
czych jest jej istotną częścią. Przypominam 
sobie początki – w środowisku wcale nie 
było gotowości do zmian. Ba! – wielu nie 
dostrzegało nawet ich potrzeby. Przez 
dwa lata prac w ministerstwie, w kon-
sultacjach społecznych i następnie przez 
rok w procedurze legislacyjnej w Sejmie, 
wypracowywaliśmy ten ważny dla Polski 
kompromis, jakim jest reforma nauki – to 
wielkie osiągnięcie, że Sejm przyjął ją przy 
akceptacji uczonych i jednomyślności poli-
tyków różnych opcji. Można nawet powie-
dzieć, że wspólnym wysiłkiem napisaliśmy 
nową konstytucję polskiej nauki.�

• Azymut na potrzeby gospodarki – Rozmowa

z panem dr. inż. Andrzejem Smirnowem, (str. 4)

• 60 lat w służbie nauki i rolnictwa – Jubileusz 

Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

– PIB w Puławach (str. 6-7)

• Innowacyjne rozwiązania dla gospodarki –

Jubileusz 60-lecia Instytutu Techniki Górniczej 

KOMAG  (str. 8-11)

• Jubileusz 65-lecia Głównego Instytutu Górnictwa 

i 85-lecia Kopalni Doświadczalnej „Barbara”  

(str. 12-13)

• Nagrody i wyróżnienia dla naszych instytutów

na Targach „Brussels Innova 2010” (str. 14-15)

W NUMERZE m.in.:

Nowa rzeczywistość
– instytuty badawcze po reformie nauki

Rozmowa z panią prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1 października br. wszedł w życie pakiet 

sześciu ustaw reformujących naukę. Jednostki 

badawczo-rozwojowe przekształciły się w in-

stytuty badawcze. Jakie nowe możliwości 

i wyzwania, zdaniem Pani Minister, stwarza 

dla naszego środowiska ta reforma?

Jeśli z pieniędzy podatnika fi nansujemy 
prowadzenie badań, to obowiązkiem pań-
stwa jest też wyegzekwowanie, by były to 
badania na wysokim poziomie, sprzyjające 
rozwojowi gospodarki i kraju. I dlatego 
zapisy, obowiązujących od 1 października, 
sześciu ustaw reformujących naukę mają 
wspólny mianownik – to nowa jakość 
badań naukowych. Zaprojektowaliśmy 
reformę tak, by nowe przepisy stymu-
lowały instytuty naukowo-badawcze do 
konkurowania o lepszą jakość badań, a co 
za tym idzie – wyższe dotacje. Przed in-
stytutami badawczymi stawiamy znaczące 
wyzwania: silniejsze powiązanie tematyki 
badań z potrzebami gospodarki, wyż-
szą efektywność wdrożeń, sprawniejszy 
transfer nowych technologii do przemy-
słu. Jednym słowem – oczekujemy inno-
wacyjności. Szanse w walce o publiczne 
środki na badania są równe dla wszystkich, 
a procedury ich rozdziału – transparentne, 
oparte na rzetelnych konkursach.

Które z rozwiązań zawartych w ustawie 

o instytutach badawczych uważa Pani Mi-

nister za największy sukces?

Patrzę wstecz na trwające od początku 
2008 roku konsultacje nad kierunkiem 
reform, bo ustawa o instytutach badaw-
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Trudno zdziwić się zimą,

gdy wszystko przykrywa 

jednostajna biel,

jak cuda życia

pokrywa zwyczajność.

Ale od zdziwienia zaczyna się

zachwyt, wiara, miłość ...

Zdziwieniem żywi się nadzieja,

której tak nam pot rzeba nie tylko zimą.

T. Ruciński

Pełnych radości i nadziei

Świąt Bożego Narodzenia,

a w Nowym Roku twórczej energii, 

wielu sukcesów badawczych

i realizacji śmiałych planów

życzy 

Rada Główna Instytutów Badawczych
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wdrożeń, przyczyniając się do wzrostu 
innowacyjności naszej gospodarki, co 
należy docenić. Wprowadzone zmiany 
mają wzmocnić tak istotne zaangażowanie 
instytutów badawczych i jeszcze poprawić 
ten wskaźnik. Wierzę też, że znakomite 
instytuty badawcze, które tak świetnie 
już dziś odnajdują się w obecnych uwa-
runkowaniach rynkowych, będą dobrym 
wzorcem dla innych do wejścia na taką 
ścieżkę rozwoju.

Trzeba się bowiem zgodzić co do tego, 
że przytaczane liczby wyraźnie obrazują 
potrzebę przewartościowania celów 
naukowych. System nauki w Polsce jest 
rozdrobniony, rozproszony, zbyt rozbity 
sektorowo. W dodatku cechuje go nie 
zawsze efektywne zarządzanie fi nansami. 
Na szczęście o tych zjawiskach możemy 
już zaczynać mówić w czasie przeszłym, 
bo po wejściu w życie reformy nauki roz-
poczynamy proces zmian i przekształceń 
– konsolidacja mniejszych instytutów 
i tworzenie nowych, silniejszych, współ-
pracujących z uczonymi ze świata, kon-
kurencyjnymi w sferze badań – to ten 
kierunek, na jakim nam zależy.

30 września 2010 r. Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki 

oceny jednostek naukowych. Jak określiłaby 

Pani Minister pozycję IB wśród pozostałych 

pionów nauki oraz ich udział w kształtowaniu 

polskiej innowacyjności?

Fakt, że ponad połowa wszystkich in-
stytutów badawczych w Polsce uzyskała 
kategorię A dowodzi, jak duży potencjał 
naukowy mają i wykorzystują.  Ocena 
parametryczna opiera się na udokumen-
towanych wynikach badań i prac rozwo-
jowych. Aby ocena – i przyznana w jej 
efekcie kategoria naukowa – były miaro-
dajne, przyjęliśmy w tym roku dodatkowe 
kryteria: współpracę naukową z zagranicz-
nymi partnerami, koordynację projektów 
programów ramowych czy uczestnictwo 
w tych projektach w roli partnera. Nie 
mniej istotnym kryterium był także sto-
pień wdrożeń i komercjalizacji badań.

Instytuty badawcze są dziś w połowie 
drogi – pewne dobre zmiany już się za-
częły, najsilniejsze i najbardziej innowa-
cyjne instytuty już szukają (i często znaj-
dują!) nowych partnerów biznesowych, 
kreują swoje plany badawcze, uwzględnia-
jąc potrzeby regionu, lokalnych przedsię-
biorców. Jestem przekonana, że ta kate-
goryzacja dla najlepszych jednostek będzie 
potwierdzeniem dla przyjętego kierunku 
działania, zachętą do pracy nad dalszym 
własnym rozwojem i stałym podnosze-

Nadrzędnym celem reformy jest stwo-
rzenie nowoczesnego, przejrzystego sys-
temu fi nansowania instytucji naukowych, 
premiującego jakość prowadzonych przez 
nie badań. Nowe prawo pozwoli więc na 
efektywniejsze wykorzystanie środków 
budżetowych na naukę oraz ich koncen-
trację w jednostkach naukowych, które 
gwarantują najwyższy, światowy poziom 
badań. Przygotowanie tych narzędzi to 
jednak połowa sukcesu. Dziś, po przejściu 
żmudnego procesu prac koncepcyjnych 
i legislacyjnych, to uczeni i jednostki muszą 
udźwignąć ciężar zmian, aby przyniosły 
one oczekiwany efekt. Jestem przeko-
nana, że także instytuty badawcze mają 
odpowiedni potencjał, aby zmierzyć się 
z tym wyzwaniem. Kiedy tak się stanie, 
to wówczas określimy zmiany mianem 
pełnego sukcesu.

Oczywiście warto podkreślić nowe pro-
jakościowe regulacje dotyczące instytutów 
badawczych, które właśnie mają pomóc 
osiąganiu sukcesów. Ustawa przewiduje 
dokonywanie okresowej obowiązkowej 
oceny naukowej instytutów badawczych, 
rzetelny i obiektywny wybór instytutów, 
które prowadzą działalność naukową 
i innowacyjną na najwyższym poziomie 
oraz państwowych instytutów badaw-
czych, które – poza badaniami naukowymi 
i pracami rozwojowymi – będą realizowały 
zadania zlecone, szczególnie ważne dla 
realizacji polityki państwa. Wprowadzili-
śmy także przejrzyste uzależnienie stopnia 
fi nansowania instytutów badawczych od 
ich jakości naukowej, oczywiście w powią-
zaniu z ustawą o zasadach fi nansowania 
nauki. Stworzone zostały również ramy 
prawne łączenia, przekształcania, komer-
cjalizacji lub likwidacji instytutów badaw-
czych. Istotne jest ściślejsze powiązanie 
instytutów z odbiorcami ich działalności 
badawczej przez konieczność włączenia 
do rady naukowej przedstawicieli praktyki 
gospodarczej, a także wzmocnienie wpro-
wadzenie funkcji zastępcy dyrektora insty-
tutu do spraw wdrożeniowych i transferu 
technologii.

