 
komory serca w 2012 roku oraz pierw-
szy przeszczep serca w 2014 roku.

Wybitnymi osiągnięciami może 
poszczycić się także Klinika Chirurgii 
Dziecięcej i Transplantacji Narządów 
IPCZD. Należą do nich, m.in.: pierw-
sza transplantacja wątroby w Pol-
sce (1990 r.), przeszczepy rodzinne 
wątroby (pierwszy w 1999 r.), jedno-
czasowe przeszczepy wątroby i nerki 
pacjentom z niewydolnością obu tych 
narządów (pierwszy w Polsce sko-
jarzony przeszczep wątroby i nerki 
w 2000 r.), jednoczasowy przeszczep 
wątroby, jelita cienkiego, dwunastnicy 
i trzustki, będący jednocześnie pierw-
szym w Polsce przeszczepem jelita 
(2001 r.).

Pozyskanie sprzętu do tzw. videochi-
rurgii w 1999 r. umożliwiło wprowadze-
nie i bardzo szybki rozwój tego spo-
sobu leczenia. Operacje wykonywane 
są pod kontrolą kamery i przy pomocy 
delikatnych instrumentów wprowa-
dzanych przez małe nacięcia powłok 

Jakością oparty na normie PN-EN ISO 
9001:2009. Zakres Systemu zaczerp-
nięty został ze statutu IPCZD i kom-
pleksowo obejmuje wszystkie działa-
nia podejmowane w Instytucie, m.in.:
usługi medyczne w zakresie wyso-

kospecjalistycznej medycyny wieku 
rozwojowego obejmujące lecznic-
two stacjonarne i ambulatoryjne 
oraz diagnostykę,

prowadzenie działalności w zakresie 
szkolenia personelu medycznego, 

prowadzenie badań naukowych 
w zakresie nauk medycznych 
i nauk o życiu oraz wdrażanie ich 
wyników w praktyce, 

prowadzenie badań i wydawanie 
analiz, opinii i ekspertyz użytko-
wych dotyczących produktów prze-
znaczonych dla dzieci i młodzieży. 

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia 
Dziecka” w 2012 r. otrzymał ponow-
nie, przyznawany przez Centrum Moni-
torowania Jakości w Ochronie Zdro-
wia, Certyfi kat Akredytacyjny. Jest to 
formalne uwierzytelnienie oraz udzie-
lenie dowodu zaufania przez Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia oraz Radę Akredytacyjną przy 
Ministrze Zdrowia, że Instytut jako jed-
nostka akredytowana, świadczy usługi 
na poziomie określonym wymogami 
standardów akredytacyjnych. IPCZD 
jest jednym ze 106 szpitali akredyto-
wanych w Polsce. 

Nagrody i wyróżnienia
Wyrazem uznania dla osiągnięć Insty-

tutu są prestiżowe nagrody zarówno 
polskie, jak i zagraniczne, wśród nich 
m.in. „Perła Innowacji – PROGRESS 
2013” oraz tytuł „Wzorcowej Placówki 
Służby Zdrowia”. Pracownicy IPCZD są 
również indywidualnymi laureatami 
wielu nagród, wyróżnień i stypendiów.

jamy brzusznej lub klatki piersiowej. 
Po takich operacjach proces rekonwa-
lescencji pooperacyjnej jest znacznie 
krótszy. W lipcu 2001 r. po raz pierw-
szy u dziecka, a po raz drugi w Polsce, 
zastosowano tzw. „sztuczną wątrobę”, 
czyli aparaturę do dializy wątrobowej, 
która wspomaga jednocześnie czyn-
ność niewydolnej wątroby i nerki. 

W IPCZD, w Klinice Pediatrii, Żywie-
nia i Chorób Metabolicznych, prowa-
dzony jest jedyny w kraju program – 
o zasięgu ogólnopolskim – skriningu 
selektywnego w kierunku wrodzonych 
wad metabolizmu oraz monitoring 
programów lekowych w chorobach 
lizosomalnych (enzymatyczna terapia 
zastępcza). W Klinice wprowadzono 
też pionierskie metody diagnostyczne 
i terapeutyczne. 

Zakład Genetyki Medycznej jako 
jedyny w Polsce dysponuje komplek-
sową diagnostyką przed– i pourodze-
niową (w tym bezinwazyjną – mate-
riałem jest mocz ciężarnej) zespołu 
Smitha, Lemlego i Opitza. 

W Pracowni Hodowli Tkanek i Dia-
gnostyki Prenatalanej – jako jednej 
z pierwszych w Polsce – od roku 1985  
pobiera się, hoduje i analizuje cytoge-
netycznie komórki trofoblastu, a od 
1994 r. prowadzone są diagnostyczne 
badania kariotypu komórek krwi pępo-
winowej. Od roku 1981 istnieje Bank 
Tkanek, w którym przechowywane są 
linie komórkowe pacjentów poradni 
genetycznej i innych jednostek IPCZD.

Sprzęt, którym dysponują specjali-
ści, wykonujący najbardziej skompliko-
wane zabiegi medyczne w IPCZD, jest 
na najwyższym poziomie nowoczesno-
ści i na bieżąco modernizowany. Klini-
cyści i naukowcy IPCZD systematycznie 
biorą udział w sympozjach i współ-
pracują ze specjalistami z ośrodków 
o podobnym profi lu 
z całego świata. 

W IPCZD pracuje aż 
5 konsultantów krajo-
wych różnych specja-
lizacji pediatrycznych 
oraz 9 konsultantów 
wojewódzkich.

Jakość w IPCZD 
W Instytucie „Pomnik 

– Centrum Zdrowia 
Dziecka“ wdrożony 
został i funkcjonuje 
System Zarządzania Pracownia Hodowli Tkanek i Diagnostyki Prenatalnej
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Stoisko Rady Głównej Instytutów Badawczych

Stoisko Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej – mobilne 
laboratorium medyczno–psychologiczne

Mł. insp. dr W. Krawczyk – Dyrektor Centralnego Laboratorium 
Kryminalistycznego Policji udziela wywiadu red. A. Rogalińskiej

Stoisko Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej

Specjalistyczna oferta dla branży laboratoryjnej, pokazy 
nowoczesnej aparatury, konferencje ekspertów, seminaria… 

Od 12 do 14 marca 2014 r. odbywały się w Warszawie 
XVI Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych 
EuroLab 2014. Połączenie świata nauki i biznesu sprawia, 
że na targi przybywają zarówno kontrahenci chcący nawią-
zać kontakty biznesowe, jak i przedstawiciele szeroko pojętej 
nauki zainteresowani nowościami rynkowymi i poszerzaniem 
wiedzy. Wystawcy - producenci i dystrybutorzy aparatury, pra-
cownicy laboratoriów, naukowcy i badacze zaprezentowali 
swoją ofertę w ramach czterech sektorów: analityki chemicz-
nej, Life Science, biotechnologii oraz metrologii. 

Targom EuroLab towarzyszyły III Międzynarodowe Targi 
Techniki Kryminalistycznej CrimeLab adresowane do pro-
ducentów i użytkowników sprzętu wykorzystywanego w kry-
minalistyce oraz naukowców i badaczy zajmujących się kry-
minalistyką laboratoryjną. W stoiskach zaprezentowano 
narzędzia i aparaturę wykorzystywaną w badaniu miejsca 
zdarzenia, a także przy dokumentowaniu, zabezpieczeniu, 
prezentacji materiału dowodowego oraz w laboratoryjnych 
badaniach kryminalistycznych.