Z całą pewnością korzystne dla roz-
woju instytutów będzie dopuszczenie 
maksymalnie dwóch kadencji w pełnie-
niu funkcji dyrektora instytutu, a także 
wskazane w ustawie wymagania dla osób 
biorących udział w konkursie na to sta-
nowisko, jak znajomość przynajmniej 
jednego języka obcego spośród języków 
urzędowych Unii Europejskiej w stopniu 
umożliwiającym swobodne komuniko-
wanie się w zakresie tematyki badaw-
czo-rozwojowej i co najmniej 5-letnie 

doświadczenie w zakresie wdrożeń lub 
transferu technologii czy też świadczenia 
usług badawczo-rozwojowych.

Bardzo istotnym zagadnieniem dla insty-

tutów badawczych, prowadzących badania 

naukowe pod kątem przyszłych wdrożeń, 

jest współpraca z przedsiębiorstwami, or-

ganami administracji samorządowej, jak 

również z innymi instytucjami. Czy zdaniem 

Pani Minister nowe zapisy w ustawie będą 

stymulowały mechanizmy wpływające na 

realizację gospodarki opartej na wiedzy?

Przygotowując reformę, mieliśmy na 
uwadze daleki od ideału poziom współ-
pracy nauki z sektorem gospodarczym 
– zarówno na poziomie realizacji wspól-
nych projektów, jak i fi nansowania badań. 
Dziś środowiska gospodarcze i biznesowe 
fi nansują badania zaledwie w 33%, co sy-
tuuje Polskę na dalekich pozycjach w Unii 
Europejskiej, gdzie ten wskaźnik to śred-
nio 54,1%. Mam wielką nadzieję, że re-
formy pomogą odwrócić te niekorzystne 
proporcje.

Instytuty badawcze zyskują bowiem 
nowe narzędzie – wspólnie z przedsię-
biorstwami czy koncernami przemysło-
wymi będą mogły tworzyć centra na-
ukowo-przemysłowe, ukierunkowane 
przede wszystkim na wdrożenia, nowe 
technologie i badania dla potrzeb prze-
mysłu. Centra będą mogły działać jako 
klastry, parki technologiczne albo plat-
formy technologiczne – nie widzę żadnych 
przeszkód, by to właśnie silne instytuty 
badawcze stawały się ich liderami.

W ciągu ostatnich lat instytuty badaw-

cze podlegały procesowi restrukturyzacji, 

a zwłaszcza konsolidacji polegającej na 

łączeniu jednostek. W rezultacie powstały 

większe ośrodki badawcze o dużym poten-

cjale. Czy ta sytuacja, wraz z nowym system 

fi nansowania nauki, spowoduje efektywniej-

szy wpływ instytutów na rozwój gospodarczy 

naszego kraju?

Kiedy jakiś czas temu zmierzyliśmy 
dorobek wszystkich polskich jednostek 
naukowych okazało się, że jedynie 14% 
efektów ich pracy może być bezpośrednio 
przydatna dla gospodarki. To, niestety, 
znikomy potencjał – większość dorobku 
koncentrowała się wokół publikacji, cy-
towań, uzyskiwania kolejnych stopni 
i tytułów. W przypadku uczelni dorobek 
o takim charakterze to aż 87% ogólnych 
dokonań, w przypadku placówek PAN 
– około 90%, a jednostek badawczo-roz-
wojowych – około 55% JBR-y wyróżniały 
się więc znacznie wyższym poziomem 
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do 30 listopada 2010 r. trwa nabór na 
członków Rady Narodowego Centrum 
Nauki z siedzibą w Krakowie. Kandydatów 
na członków Rady NCN mogą zgłaszać 
jednostki naukowe posiadające katego-
rię 1, otrzymaną na podstawie oceny pa-
rametrycznej ogłoszonej 30 września br., 
które mogą zgłosić dwóch kandydatów 
reprezentujących grupy dziedzin nauki 
oraz organizacje reprezentujące środo-
wisko naukowe, które zgłaszają po dwóch 
kandydatów do każdej z grup dziedzin 
nauki. Jeśli chodzi o Radę Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, kandydatury 
mogły być zgłaszane przez środowiska 
naukowe oraz społeczno-gospodarcze 
i fi nansowe. Jestem więc przekonana, że 
reprezentatywność wszystkich środowisk 
naukowych, także instytutów badawczych, 
została w pełni zagwarantowana.

Jak postrzega Pani Minister rolę i zna-

czenie instytutów badawczych w zakresie 

współpracy z krajami europejskimi w ramach 

koncepcji Europejskiej Przestrzeni Badaw-

czej (ERA)? Czy Polska będzie mogła wnieść 

większą wartość dodaną w zakresie innowa-

cyjności do dorobku wspólnotowego?

Patrząc na poziom przyznawanych 
środków w 7. Programie Ramowym Polsce 
wśród unijnych państw przypada 14. miej-
sce – uzyskaliśmy ponad 170 milionów euro
(1,24%). To, niestety, sporo mniej niż 
udział Polski w fi nansowaniu budżetu Unii 
Europejskiej, który jest na poziomie około 
3%. Z naszych analiz wynika, że wpraw-
dzie jesteśmy aktywni w niemal wszystkich 
obszarach wiedzy, ale w żadnym nie mamy 
wiodącej roli.

O pewnych sukcesach możemy mówić 
w badaniach z zakresu zaawansowanych 
materiałów, zdrowia, biomedycyny, lotnic-
twa, bezpieczeństwa. Na pewno musimy 

niem jakości badań, stopnia wdrożeń, a dla 
jednostek niżej ocenionych – impulsem 
do restrukturyzacji, poszukiwania innowa-
cyjnej drogi rozwoju, budowania własnej 
strategii.

Dotychczasowe gremia wybierane przez 

środowiska naukowe nie były reprezenta-

tywne. Jak postrzega Pani Minister problem 

zapewnienia reprezentatywności różnych 

środowisk w tworzonych obecnie radach 

(Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, 

Komitet Polityki Naukowej, Rada Narodo-

wego Centrum Badań i Rozwoju, Komitet 

Sterujący w Narodowym Centrum Badań 

i Rozwoju, Rada Narodowego Centrum Na-

uki), a w szczególności reprezentatywności 

przedstawicieli IB?

Wierzę, że transparentność w nauce 
osiągniemy tylko, jeśli upowszechnimy 
procedury konkursowe i kadencyjność 
sprawowania funkcji. I w tym kierunku idą 
zapisy ustawowe – w przypadku wszystkich 
gremiów doradczych, opiniodawczych, 
kontrolnych zagwarantowaliśmy demo-
kratyczny tryb wyboru ich członków. Co 
szczególnie dla mnie istotne, kandydatów 
do takich gremiów zgłaszają już nie tylko 
organizacje reprezentujące środowiska 
naukowe, ale także jednostki naukowe, 
np. instytuty badawcze posiadające odpo-
wiednio wysoką kategorię oraz organizacje 
reprezentujące sektor gospodarczy.

I tak na przykład w przypadku KEJN 
kandydatów zgłoszą najlepsze jednostki 
naukowe z kategorią A, takie prawo będą 
mieć ponadto środowiska społeczno-go-
spodarcze o uznanym dorobku w zakresie 
innowacyjności. Do przyszłej Rady Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego będzie wchodzić 
także 4 przedstawicieli instytutów badaw-
czych wybranych przez Radę Główną In-
stytutów Badawczych. Od 1 października 

zwrócić uwagę na to, by dostrzegać moż-
liwości płynące z programów ramowych 
na wszelkich poziomach. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa w 7. PR powinny do-
strzec drogę do fi nansowania szkoleń, 
warsztatów i seminariów, wymianę do-
świadczeń, promocję uczestnictwa pol-
skich naukowców jako ekspertów oce-
niających wnioski podczas sesji ewaluacyj-
nych w Komisji Europejskiej.