Jednakże targi to nie tylko ekspozycje. Ogromną popular-
nością cieszyły się konferencje i seminaria prowadzone przez 
wybitnych specjalistów i ekspertów z branży. Tłumy słuchaczy 
przyciągnęły konferencje: „Katastrofy – działania ekspertów 
z zakresu różnych dziedzin nauk sądowych”, „Czerwona bio-
technologia u podstaw bioekonomii” oraz seminaria tema-
tyczne zorganizowane przez Centralne Laboratorium Kry-
minalistyczne Policji– Instytut Badawczy, Komendę Główną 

Straży Graniczną i Służbę Celną. Ciekawą tematykę zapre-
zentowano także na seminarium pt. „Krystalografi a: ludzie 
i nauka” zorganizowanym w związku z Międzynarodowym 
Rokiem Krystalografi i, ogłoszonym przez ONZ. 

Podobnie jak w poprzednich latach, na targach odbyły 
się konkursy dla wystawców, m.in. na najlepszą ofertę tar-
gową oraz na najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko 
targowe. Nowością natomiast był  „Salon Aparatury” czyli 
specjalnie przygotowane miejsce, w  którym wystawcy mogli 
zaprezentować  odwiedzającym targi działanie sprzętu labo-
ratoryjnego podczas pracy.

Na targach swoją ofertę przedstawiło 178 wystawców 
z kraju i z zagranicy – wśród nich Rada Główna Instytutów 
Badawczych reprezentująca 117 instytutów badawczych. 
Nasze środowisko dysponuje ogromnym potencjałem – 
około 200 akredytowanymi laboratoriami badawczymi, 50 
akredytowanymi jednostkami certyfi kującymi i 20 akredyto-
wanymi laboratoriami wzorującymi.

Wiele instytutów badawczych posiada bazę laboratoryjną 
unikalną w skali europejskiej, dzięki której realizuje nowa-
torskie projekty krajowe i zagraniczne. Podczas 3-dniowych 
targów wiele naszych instytutów zaprezentowało ofertę 
swoich laboratoriów badawczych.

Tegoroczne targi EuroLab i CrimeLab odwiedziło około
6 tysięcy osób. Rozmach tego przedsięwzięcia i rosnąca 
popularność targów ukazują, jak istotne znaczenie dla nauki, 
badań oraz jakości usług mają nowoczesne laboratoria.

Dorota Jarocka
Zdjęcia: Krzysztof Włodarczyk

EuroLab i CrimeLab – mariaż nauki i biznesu
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Czy zasoby muzealne można 
zaprezentować w sposób nowo-
czesny, oryginalny, a jednocześnie 
dostępny dla osób niepełnospraw-
nych? Na to pytanie próbowano 
odpowiedzieć na seminarium 
naukowym pt. „Dostępne muzeum 
– technologie mobilne przeciwko 
wykluczeniu z kultury”, które 
odbyło się 23 kwietnia 2014 r. 
w Instytucie Technik Innowacyjnych 
EMAG. W konferencji udział wzięli 
naukowcy, osoby niepełnosprawne, 
przedstawiciele samorządów lokal-
nych oraz instytucji kultury.

Osoby niepełnosprawne – zarówno 
z dysfunkcjami narządów słuchu, 
jak i wzroku - borykają się z wieloma 
problemami nie tylko natury urba-
nistycznej czy technicznej. Niejed-
nokrotnie spotykają się z wieloma 
innymi przeszkodami wykluczają-
cymi ich z życia społecznego, w tym 
z uczestnictwa w kulturze.

Rozwiązaniem uwzględniającym 
wszystkie te uwarunkowania jest, 
opracowany w Instytucie Technik 