Zastanawiając się nad rozwojem Eu-
ropejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), 
nie można zapominać o pewnych dyspro-
porcjach – sześć państw (Niemcy, Fran-
cja, Wielka Brytania, Holandia i północne 
Włochy) zdobywa w konkursach dwie 
trzecie środków fi nansowych. Dla Europy 
południowej i wschodniej przypada mniej 
niż jedna piąta. Dlaczego tak się dzieje? 
Po pierwsze – projekty duże, systemowe 
mają zawsze zielone światło. A nam – nie 
ukrywajmy – takich brakuje. Preferowane 
są też projekty współfi nansowane przez 
przemysł – i tu daleko nam do liderów.

Polska na pewno musi przypominać 
na forum Europy o konieczności wyrów-
nywania szans w nauce, wyrównywania 
prędkości rozwoju w poszczególnych 
regionach ERA. Będziemy również sta-
rali się dobrze wykorzystać czas polskiej 
prezydencji w Unii Europejskiej. W ob-
szarze nauki priorytetem będą prace nad 
8. Programem Ramowym, ale kluczowe 
znaczenie będzie mieć wysiłek samych na-
ukowców, od których zależy aktywność 
międzynarodowa, poziom prowadzonych 
badań, a w efekcie ilość i jakość składanych 
projektów. W ogromny potencjał naszej 
nauki i polskich naukowców mocno wie-
rzę, teraz otwiera się szansa na skorzysta-
nie z tych możliwości.

Dziękuję Pani Minister za rozmowę.

Dorota Jarocka

1 października 2010 r. Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych
stała się Radą Główną Instytutów Badawczych

NOWA NAZWA, NOWE LOGO
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W nauce jednakże nie dzieje się nic 
z dnia na dzień. Nie da się zrobić rewo-
lucji, bo mogłaby ona być szkodliwa dla 
nauki i całego środowiska. Dlatego my-
ślę, że pakiet sześciu ustaw reformujących 
naukę, który wszedł w życie 1 paździer-
nika br. pokazuje pewien kierunek zmian 
i w tym sensie – są to dobre ustawy, które 
rozpoczęły pewien długofalowy proces 
przekształceń. Czy faktycznie przyniosą 
one zamierzone efekty – przekonamy się 
o tym „za chwilę”.

Instytuty Badawcze są ważnym ogniwem 

systemu nauki, stanowią pomost między 

nauką i gospodarką. Czy według Pana nowe 

rozwiązania ustawowe umożliwią jeszcze 

bardziej efektywne zaangażowanie instytu-

tów w rozwój gospodarczy Polski?

Sądzę, że tak. Znakiem obecnych cza-
sów jest to, że polska gospodarka będzie 
coraz więcej oczekiwała właśnie ze strony 
instytutów badawczych. Bowiem do ich 
podstawowych zadań należy przełoże-
nie osiągnięć naukowych na potrzeby 
gospodarki. Opracowanie nowej ustawy 
wynikało z konieczności dostosowania 
jej do aktualnych realiów środowiska in-
stytutów badawczych, uwzględniających 
również ich doświadczenia.

Ważnym zagadnieniem, w odniesieniu 
do instytutów badawczych, które nowe 
ustawy „popchnęły do przodu”, jest upo-

Reforma nauki jest niewątpliwie wyjąt-

kowym przedsięwzięciem legislacyjnym, 

które ogarnąć musiało potrzeby i wyma-

gania instytutów badawczych, nie zawsze 

zbieżne z oczekiwaniami innych pionów 

nauki. Jak ocenia Pan Poseł przebieg prac 

nad tworzeniem poszczególnych rozwiązań 

prawnych?

Wyjątkowość tego ustawodawczego 
przedsięwzięcia polegała m.in. na tym, że 
równocześnie procedowano pięć ustaw. 
Konieczna była także korelacja zapisów 
pomiędzy poszczególnymi aktami praw-
nymi i dlatego, do początkowych pięciu 
projektów, dołączono odrębny projekt 
szóstej ustawy, która wprowadzała prze-
pisy przejściowe. Samo uporządkowanie 
procesu wprowadzania tej reformy było 
dosyć skomplikowane i rozłożone w cza-
sie ze względu na szeroki zakres zagadnień 
obejmujących ustawy – przypomnę tylko, 
że trzy z nich były poświęcone fi nanso-
waniu nauki, dwie pozostałe sprawom 
organizacyjnym. W czasie tworzenia ko-
lejnych rozwiązań prawnych pojawiały się 
problemy i zagadnienia, które musieliśmy 
przedyskutować, wyjaśnić również w śro-
dowisku naukowym. Generalnie jednak 
odnoszę wrażenie, że duża część tego 
środowiska, w tym również instytuty 
badawcze, były przygotowane do zmian, 
które miały wnosić nowe ustawy. Należy 
pamiętać, że większość ówczesnych jbr-
ów powstawała w zupełnie innym ustroju, 
dla którego charakterystyczne było duże 
rozdrobnienie jednostek, jak również 
gospodarka nakazowa. Jednakże już na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nie-
przerwanie trwały procesy transformujące 
i restrukturyzujące to środowisko. Dla-
tego też samo postępowanie dotyczące 
powstawania ustaw przebiegało sprawnie 
i zostało praktycznie jednomyślnie przy-
jęte przez środowisko naukowe. Wyją-
tek stanowiło środowisko PAN, które 
nie było do końca zadowolone. Jednak 
w moim przekonaniu, zmiany dotyczące 
tego pionu nauki poszły nawet zbyt płytko. 
Wprowadzono tylko niewielkie modyfi ka-
cje organizacyjne, a ponadto – w sensie 
gospodarki fi nansowej – PAN podporząd-
kowano ministrowi nauki i szkolnictwa 
wyższego. Sadzę, że jest to słuszny kie-
runek, gdyż do tej pory PAN posiadała 
właściwie absolutną autonomię.

rządkowanie ich struktury, co spowoduje 
fi nansowanie tylko tych jednostek, które 
prowadzą autentyczną działalność na-
ukowo-badawczą. Będzie to miało niewąt-
pliwie wpływ na jakość współpracy z sekto-
rem gospodarczym. Większość obecnych 
instytutów dostosowała się już do obec-
nego systemu gospodarczego i odnalazła 
swoje miejsce w obszarze pośredniczącym 
między nauką i gospodarką. Istotnym czyn-
nikiem motywującym do efektywniejszego 
zaangażowania pionu instytutów badaw-
czych w rozwój polskiej gospodarki, jest 
z pewnością element konkurencyjności 
na rynku międzynarodowym. Myślę, że 
instytuty badawcze mają szanse, aby być 
coraz bardziej konkurencyjnymi jednost-
kami badawczymi ze względu na swoją 
specyfi kę, powiązanie z gospodarką, ale 
również przez wysoką jakość badań.

Co było największą trudnością podczas 

prac nad reformą nauki?

Nowe rozwiązania ustawowe obejmo-
wały szeroki i kompleksowy zakres zmian. 
Procedowano równocześnie pięć ustaw 
powiązanych ze sobą i pewną trudność 
stanowiło ich skoordynowanie – dlatego 
też prace nad tymi rozwiązaniami były 
rozciągnięte w czasie. Jeśli chodzi o śro-
dowisko instytutów badawczych ważnym 
było też, „aby nie wylać dziecka z kąpielą” 
– aby nowa ustawa nie utrudniała, ale fak-
tycznie pomogła rozwiązać problemy tego 
środowiska. Chciałbym podkreślić tu ak-
tywny udział i zaangażowanie Prezydium 
Rady Głównej Instytutów Badawczych, 
z jej przewodniczącym – prof. Leszkiem 
Rafalskim na czele, zarówno w pracach 
nad przygotowaniem projektu, jak i pra-
cach parlamentarnych.

Który zapis w ustawie o instytutach ba-

dawczych uważa Pan za największe osią-

gnięcie?

Za istotne uważam stworzenie ram 
prawnych umożliwiających uporządko-
wanie struktury instytutów. Na prze-
strzeni ostatnich lat jednostki badawczo-
rozwojowe podlegały przekształceniom, 
a zwłaszcza procesowi konsolidacji polega-
jącemu na łączeniu instytutów. W wyniku 
tego powstały większe i silniejsze ośrodki 
badawcze. Dlatego jak najbardziej uza-
sadnione jest wprowadzenie przez nową 

Azymut na potrzeby gospodarki
Rozmowa z panem dr. inż. Andrzejem Smirnowem,

Przewodniczącym Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Dr inż. Andrzej Smirnow, przewodniczący 
Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
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ustawę nazwy „instytut badawczy” zastą-
pującej dotychczasowe określenie „jed-
nostka badawczo-rozwojowa”. Ta nowa 
nazwa lepiej oddaje specyfi kę ośrodka 
badawczego o dużej randze w kraju jak 
i na rynku zagranicznym.

W nowej ustawie zmieniono też zasady 
funkcjonowania instytutów. Sprecyzo-
wano zakres ich działalności oraz przyjęto 
zasadę działania „non profi t”. Umożliwia 
ona przeznaczanie osiągniętego zysku na 
rozwój instytutu, m.in. poprzez fundusz 
badań własnych. Do podstawowej dzia-
łalności instytutów badawczych zakwalifi -
kowano: prowadzenie badań naukowych 
i prac rozwojowych oraz ich praktyczne 
wdrażanie, jak również działalność eks-
percką, certyfi kacyjną, normalizacyjną, 
dydaktyczną.

Bardzo ważne jest to, że nowe roz-
wiązania ustawowe wprowadzają zasadę 
fi nansowania instytutów badawczych w za-
leżności od ich jakości naukowej. Promo-

wane są zatem te jednostki, które gwaran-
tują badania na najwyższym poziomie.

Opublikowane, z końcem września br., 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego wyniki oceny jednostek naukowych 

pokazują, że instytuty badawcze zajmują 

wysoką pozycję na tle pozostałych jednostek 

naukowych i odgrywają znaczącą rolę dla roz-

woju polskiej innowacyjności. Czy Pan Poseł 

odczuwa satysfakcję, że kształtował ustawę, 

która reformuje tak dobrze oceniony pion 

nauki, przyczyniając się do jego rozwoju?

Satysfakcja pojawia się zawsze, jeżeli 
nasza praca dobrze służy środowisku na-
ukowemu. Nie jest dla mnie zaskocze-
niem, że instytuty badawcze zostały tak 
dobrze ocenione. Ta wysoka ocena po-
twierdza ich wysoki potencjał naukowy 
i badawczy. Osobiście jestem zadowolony 
z tego powodu, gdyż jako były pracownik 
Politechniki Warszawskiej, byłem związany 
z nauką stosowaną, dlatego środowisko 

instytutów badawczych jest mi szczególnie 
bliskie.

W obecnej chwili wchodzimy w etap, 
gdzie powiązania nauki z gospodarką mu-
szą być jeszcze mocniejsze. Gospodarka 
oparta na wiedzy oraz jej innowacyjność to 
składowe decydujące o rozwoju naszego 
kraju. Polska pod względem innowacyj-
ności niestety jest na jednym z ostatnich 
miejsc w Unii Europejskiej i na to trzeba 
zwrócić szczególną uwagę. Stąd również 
w procesie oceny poszczególnych pio-
nów nauki będzie brana pod uwagę także 
działalność instytucji naukowych na rzecz 
gospodarki. Sądzę, że pod tym względem 
instytuty badawcze znajdą się w czołówce 
tych instytucji, a jest to związane z tym, 
że są one ukierunkowane na potrzeby 
gospodarki – prowadzą one badania pod 
kątem przyszłych wdrożeń i zastosowania 
w przemyśle.

Bardzo dziękuję za rozmowę!

Rozmawiała Dorota Jarocka

22 października 2010 r. w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
odbyło się spotkanie dyrektorów 
instytutów badawczych nadzorowa-
nych przez ten resort. Inicjatorem 
spotkania był podsekretarz stanu 
MRiRW – Tadeusz Nalewajk. Udział 
w spotkaniu wzięli również sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego – prof. Ma-
ria Elżbieta Orłowska oraz prze-
wodniczący Rady Głównej Insty-
tutów Badawczych – prof. Leszek 
Rafalski. 

Tematem rozmów były zagadnienia 
związane z oceną parametryczną instytu-
tów badawczych oraz zasadami podziału 
środków budżetu państwa przeznaczo-
nych na fi nansowanie nauki, ze szczegól-
nym uwzględnieniem problematyki fi nan-
sowania działalności statutowej. W trakcie 
dyskusji podnoszono również kwestie 
specyfi ki nauk rolniczych oraz warunków 
ich fi nansowania, z podkreśleniem bardzo 
ważnej roli, jaką odgrywają  instytuty ba-
dawcze dla rolnictwa i rozwoju wsi. Ich 
działalność pozwala na utrzymanie w do-
brej kondycji polskiego rolnictwa, a także 

zachowanie warunków jego konkurencyj-
ności na rynku międzynarodowym.

W drugiej części spotkania, w której 
uczestniczył również podsekretarz stanu 
MRiRW – Artur Ławniczak, omówione 
zostały sprawy włączenia się zaplecza 
naukowo-badawczego w prace przygo-
towawcze do polskiej prezydencji w Unii 
Europejskiej.

Dyskutowano także na temat współ-
pracy instytutów  ze szkołami rolniczymi 
oraz ich udziału w realizacji programu 
„Rok odkrywania talentów”.

Oprac. Dorota Jarocka

Spotkanie dyrektorów
instytutów badawczych resortu rolnictwa

Od lewej: Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych – prof. Leszek Rafalski, Naczelnik Wydziału Doradztwa Rolniczego
i Transferu Wiedzy – dr hab. inż. Eugeniusz Chyłek, Dyrektor Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki – Maria Sondij-Korulczyk, 
Podsekretarz stanu w MRiRW – Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz stanu w MNiSW – prof. Maria Elżbieta Orłowska,
Zastępca dyrektora ds. nauki Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki – dr inż. Marek Cieśliński (źródło: MRiRW)
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Siedziba Instytutu

60 lat w służbie nauki i rolnictwa 
Jubileusz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach

Rys historyczny i struktura 
działalności

Początki działalności Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) się-
gają 1950 roku. Jednakże IUNG szczyci 
się tym, że jest jednym ze spadkobier-
ców blisko 150-letniej tradycji nauk rol-
niczych w Puławach. Jest również jednym 
z kontynuatorów Państwowego Insty-
tutu Naukowego Gospodarstwa Wiej-
skiego (PINGW). Zatem okres 1950-
-2010 wpisuje się jako jeden z etapów 
historii Puławskiego Ośrodka Nauk Rol-
niczych, sięgającej 1862 roku.

Znaczącym wydarzeniem w historii 
Instytutu było też uzyskanie przez IUNG 
w 2005 roku, po 55 latach działalności, 
statusu Państwowego Instytutu Badaw-
czego.

Aktualny zakres i struktura działalności 
IUNG kształtowały się i modernizowały na 
przestrzeni 60 lat. Obecnie prowadzona 
działalność nawiązuje do bogatych trady-
cji z przeszłości, ale jest też wyznaczana 
przez nowe wyzwania.

W działalności IUNG można wyróżnić 
dwa główne nurty badań – środowiskowe 
i technologiczne. W ostatnich latach bada-
nia środowiskowe rozszerzyły się o ocenę 
wpływu działalności człowieka na środo-
wisko, wyznaczanie obszarów o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania 
(ONW) i obszarów problemowych rol-
nictwa (OPR). Nastąpiło też rozszerzenie 
badań technologicznych o aspekty jakości 
plonów, bezpieczeństwo żywnościowe, 
optymalizację technik i technologii pro-
dukcji rolniczej.

Od początku utworzenia Instytutu 
dominującymi w nim kierunkami badań 
były:

gleboznawstwo i kartografia gleb 
w nowo ukształtowanych granicach 
państwa,
badania agrometeorologiczne, nawo-
żenie i gospodarka nawozowa,
tematyka uprawy roli i gospodarki 
płodozmianowej, uprawa i nawożenie 
zbóż, roślin pastewnych, regulacji za-
chwaszczenia,
hodowla i uprawa chmielu oraz tyto-
niu,
wybrane zagadnienia z mikrobiologii 
rolniczej i biochemii.
Aktualnie Instytut realizuje swoje za-

dania na trzech głównych płaszczyznach: 
w ramach działalności statutowej, pro-
gramów wieloletnich i różnego rodzaju 
projektów krajowych i zagranicznych. 
Wykonuje też wiele ekspertyz na zlece-
nie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(MRiRW) oraz innych resortów i instytu-
cji. Na zlecenie MRiRW instytut prowadzi 
monitoring suszy, wykorzystując w tym 
celu bogate zasoby informacji agromete-
orologicznych i glebowych.