Innowacyjnych EMAG, system infor-
macji publicznej dla osób z dys-
funkcjami narządów wzroku i słu-
chu infomat-e. System dedykowany 
jest instytucjom pełniącym zadania 
publiczne oraz organizacjom, które 
chcą dotrzeć z informacją do sze-
rokiego grona odbiorców. Może być 
stosowany w galeriach handlowych, 
placówkach pocztowych i banko-
wych, na lotniskach, dworcach, szko-
łach wyższych, urzędach, muzeach, 
bibliotekach, domach kultury  oraz 
instytucjach administracji publicz-
nej. W celu uzyskania niezbędnych  
informacji użytkownik komunikuje 
się z urządzeniem za pomocą inte-
raktywnego menu, które uwzględnia 
potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Odpowiedzi, w języku naturalnym 
i miganym (system językowo-migany) 
wyświetlane są na ekranie oraz gło-
śno odczytywane przez syntezator 
mowy. W razie potrzeby infomat-e 
pozwoli na uzyskanie połączenia 
telefonicznego z osobą właściwą do 
załatwienia danej sprawy. Dodatkowo 
możliwe jest korzystanie z telefonu 

komórkowego. Dzięki dedykowanej 
dla muzeów aplikacji, działającej 
w sieci lokalnej muzeum oraz w sieci 
internet, zwiedzającym dostarczane 
są informacje na temat zasobów 
muzeum w ramach wybranych eks-
pozycji.

Infomat-e jest wyjątkowy, bo to 
pierwsze na świecie rozwiązanie 
zintegrowane i uniwersalne, które 
wspiera osoby z każdym rodzajem 
niepełnosprawności, a równocześnie 
jest dostępne dla użytkowników bez 
dysfunkcji – wyjaśnia Adam Piasecki 
- kierownik Zakładu Naukowo-Badaw-
czego Instytutu Technik Innowacyj-
nych EMAG. Nowatorstwo systemu 
wynika również z zastosowania roz-
wiązań z zakresu translacji języka pol-
skiego na język migowy. Problem ten 
nie został kompleksowo rozwiązany 
w żadnym kraju na świecie. 

Infomat-e jest rozwiązaniem często 
nagradzanym podczas prestiżowych 
polskich i międzynarodowych targów 
oraz konkursów wynalazczości.

Oprac. Dorota Jarocka

Infomat-e szansą dla niepełnosprawnych

Przykładowa implementacja systemu
infomat-e w kiosku informacyjnym Simuni

Wizualizacja zastosowania systemu infomat-e w wybranej przestrzeni publicznej
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Konferencja pt. „Afrykański pomór świń”, 26 marca 2014 r. 
W pierwszym rzędzie m.in. od prawej – dr Marek Sawicki Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, od lewej – dr hab. Krzysztof Niemczuk,
prof. nadzw. – Dyrektor PIWet-PIB 

Udział Państwowego Instytutu Weterynaryjnego–PIB
w monitorowaniu, rozpoznaniu i przygotowaniu
planu zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików

Afrykański pomór świń (ASF) 
jest wyjątkowo groźną, nieule-
czalną, wysoce zakaźną i zaraź-
liwą, wirusową chorobą świń 
domowych oraz dzików. Chorobę 
charakteryzują objawy kliniczne 

i zmiany sekcyjne podobne do ostrej postaci pomoru kla-
sycznego świń, a zwłaszcza wysoka gorączka, znaczne 
powiększenie śledziony, dużego stopnia wybroczynowość 
oraz sięgająca 80-100% śmiertelność.

Wystąpienie przypadków tej choroby jest przyczyną poważ-
nych strat ekonomicznych związanych z padnięciami zwierząt, 
wypłatą odszkodowań, kosztami eradykacji zarazy, a przede 
wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz artyku-
łów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego.

Pierwszy przypadek ASF został stwierdzony i opisany przez 
Montgomeryego w 1921 r., w Kenii. Na kontynencie europej-
skim choroba pojawiła się po raz pierwszy w roku 1957, po 
jej zawleczeniu z Angolii do Portugalii. Z Portugalii wirus ASF 
przedostał się do Hiszpanii, a następnie do innych krajów 
Europy. Zgodnie z danymi rocznych raportów Światowej Orga-
nizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) choroba wystąpiła: w 1964 r. 
we Francji, w 1967 r. we Włoszech, w 1977 r. w byłym ZSRR, 
w 1978 r. na Malcie, w 1985 r. w Belgii, a w 1986 r. w Holan-
dii. Na półwyspie iberyjskim ASF utrzymywał się endemicznie 
– w Hiszpanii do 1995 r,. a w Portugalii do roku 1999.