Podstawą nadania IUNG w roku 2005 
statusu Państwowego Instytutu Badaw-
czego był wieloletni program pod nazwą 
„Kształtowanie środowiska rolniczego 
Polski oraz zrównoważony rozwój pro-
dukcji rolniczej”, przewidziany do realizacji 
w latach 2005-2010. Program ten stanowi 
wsparcie dla realizacji zadań Rady Mini-
strów, m.in. w zakresie negocjacji z Komi-
sją Europejską w sprawach wsparcia dla 
rolnictwa i obszarów wiejskich.

Działalność IUNG służy wspieraniu de-
cyzji w zakresie kształtowania środowi-
ska i zrównoważonego rozwoju produkcji 
rolniczej w Polsce oraz przyczynia się do 
obiektywizacji ocen. Jest ona ukierunko-

wana na wspieranie decyzji 
i działań większości depar-
tamentów MRiRW. Warto 
podkreślić, że działalność 
IUNG jest też przykładem 
dobrze pojętej, służebnej 
roli nauki wobec wsi i rol-
nictwa. Instytut ten do-
strzega bowiem problemy 
praktyki, współpracuje 
z doradztwem i aktywnie 
uczestniczy w rozwiązywa-
niu kwestii o fundamental-
nym znaczeniu dla polskiej 
gospodarki. Współpraca 

•

•

•

•

•

IUNG z resortem zorientowana jest na 
poprawę efektywności transferu wyników 
badań do praktyki rolniczej i wspieranie 
innowacyjności gospodarki. Jednocześnie 
Instytut angażuje się również we współ-
pracę międzynarodową, kształtując wize-
runek Polski w UE i na świecie.

Ważną sferą działalności IUNG jest 
współpraca naukowa z zagranicą realizo-
wana w następujących formach:

projekty z 5, 6 i 7 Programu Ramo-
wego Unii Europejskiej,
międzynarodowe projekty badawcze 
i adaptacyjne,
umowy międzyrządowe,

•

•

•

Prof. dr hab. Wiesław Oleszek
Od 02.10.2010 r. dyrektor Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. 
Absolwent UMCS. W Instytucie pracuje 
od 1975 r., gdzie kolejno przechodził 
wszystkie stopnie kariery zawodowej i na-
ukowej. Stopień naukowy doktora nauk 
rolniczych, ze specjalnością biochemia 
roślin uzyskał w 1985 r., a stopień dr. hab. 
w 1991 r. W roku 1997 został profesorem 
nauk rolniczych.
Odbył kilka staży zagranicznych, m.in. 
w Stanach Zjednoczonych, Francji oraz 
Anglii. W 2010 r. został członkiem kore-
spondentem Polskiej Akademii Nauk. Jest 
członkiem dwóch komitetów PAN: Komi-
tetu Uprawy Roślin i Komitetu Fizjologii, 
Genetyki i Hodowli Roślin. Aktualnie pełni 
funkcję prezydenta Europejskiego Towa-
rzystwa Fitochemicznego, jest członkiem 
wielu towarzystw międzynarodowych 
i krajowych oraz pięciu Komitetów Wy-
dawniczych czasopism zagranicznych.
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umowy dwustronne z partnerami za-
granicznymi,
przynależność do organizacji między-
narodowych,
organizacja konferencji i sympozjów 
międzynarodowych,
wymiana osobowa z zagranicą (udział 
w konferencjach, kongresach, sympo-
zjach, seminariach, szkoleniach, nara-
dach itp.).
Na podkreślenie zasługuje fakt utwo-

rzenia w Instytucie Centrum Doskonałości 
UE „PROLAND” realizującego w latach 
2003-2006 projekt pt. „Ochrona jakości 
gleby i wody oraz zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich”. Wspomnieć rów-
nież należy o uzyskaniu, w ostatnim okre-
sie, dużego projektu UE „PROFICIENCY” 
na wzmocnienie doskonałości IUNG w za-
kresie „Organizacja produkcji żywności 
i pasz oraz ich bezpieczeństwo i jakość 
w warunkach globalnych zmian klimatycz-
nych” (realizacja w latach 2009-2013). Ak-
tualnie w IUNG przygotowano i złożono 
do MRiRW nowy program wieloletni na 
lata 2011-2015 pod tytułem „Wspiera-
nie decyzji w zakresie kształtowania śro-
dowiska rolniczego i zrównoważonego 
rozwoju produkcji rolniczej w Polsce”. 
W przypadku pozytywnej oceny będzie 
on ważnym wyznacznikiem perspektyw 
rozwoju Instytutu.

Działalność IUNG na rzecz 
rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich

Działalność IUNG jest wyraźnie ukie-
runkowana na problemy rozwoju zrów-
noważonego rolnictwa i na wspieranie 
decyzji praktyki gospodarczej oraz władz 
administracyjnych i samorządowych. 
Ważną formą działalności jest też wspie-
ranie innowacyjności polskiego rolnictwa, 
czy też agrobiznesu.

Analiza ważniejszych kierunków ba-
dań i wdrożeń IUNG w Puławach, wska-

•

•

•

•

zuje że placówka ta w swojej 
działalności koncentruje się 
na wspieraniu rozwoju rolnic-
twa polskiego. Nawiązując do 
chlubnego dorobku poprzed-
ników, stara się zwiększać sku-
teczność transferu wyników 
badań do praktyki rolniczej. 
Za niezwykle ważną IUNG 
uważa współpracę z innymi 
instytutami podległymi Mini-
strowi Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, m. in. z: Instytutem Eko-
nomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej – PIB, Instytu-
tem Ochrony Roślin – PIB, 
Instytutem Zootechniki – PIB, 
Instytutem Hodowli i Akli-
matyzacji Roślin – PIB oraz 
Instytutem Technologiczno-
-Przyrodniczym. Współpraca ta wzbogaca 
oddziaływanie na rzecz rozwoju polskiego 
rolnictwa oraz umożliwia i obiektywizuje 
oceny istotne dla praktyki, a także nadaje 
im charakter kompleksowy. Jest ona jedną 
z form integracji nauki i dostrzegania celo-
wości podejścia interdyscyplinarnego, od-
zwierciedlającego złożoność rolnictwa.

W okresie prawie 60 lat swojej dzia-
łalności Instytut odegrał znaczącą rolę 
w kreowaniu postępu technologicznego 
w produkcji roślinnej w Polsce. Szczyci 
się też licznymi osiągnięciami w dziedzinie 
badań nad kształtowaniem środowiska 
rolniczego, a także z zakresu biochemii, 
mikrobiologii rolniczej i żywienia roślin. In-
stytut ma również znaczący wkład w roz-
wój kadr naukowych.

Ogółem, w okresie 1950-2010, Rada 
Naukowa IUNG nadała 227 osobom 
stopień doktora nauk rolniczych, 77 
– stopień doktora habilitowanego oraz 
występowała o nadanie tytułu profesora 
65 osobom.

Dowodem uznania dla działalności 
IUNG w okresie 60 lat są nagrody za 

osiągnięcia naukowo-badawcze. Wyra-
zem uznania dla środowiska naukowego 
IUNG było też nadanie kilku wybitnym 
pracownikom tytułu doktora honoris 
causa przez uczelnie rolnicze. Ponadto 
Medalem im. Michała Oczapowskiego, 
przyznanym przez Wydział Nauk Rolni-
czych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN, za 
wybitny wkład do rozwoju nauk rolniczych 
był wyróżniony zarówno Instytut (1991 
i 2000), jak i pracownicy – profesorowie: 
Michał Strzemski (1991) i Mariusz Fotyma 
(2009). Natomiast Medal Instytutu Agro-
nomicznego w Marymoncie, przyznany 
przez SGGW w Warszawie, za wybitne 
osiągnięcia w zakresie nauk przyrodni-
czych otrzymali prof. dr hab. Stanisław 
Nawrocki (2007) i prof. dr hab. Sewe-
ryn Kukuła (2010) – dyr. IUNG w latach 
1995-2010.

60 lat działalności IUNG to również 
działalność inwestycyjna, modernizacja 
wyposażenia, a także troska o zachowanie 
obiektów dziedzictwa narodowego i pol-
skiej kultury. Wymownym tego dowodem 
jest otwarcie w 2009 roku w siedzibie 
IUNG Muzeum Czartoryskich jako fi lii 
Muzeum Nadwiślańskiego.

Obecna pozycja i osiągnięcia IUNG 
w Puławach kształtowały się na prze-
strzeni 60 lat. Są one efektem zaanga-
żowania, inwencji i wysiłku wszystkich 
pracowników, życzliwości resortu oraz 
wsparcia ze strony instytucji i organizacji 
współpracujących – zarówno krajowych, 
jak i zagranicznych. Stanowią one po-
tężny kapitał i tworzą mocne podstawy 
do kształtowania i dalszego doskonalenia 
działalności, tej niezwykle zasłużonej dla 
rolnictwa i całej polskiej gospodarki, pla-
cówki naukowej.

Przestrzenne zróżnicowanie syntetycznego wskaźnika 
przydatności do produkcji ekologicznej

w gminach, wg badań IUNG

Siedziba Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG we Wrocławiu
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Rys historyczny
Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

powstał w 1950 r. i w okresie 60 lat prze-
szedł wiele zmian organizacyjnych. Po-
czątkowo funkcjonował jako Centralne 
Biuro Konstrukcji Maszyn Górniczych, 
które w 1963 r. zostało przekształcone 
w Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne 
Przemysłu Węglowego. Utworzono wtedy 
Zakład Elektrotechniki Górniczej w Ty-
chach oraz Zakład Cybernetycznych Kom-
pleksów Górniczych w Biskupicach. Do 
struktury Zakładów włączono Kopalnię 
Doświadczalną M-300 oraz Kopalnię „Jan” 
stanowiącą część Kopalni „Wieczorek”. 
W tym samym okresie powstał Zakład 
Budowy Maszyn Doświadczalnych oraz 
Zakład Doskonalenia Kadr.

Kolejna reorganizacja miała miejsce 
w 1975 r., gdy rozpoczął działalność Cen-
tralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny 
Maszyn Górniczych KOMAG podporząd-
kowany organizacyjnie Zjednoczeniu Prze-
mysłu Maszyn Górniczych POLMAG, do 
którego należały wszystkie fabryki produ-
kujące maszyny górnicze. W 1981 r. utwo-
rzono Centrum Mechanizacji Górnictwa 
KOMAG, które w 1990 r. uzyskało status 
jednostki badawczo-rozwojowej.

Od 1 stycznia 2009 r. KOMAG funk-
cjonuje jako Instytut Techniki Górniczej. 
Poprzednia nazwa wynikała z tradycji, gdyż 
w przeszłości KOMAG zajmował się głów-
nie problemami mechanizacji górnictwa. 
Obecnie spektrum działalności naukowej, 
badawczej i technicznej jest znacznie szer-
sze. Celem Instytutu jest tworzenie in-
nowacyjnych rozwiązań dla gospodarki, 
zwłaszcza dla przemysłu wydobywczego 
surowców mineralnych i związanej z nimi 
branży maszyn górniczych. Zakres prac 
obejmuje badanie relacji: człowiek-ma-
szyna-środowisko.

Zakres działalności
KOMAG realizuje prace naukowe, ba-

dawcze i techniczne związane z mechani-
zacją procesów wydobywczych i przerób-
czych, a także prace w zakresie łączącej się 
z tymi zagadnieniami: ochroną powietrza, 
ochroną powierzchni ziemi i gospodarką 
odpadami, przystosowując wyniki prowa-
dzonych prac naukowych i badawczo-roz-
wojowych do zastosowań w praktyce.

Prace te obejmują systemy mecha-
niczne i mechatroniczne, w tym maszyny 

i urządzenia do podziemnej eksploatacji 
złóż oraz przeróbki mechanicznej su-
rowców mineralnych, a także systemy 
zasilania, sterowania, diagnostyki i mo-
nitorowania. Opracowywane są koncep-
cje, projekty i dokumentacje techniczne 
maszyn i urządzeń, dostosowanych do 
określonych warunków eksploatacyjnych. 
Prowadzone są badania modelowe, stano-
wiskowe i przemysłowe celem zwiększe-
nia trwałości i niezawodności systemów 
mechanicznych oraz poprawy bezpieczeń-
stwa pracy. Dużą wagę przywiązuje się do 
zagadnień ergonomii i ochrony środowi-
ska. W działaniach Instytutu istotną rolę 
odgrywają specjalistyczne usługi badaw-
cze, realizowane w akredytowanych la-
boratoriach, m.in. w zakresie badań sekcji 
obudowy zmechanizowanej, hydraulicz-
nych elementów wykonawczych, badań 
środowiskowych, badań bezpieczeństwa 
wyrobów oraz inżynierii materiałowej.

Prace Instytutu obejmują także transfer 
technologii, normalizację, ochronę własno-
ści przemysłowej i intelektualnej, a także 
certyfi kację maszyn i urządzeń w zakresie 
dyrektyw: maszynowej, niskonapięciowej 
i ATEX oraz certyfi kację zabawek w za-
kresie dyrektywy zabawkowej.

Osiągnięcie znaczącej pozycji Instytutu 
w krajowej i międzynarodowej przestrzeni 
badawczej stało się możliwe dzięki ścisłej 
współpracy z producentami oraz użyt-
kownikami maszyn i urządzeń górniczych, 
a także wyższymi uczelniami, instytutami 
badawczymi, jak również z jednostkami 
nadzoru górniczego oraz samorządu tery-
torialnego. Efektem synergii działań sek-
tora naukowego i przemysłowego są wy-
roby i usługi bezpieczne dla użytkownika 
i przyjazne dla środowiska.

Za niekwestionowany dorobek KO-
MAG-u w okresie 60 lat należy niewątpli-
wie uznać m.in. ponad 1000 dokumentacji 
technicznych maszyn i urządzeń zastoso-
wanych w kopalniach surowców mine-
ralnych w kraju i za granicą, ponad 4200 
patentów i wzorów użytkowych oraz no-
woczesną bazę badawczą o unikatowym 
charakterze.

Infrastruktura badawcza
Infrastrukturę badawczą tworzą trzy 

akredytowane laboratoria badawcze: 
Laboratorium Badań, Laboratorium Ba-
dań Stosowanych oraz Laboratorium In-

Innowacyjne rozwiązania dla gospodarki
Jubileusz 60-lecia Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

żynierii Materiałowej i Środowiska oraz 
jedno laboratorium nieakredytowane, tj. 
Laboratorium Metod Modelowania i Er-
gonomii.

Laboratorium Badań realizuje kom-
pleksowe badania sekcji obudowy zmecha-
nizowanej. Dotychczas wykonano badania 
ponad 300 typów sekcji oraz około 1100 
typów stojaków i siłowników hydraulicz-
nych na zlecenie partnerów przemysło-
wych z kraju i z zagranicy, prowadząc jed-
nocześnie własne badania naukowe i prace 
rozwojowe związane z opracowaniem 
metod i środków ograniczających skutki 
wstrząsów górotworu. Zrealizowano rów-
nież kilkaset prac badawczych dotyczących 
rurociągów hydraulicznych, stojaków cier-
nych, strzemion, rozpór stalowych, siatek 
okładzinowych oraz obudowy kasztowej. 
Laboratorium Badań rozbudowuje swój 
potencjał poprzez tworzenie nowych sta-
nowisk badawczych oraz unowocześnianie 
systemów sterowania, kontroli i groma-
dzenia danych. Plany rozwoju Laborato-
rium obejmują stworzenie infrastruktury 

Mgr inż. Małgorzata Malec
Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej 
jest absolwentką Wydziału Górniczego 
Politechniki Śląskiej. Ukończyła również 
studia doktoranckie na Akademii Gór-
niczo-Hutniczej. Swą karierę zawodową 
związała z KOMAG-iem, gdzie przeszła 
różne szczeble, poczynając od stażysty, 
konstruktora, atestatora, kierownika 
działu, zastępcy dyrektora aż po stanowi-
sko dyrektora, na które została powołana 
1 maja 2009 roku.
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umożliwiającej obserwację badań 
on-line, co w znaczący sposób przy-
czyni się do zwiększenia stopnia za-
dowolenia naszych klientów.

Laboratorium Badań Sto-
sowanych wykonuje pomiary 
wspomagające prowadzenie prac 
naukowych, badań stosowanych 
i przemysłowych. Obszar działa-
nia obejmuje pomiary wielkości 
mechanicznych, elektrycznych, 
hydraulicznych i pneumatycznych. 
Realizowane są pomiary wibroaku-
styczne, pomiary zapylenia oraz ba-
dania energochłonności układów 
napędowych maszyn stosowanych 
do eksploatacji surowców mine-
ralnych. Zakres badań akredyto-
wanych obejmuje dyrektywę ma-
szynową, ATEX i niskonapięciową. 
Laboratorium stale poszerza swój 
zakres badawczy oraz aktywnie 
uczestniczy w porównaniach mię-
dzylaboratoryjnych, co przyczynia 
się do poprawy jakości oferowa-
nych usług badawczych. Ponadto 
realizuje wiele prac rozwojowych 
w ramach projektów badawczych, 
rozwojowych i celowych.