W czerwcu 2007 r. OIE opublikowało pierwszy raport 
o wystąpieniu ASF na terytorium Gruzji. Do końca 2007 r. ogni-
ska ASF stwierdzono na terenie Abchazji, Armenii, Czeczenii, 
Południowej Osetii oraz Górnego Karabachu. W roku 2008,  
wg danych OIE, choroba rozprzestrzeniała się dalej na obsza-
rze Kaukazu. Jej wystąpienie wykazano na terytorium Azer-
bejdżanu, Północnej Osetii – Alanii, w prowincji Orenburg nad 
rzeką Ural, w Inguszetii. Zatem w ciągu roku wirus ASF został 
rozwleczony na odle-
głość do ok. 1200 km. 
W sumie według ofi cjal-
nych danych wykryto 
od początku epidemii 
tej choroby w Federacji 
Rosyjskiej 598 ognisk 
ASF. W br. (do chwili 
obecnej) ofi cjalnie 
stwierdzono w FR już 
prawie 100 ognisk cho-
roby. W roku 2013 dwa 
ogniska ASF wykryto 
na Białorusi. W tym 
samym roku jeden 
przypadek i jedno ogni-
sko ASF stwierdzono 
na Ukrainie.

Niekorzystna sytuacja w zakresie ASF za wschodnią gra-
nicą naszego kraju skłoniła polskie władze weterynaryjne 
do podjęcia szeregu działań ukierunkowanych na aktywne 
monitorowanie sytuacji epidemiologicznej Polski. Główny 
Lekarz Weterynarii RP ogłosił alert w 40 kilometrowym 
pasie od wschodniej granicy kraju – w województwie pod-
laskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i podkarpackim. 
W tych ramach, od 2011 r. do 14. lutego 2014 roku prze-
badano laboratoryjnie w PIWet-PIB w Puławach próbki uzy-
skane od 19 590 zwierząt, w tym od 2 819 świń i 16 771 
dzików. Wyniki wszystkich badań wskazywały, że Polska 
jest krajem wolnym od ASF.

14 lutego 2014 r. badając w Instytucie szpik kostny, 
pobrany od znalezionego padłego dzika, stwierdzono wynik 
dodatni wskazujący na ASFV. Tym samym wykryto laborato-
ryjnie pierwszy przypadek ASF w Polsce, ok. 800 m od gra-
nicy z Białorusią. 17 lutego 2014 r. Krajowe Laboratorium 
Referencyjne ds. ASF w PIWet-PIB w Puławach uzyskało 
kolejny wynik dodatni w kierunku ASFV, potwierdzający drugi 
przypadek ASF w Polsce.  Padłego dzika znaleziono około 
2 500 metrów od granicy. Dodatnie próbki przekazano do 
laboratorium referencyjnego UE ds. ASF, zlokalizowanego 
w Valdeolmos w Hiszpanii. Laboratorium to potwierdziło 
dodatnie wyniki uzyskane w Puławach.  Badaniami moleku-
larnymi ustalono, że wyizolowany ASFV stanowi genotyp II. 
Ten sam genotyp wykryto, zgodnie z danymi OIE w styczniu 
2014 r. na terytorium Litwy oraz w roku 2013 na terytorium 
Białorusi, a wcześniej w Rosji. Oba przypadki padłych dzi-
ków oddalone były od siebie o około 15 km.

Zgodnie z prawem międzynarodowym o stwierdzeniu ASF 
w Polsce Minister Rolnictwa poinformował Światową Orga-
nizacje Zdrowia Zwierząt (OIE) i Komisję Weterynaryjną 
UE. W konsekwencji Rosja oraz praktycznie wszystkie inne 
kraje (poza UE) wstrzymały import mięsa wieprzowego oraz 

świń z naszego kraju. 
W związku z obowiązu-
jącymi w Polsce regula-
cjami restrykcje, doty-
czące producentów 
świń, wprowadzono 
również w Polsce na 
obszarze województw: 
podlaskiego, mazo-
wieckiego i lubel-
skiego. Restrykcje te 
naraziły producentów 
świń z objętych ograni-
czeniami obszarów na 
bardzo poważne straty 
ekonomiczne. Sytuacja 
ta wywołała protesty 
rolników, co de facto 
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doprowadziło do zmian na wielu ważnych stanowiskach 
w administracji państwowej.

W konsekwencji rząd polski podjął starania o zmianę 
nieproporcjonalnych do istniejącej sytuacji epizootycznej 
restrykcji. Merytoryczną podstawą zmiany restrykcyjnych 
regulacji były między innymi wyniki, wykonanych w Puławach 
już po znalezieniu dzików, około 4 tysięcy badań laborato-
ryjnych dzików padłych i ustrzelonych w rejonie buforowym, 
które wskazywały, że poza wspomnianymi 2 przypadkami 
nie ma ani jednego dowodu na występowanie ASFV w popu-
lacji świń oraz dzików w naszym kraju. 

Należy podkreślić, że istotny udział we wszystkich działa-
niach związanych z wykryciem ASF w naszym kraju, a póź-
niej wykazaniem, że choroba ta nie rozprzestrzeniła się 
w Polsce miał PIWet-PIB w Puławach. Dyrektor Instytutu –
dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. oraz prof. dr hab. 
Zygmunt Pejsak – Kierownik Krajowego Laboratorium Refe-
rencyjnego ds. ASF  powołani zostali do Grupy Krajowych 
Ekspertów biorących udział w opracowaniu procedur zwią-
zanych ze zwalczaniem ASF w Polsce oraz działań zmie-
rzających do pełnego wyjaśnienia sytuacji epizootycznej. 
Naukowcy z PIWet - PIB aktywnie uczestniczą w pracach 

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa wierząc, że dostrzeżecie wagę 
problemu, o którym będzie mowa.

W ostatnim okresie Centrum Onkologii-Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie stało się celem agresyw-
nych ataków medialnych. Pojawiły się artykuły prasowe, 
doniesienia, wywiady telewizyjne, listy do przedstawicieli wła-
dzy i anonimy spełniające -  w naszym przekonaniu  - defi nicję 
dezinformacji i manipulacji faktami (tzw. czarny PR). 

Nie możemy spokojnie patrzeć na niszczenie wielolet-
niego dorobku Centrum Onkologii – Instytutu w imię niezna-
nych nam doraźnych korzyści personalnych lub instytucjo-
nalnych. Instytut, powołany przez Naród Polski na wniosek 
największego polskiego naukowca, Marii Skłodowskiej-
Curie, ma ponad 80-letnią chwalebną historię. 

Obecnie w Polsce rozpoznaje się rocznie ponad 150 tys. 
nowych przypadków nowotworów złośliwych, a ich liczba 
z roku na rok dramatycznie wzrasta. W ubiegłym roku w Cen-
trum Onkologii - Instytucie w Warszawie miało miejsce blisko 
100 tys. hospitalizacji i udzielono 330 tys. świadczeń ambu-
latoryjnych. Przypomnijmy, że Centrum Onkologii – Instytut 
w Warszawie prowadzi kompleksowe leczenie pacjentów 
z nowotworami złośliwymi z całej Polski i znajduje się w czo-
łówce jeśli chodzi o wyniki leczenia. Do naszego ambula-
torium przychodzi codziennie ponad 1000 pacjentów wraz 
z opiekunami. W efekcie w przychodni przebywa około 3 tys. 
osób dziennie, podczas gdy była ona zaprojektowana dla 
zaledwie 300 osób. Obraz ten jest chętnie wykorzystywany 
przez media. Intensywne starania Dyrektora Centrum Onko-
logii – Instytutu o budowę nowego ambulatorium na tere-

nach, które należą do Centrum Onkologii i Instytutu Hema-
tologii i Transfuzjologii są blokowane przez władze miasta.