Laboratorium Inżynierii Ma-
teriałowej i Środowiska wyko-
nuje badania sprawdzające i kontro-
lne wyrobów metalowych, analizy 
składu chemicznego wyrobów sta-
lowych i żeliwnych, pomiary twar-
dości, grubości, chropowatości 
materiałów metalowych, pomiary 
ubytku korozyjnego blach i spoin, 
identyfi kację nieciągłości, ocenę ja-
kości wykonania złączy spawanych, 
ocenę jakości powłok ochronnych 
oraz ocenę odporności korozyjnej 
wyrobów. Ponadto oferuje ba-
dania substancji niebezpiecznych 
w wyrobach z tworzyw sztucznych 
i tekstyliach, analizy składu fi zyko-
chemicznego odpadów przemysło-
wych, wód i ścieków oraz badanie 
odpadów na wymywanie. W zakres 
działania wchodzą również badania 
zabawek oraz badanie bezpieczeń-
stwa nawierzchni i wyposażenia pla-
ców zabaw.

Laboratorium Metod Mo-
delowania i Ergonomii reali-
zuje wirtualne prototypowanie 
systemów mechanicznych w celu 
kształtowania bezpiecznego i przy-
jaznego dla człowieka środowiska 
pracy. W laboratorium są wykony-
wane m.in. obliczenia numeryczne 

na potrzeby wizualizacji wypad-
ków oraz uszkodzeń środków 
technicznych. Na szczególną 
uwagę zasługują prace związane 
z modelowaniem złożonych sys-
temów antropotechnicznych, 
analiz ergonomicznych oraz wi-
zualizacji okoliczności i przyczyn 
wypadków. Opracowywane są 
multimedialne materiały szkole-
niowe oraz interaktywne, elek-
troniczne dokumentacje tech-
niczno-ruchowe.

Efekty współpracy 
z przemysłem

Współpraca z partnerami 
przemysłowymi jest działaniem 
o charakterze strategicznym. 
Można skrótowo powiedzieć, że 
KOMAG realizuje zakres prac „od 
pomysłu do przemysłu”, czyli od 
koncepcji poprzez opracowanie 
projektu innowacyjnego rozwią-
zania technicznego lub techno-
logicznego, badania modelowe, 
wykonanie prototypu, badania 
laboratoryjne i przemysłowe aż 
po opracowanie dokumentacji 
technicznej, uwzględniającej ko-
rektę rozwiązań po badaniach. 
Do głównych partnerów prze-
mysłowych KOMAG-u należy 
niewątpliwie Grupa Kapitałowa 
KOPEX SA, z którą KOMAG 
współpracuje w zakresie kombaj-
nów ścianowych oraz obudów 
zmechanizowanych. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje kombajn 
KSW-460N, który można uznać 
za znaczący sukces produkcyjny, 
gdyż dotychczas wdrożono po-
nad 70 maszyn tego typu, pra-
cujących nie tylko w kopalniach 
polskich, ale również w czeskich 
i rosyjskich. Wdrożenie do pro-
dukcji nowych rozwiązań kom-
bajnów KSW-750E oraz KSW-
620E było kolejnym sukcesem. 
Należy wspomnieć, że kombajn 
KSW-750E otrzymał wyróżnie-
nie w konkursie „Polski Produkt 
Przyszłości”, organizowanym 
przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, a ramię R300 
uzyskało nominację do „Nagrody 
Gospodarczej Prezydenta RP”. 
Konstrukcje ramion kombajno-
wych są rozwiązaniami, które 
zawierają wiele innowacji chro-
nionych patentami. Systemy 

Stanowisko do badań funkcjonalności i kinematyki sekcji 
obudowy zmechanizowanej

Stanowiska do badań bezpieczeństwa zabawek

Komora klimatyczna
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wymuszonego smarowania, intensyw-
nego chłodzenia, a przede wszystkim 
powietrzno-wodna instalacja zraszająca 
są innowacyjnymi rozwiązaniami na skalę 
światową. Oprócz działań dotyczących 
kombajnów ścianowych KOMAG współ-
pracuje z Grupą KOPEX SA w zakresie 
doskonalenia rozwiązań obudów zmecha-
nizowanych.

Ważnymi partnerami przemysłowymi 
Instytutu są użytkownicy maszyn i urzą-
dzeń górniczych tacy jak:

Kompania Węglowa SA, która korzysta 
ze wsparcia specjalistów KOMAG-u 
w rozwiązywaniu problemów technicz-
nych oraz z sukcesem wdraża innowa-
cyjne rozwiązania.
Katowicki Holding Węglowy SA, który 
wdraża nowe rozwiązania techniczne 
KOMAG-u w zakresie systemów me-
chanizacyjnych zwiększających bez-
pieczeństwo pracy. Dzięki współ-
pracy powstały nowoczesne obudowy 
zmechanizowane typu KHW, będące 
przykładem urządzeń odgrywających 
istotną rolę w technicznej restruktu-
ryzacji polskiego górnictwa.
Jastrzębska Spółka Węglowa SA korzy-
sta z wiedzy i doświadczenia specjali-
stów Instytutu w zakresie ekspertyz, 
opinii technicznych i opracowań doty-
czących szeroko rozumianej działalnoś-
ci górniczej. Współpraca w szczegól-
ności dotyczy gospodarki obudowami 
zmechanizowanymi i ochrony środo-
wiska. Spółka wdraża innowacyjne roz-
wiązania, do których należy zaliczyć 
powietrzno-wodny system zraszania 
kombajnu ścianowego, zapewniający 
bezpieczną eksploatację w warunkach 
zagrożenia metanowego. Z Instytutem 
ściśle współpracują spółki córki JSW 
SA, takie jak Jastrzębskie Zakłady Re-
montowe Sp. z o.o. oraz Spółka Ener-
getyczna Jastrzębie Sp. z o.o.
Południowy Koncern Węglowy SA
współpracuje z Instytutem w zakre-
sie mechanizacji, automatyzacji i wpro-

•

•

•

•

wadzania nowych rozwiązań techno-
logicznych. Dotyczą one systemów 
eksploatacji oraz wzbogacania węgla. 
Współpraca obejmuje realizację prac 
badawczych, opracowywanie ekspertyz 
i opinii dotyczących szerokiego spek-
trum zagadnień związanych z działal-
nością górniczą oraz z ochroną śro-
dowiska.
Przedstawiając informację o współ-

pracy Instytutu z partnerami przemysło-
wymi należy wspomnieć o bardzo waż-
nych partnerach reprezentujących liczną 
grupę małych i średnich przedsiębiorstw, 
dla których KOMAG stanowi zaplecze 
badawczo-rozwojowe. Obecnie KOMAG
realizuje ponad 80 stałych umów o współ-
pracy z tą grupą przedsiębiorstw. Działa-
nia w tym zakresie wspiera Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Na-
czelna Organizacja Techniczna.

O roli współpracy może świadczyć 
liczba prac zrealizowanych przez 
KOMAG na rzecz partnerów 
przemysłowych. W 2009 roku 
były to 984 prace, natomiast do 
końca sierpnia br. zrealizowano 
827 prac.

Certyfi kacja
Działalność KOMAG-u, zwią-

zana z oceną zgodności jest pro-
wadzona przez upoważnioną, 
samodzielną komórkę organiza-
cyjną Instytutu – Zakład Badań 
Atestacyjnych Jednostkę Certy-
fi kującą. Instytut Techniki Górni-
czej KOMAG posiada następu-
jące uprawnienia:

jednostki certyfi kującej wy-
roby, wydane przez Polskie 
Centrum Akredytacji – nr 
AC 023,
status jednostki notyfi kowanej 
o numerze 1456 w odniesie-
niu do dyrektyw: 98/37/WE 
maszynowej, 2006/95/WE 
niskonapięciowej, 94/9/WE 

•

•

ATEX oraz 88/378/EWG zabawko-
wej,
upoważnienie do przeprowadzania 
badań i oceny wyrobów wynikające 
z Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 
kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszcza-
nia wyrobów do stosowania w zakła-
dach górniczych.
Usługi w zakresie certyfi kacji wyrobów 

oraz certyfi kacji systemów zarządzania 
świadczone są przez Instytut w sposób 
bezstronny. Nad realizacją polityki bez-
stronności nadzór sprawuje Dyrekcja oraz 
Rada Zarządzająca.