Centrum Profi laktyki Nowotworów naszej jednostki koordy-
nuje ogólnopolskie programy profi laktyczne i wdraża zasady 
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. W Centrum Onkologii 
- Instytucie stosowane są nowoczesne zasady wielospecjalis-
tycznego podejmowania decyzji diagnostyczno-terapeutycz-
nych. Wyrazem uznania dla naszej jednostki w europejskim 
systemie nauki i leczenia onkologicznego jest wybór Centrum 
Onkologii do Sieci Ośrodków Wiodących Europejskiej Orga-
nizacji do Badań i Leczenia Nowotworów (EORTC). W ostat-
nich latach liczba opublikowanych przez nas prac naukowych 
wzrosła dwukrotnie i przyznano nam kategorię „A“ Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2012 roku otrzyma-
liśmy największą liczbę grantów naukowych spośród wszy-
stkich jednostek badawczych w Polsce. 

Atmosfera narastającej nagonki medialnej negatywnie 
wpływa na nasze relacje z chorymi, co utrudnia proces tera-
peutyczny. Skutek może być taki, jaki obserwowaliśmy przed 
kilku laty w transplantologii polskiej. Naszym zdaniem, 
w wyniku oszczerstw i pomówień została przekroczona gra-
nica, poza którą chorym pozostaje już tylko brak zaufania 
i lęk. Skutki takich działań, obliczonych prawdopodobnie na 
doraźny efekt, będą bardzo trudne do naprawienia, nawet 
w perspektywie wieloletniej, co potwierdza przytoczony już 
przykład zapaści transplantologii. 

Mamy świadomość, że nie jesteśmy jednostką dosko-
nałą, ale jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę naszej 
działalności. Apelujemy o pomoc w przerwaniu oszczerstw 
i pomówień skierowanych przeciwko Centrum Onkologii - 
Instytutowi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

badawczych i badaniach epizocjologicznych związanych  
z analizą i oceną ryzyka. Rezultaty tych badań powinny prze-
konać potencjalnych importerów, że import wieprzowiny 
z Polski jest w pełni bezpieczny nie tylko dla ludzi – co jest 
oczywiste – ale także dla pogłowia świń w krajach importu-
jących wieprzowinę lub świnie z Polski.

Aktualnie, opierając  się na wynikach prowadzonych nie-
przerwanie badań laboratoryjnych – które wyraźnie wska-
zują na nie rozprzestrzenienie się wirusa ASF w Polsce 
– eksperci z Instytutu starają się przekonać importerów 
wieprzowiny, przede wszystkim z krajów Azji, do wycofania 
się z zakazu importu wieprzowiny z naszego kraju.

Można mieć nadzieję, że w przypadku nie wprowadzenia 
wirusa ASF na terytorium Polski – po raz kolejny, kraj nasz 
w najbliższym czasie, na podstawie negatywnych wyników 
badań tysięcy próbek materiału biologicznego pobranego 
od dzików i świń, uznany zostanie przez większość krajów 
za wolny od ASF.

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Apel kierowników jednostek organizacyjnych
Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
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(Bio)–Polimery–Materiały–
Technologie dla Gospodarki

Celem Centrum POLINTEGRA (PCNP) 
jest aktywizacja przedsiębiorstw i sek-
torów nauki działających w obszarze 
technicznym, chemicznym i biotech-
nologii oraz realizowanie wspólnych 
przedsięwzięć. Pomysłodawcą pro-
jektu jest dr hab. inż. Danuta Ciechań-
ska - dyrektor Instytutu Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych. Centrum 
współtworzyły również Instytut Chemii 
Przemysłowej oraz Instytut Ciężkiej 
Syntezy Organicznej „Blachownia”.

Strategia PCNP ukierunkowana jest 
na kreowanie polityki ponadregional-
nej i międzysektorowej współpracy, 
z uwzględnieniem założeń zrównowa-
żonego rozwoju, inteligentnej specja-
lizacji, dynamicznego rozwoju i efek-
tywnej komercjalizacji.

Do Centrum już zdecydowało się 
przystąpić 16 jednostek naukowych 
z kraju, w tym: 9 instytutów badaw-
czych,4 uczelnie wyższe oraz 3 instytu-
cje naukowe Polskiej Akademii Nauk. 
Pomysłodawcom zależy, aby do PCNP 
przystąpiło jak najwięcej jednostek 
badawczych, także z zagranicy. Pierw-
szy chętny już jest – instytut badawczy 
z Paryża Ecole des Mines de Paris, Cen-
tre de Mise en Forme des Matériaux.

Obszary badawcze Centrum:
• nowe i klasyczne źródła surowcowe; 

synteza monomerów i środków po-
mocniczych,

• zaawansowane technologie synte-
zy i modyfi kacji polimerów i biopo-
limerów,

• zaawansowane przetwórstwo two-
rzyw polimerowych i biopolimerów,

• funkcjonalizacja materiałów polime-
rowych i włóknistych,

• wielofunkcyjne materiały kompozy-
towe i biokompozyty,

• biopolimery w produkcji żywności,
• inżynieria bioniczna – kreowanie 

• recykling i odzysk materiałów poli-
merowych oraz włóknistych.
15 kwietnia br. w Ministerstwie 

Gospodarki odbyło się Semina-
rium, którego celem było ustalenie 
roli i zasad uczestnictwa przemysłu 
w działalności Centrum POLINTEGRA. 

Nowoczesny polski przemysł 
opiera się w dużym stopniu na 
kapitale intelektualnym. To właśnie 
wiedza powinna stanowić główne 
źródło naszej konkurencyjności – 
powiedziała Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki Gra-
żyna Henclewska. Podkreśliła także 
rolę integracji środowisk biznesu 
i nauki na rzecz sektorowych pro-
gramów badawczych. – Ich rozwój 
może przyczynić się do szybszego 
wzrostu gospodarczego i zwiększe-
nia produktywności, a co za tym 
idzie zysków. Oznacza także napływ 
inwestycji bezpośrednich, podwyż-
szanie eksportu, kreowanie nowych 
miejsc pracy oraz dynamiczny wzrost 
liczby przedsiębiorstw – wyjaśniła 
Wiceminister Henclewska.

Oprac. Dorota Jarocka

produktów o wysokim stopniu funk-
cjonalizacji,

• innowacyjne wyroby specjalnych 
zastosowań: w tym, m.in.: bio/na-
nomateriały, produkty 2 i 3D, wyso-
kosprawne materiały fi ltracyjne, in-
teligentne materiały opakowaniowe, 
specjalistyczne materiały sensorycz-
ne, materiały stosowane w optyce 
i elektronice,

• innowacyjne wyroby specjalnych za-
stosowań stosowane w budownic-
twie i transporcie,

• innowacyjne wysokospecjalistyczne 
wyroby do zastosowań w medycynie 
i ochronie zdrowia,

• biorafi nacja i biokonwersja surow-
ców polimerowych i włóknistych,

• ocena wpływu nowych technologii 
i produktów na środowisko i czło-
wieka z uwzględnieniem aspektów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• ocena cyklu życia produktów, ba-
dania biorozkładu materiałów poli-
merowych; „studium wykonalności 
w zakresie analizy rynku, analizy 
ekonomicznej, technicznej i strate-
gicznej”,

Ponadregionalne Centrum Naukowo-Przemysłowe – POLINTEGRA

Od prawej: Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu w MG,
Jerzy Majchrzak – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu MG,
dr hab. inż. Regina Jeziórska – Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej,
dr Andrzej Krueger – Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”,
dr hab. inż. Danuta Ciechańska – Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien
Chemicznych, inicjatorka Centrum POLINTEGRA
Źródło: MG
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