Jakość
Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

przywiązuje szczególną wagę do nowo-
czesnych metod zarządzania, których 
przejawem jest wdrożony system zarzą-
dzania łączący w sobie następujące ele-
menty:

•

Wizualizacja okoliczności i przyczyn wypadków – materiały szkoleniowe

System zewnętrznego zraszania powietrzno-
wodnego kombajnu ścianowego KSW-460 NE

Sekcja obudowy zmechanizowanej KHW-14/24-Pp 
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system zarządzania jakością wg normy 
PN-EN ISO 9001:2001 obowiązujący 
w całym Instytucie,
system zarządzania wg normy PN-EN 
ISO/IEC 17025:2005 obowiązujący 
w obszarze badań akredytowanych,
system zarządzania wg normy PN-EN 
45011:2000 obowiązujący w obszarze 
certyfi kacji wyrobów.
Podstawową cechą systemu zarzą-

dzania, funkcjonującego w Instytucie 
KOMAG, jest jego pełne zintegrowanie, 
które spowodowało ujednolicenie proce-
dur i uproszczenie procesów.

KOMAG posiada certyfi kat systemu 
jakości w zakresie prac naukowych, prac 
badawczo-rozwojowych, projektowania 
i nadzoru autorskiego maszyn i urządzeń 
oraz prac eksperckich.

Normalizacja
W działaniach Instytutu ważną rolę od-

grywa wieloletnia współpraca z Polskim 
Komitetem Normalizacyjnym, z którym 
podpisano umowę o prowadzeniu przez 
KOMAG trzech Sekretariatów Komite-
tów Technicznych:

KT ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie,
KT ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń 
Dołowych,
KT ds. Przekładni Zębatych.
Dzięki temu działaniu stworzono 

możliwość wdrażania norm europejskich 
i opracowywania norm własnych PN oraz 
kreowania nowych wymagań normatyw-
nych.

KOMAG w Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej

Od wielu lat KOMAG na szeroką skalę 
prowadzi współpracę z ponad pięćdziesię-
cioma jednostkami naukowymi i badaw-
czymi, wyższymi uczelniami, przedsiębior-
stwami i fi rmami z zagranicy. Współpraca 
ta dotyczy obszarów badawczych takich 
jak zdrowie, energia, nowe materiały 
i technologie informatyczne oraz ekolo-
gia. O wysokiej pozycji naukowej Insty-
tutu w Europejskiej Przestrzeni Badawczej 
świadczy uznanie KOMAG-u za Centrum 
Doskonałości V Programu Ramowego 
w zakresie nowoczesnych i niezawodnych 
systemów mechanicznych przyjaznych dla 
człowieka i dla środowiska. Prace reali-
zowane w ramach projektów europej-
skich są ukierunkowane na badanie re-
lacji człowiek-maszyna-środowisko oraz 
na tworzenie systemów mechanicznych 
i mechatronicznych nowej generacji. Bar-
dzo interesująco rozwija się współpraca 
w ramach Funduszu Badawczego Węgla 

•

•

•

•
•

•

i Stali. Należy wymienić projekty doty-
czące inteligentnego systemu ochrony 
indywidualnej w szkodliwym środowisku 
pracy, interaktywnego wspomagania in-
formacji dla serwisantów maszyn, zwięk-
szenia niezawodności transportu w kopal-
niach czy też mechanizacji i automatyzacji 
urządzeń ścianowych.

Znaczącym osiągnięciem jest udział 
KOMAG-u w projekcie COST, dotyczą-
cym systemowej oceny zagadnień zwią-
zanych z transportem o zrównoważonym 
oddziaływaniu na środowisko.

Przedstawiając rolę KOMAG-u w Eu-
ropejskiej Przestrzeni Badawczej należy 
wspomnieć o udziale w pracach między-
narodowych organizacji, takich jak Euro-
pejskie Stowarzyszenie Węgla Kamien-
nego i Brunatnego EURACOAL oraz Eu-
ropejska Rada ds. Zasobów Mineralnych 
EUROMINES.

Do istotnych działań Instytutu w zakre-
sie współpracy z partnerami zagranicznymi 
trzeba zaliczyć organizację cyklicznych, 
międzynarodowych konferencji naukowo-
technicznych, które są skutecznym narzę-
dziem, przyczyniającym się do wymiany 
specjalistycznej wiedzy oraz do promocji 
innowacyjnych rozwiązań.

Potencjał kadrowy
Zatrudnienie w KOMAG-u nie prze-

kracza 240 osób. Pracownicy z wyższym 
wykształceniem stanowią 72% ogółu za-
trudnionych. W ostatnich latach nastąpiły 
istotne zmiany w strukturze zatrudnienia 
w wyniku przyjęcia do pracy młodych 
absolwentów wyższych uczelni. Obecnie 
Instytut dysponuje z jednej strony gronem 
młodych, zdolnych i ambitnych pracow-
ników, a z drugiej – doświadczoną kadrą 
o stażu pracy wynoszącym ponad 20 lat.

Rozwój naukowy pracowników jest 
istotnym priorytetem w strategii KO-
MAG-u. Dobrze wykształcona kadra, 
kreatywnie podchodząca do problemów 
działalności innowacyjnej, decyduje o ran-
dze Instytutu. Funkcjonujący od 10 lat pro-
gram rozwoju naukowego pracowników 
odgrywa istotną rolę w procesie budowy 
potencjału kadrowego. System grantów 
przedwstępnych umożliwia wejście na 
ścieżkę rozwoju naukowego.

Kolejnym etapem rozwoju naukowego 
pracowników są granty doktoranckie. 
W okresie ostatnich siedmiu lat dwudzie-
stu pracowników KOMAG-u uzyskało sto-
pień doktora, natomiast jeden pracownik 
otrzymał stopień doktora habilitowanego. 
Obecnie piętnastu pracowników realizuje 
prace doktorskie.

Nagrody i wyróżnienia
Sukcesy KOMAG-u w zakresie transferu 

technologii są dostrzegane przez krajowe 
i zagraniczne grona ekspertów przyzna-
jące Instytutowi liczne nagrody i wyróżnie-
nia. Są to medale, nagrody i wyróżnienia 
przyznawane na Targach w Brukseli, Pa-
ryżu i Genewie, tytuły „Lidera Innowacji”, 
wyróżnienia w konkursie „Polski Produkt 
Przyszłości” organizowanym przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 
złote medale przyznane na Międzynaro-
dowych Targach Poznańskich za transfer 
wyników badań naukowych do praktyki 
gospodarczej.

Działania Instytutu w aspekcie 
potrzeb gospodarki opartej na 
wiedzy

Zmieniające się uwarunkowania go-
spodarcze, społeczne i ekonomiczne 
stawiają Instytutowi Techniki Górniczej 
KOMAG nowe wyznania. Budowa gospo-
darki opartej na wiedzy wymagać będzie 
opracowania zintegrowanych technologii, 
istotnych z punktu widzenia poszczegól-
nych sektorów przemysłu. Przyjęta w KO-
MAG-u zasada kreowania łańcucha war-
tości dodanej we wszystkich cyklach życia 
innowacyjnego produktu, począwszy od 
jego ukształtowania według potrzeb ryn-
kowych, poprzez projektowanie, konstru-
owanie, badanie, wytwarzanie, eksploata-
cję, dystrybucję i serwis, aż po utylizację, 
wymaga stosowania coraz bardziej wyrafi -
nowanych technologii mechatronicznych, 
w tym: technologii telekomunikacyjnych, 
informatycznych, diagnostycznych oraz 
robotyki. Wdrażane będą również nowe 
metody organizacji produkcji i powszech-
nej aplikacji inżynierii wiedzy w procesach 
decyzyjnych.

Istotną rolę w procesie tworzenia in-
nowacyjnych technologii i środków tech-
nicznych, umożliwiających efektywne 
i bezpieczne gospodarowanie złożami 
surowców mineralnych, będzie odgry-
wać współpraca z partnerami naukowymi 
i przemysłowymi w ramach umów dwu-
stronnych, sieci naukowo-przemysłowych, 
platform technologicznych i centrów za-
awansowanych technologii.

Realizacja strategii rozwoju KOMAG-u 
ma na celu utrzymanie wysokiej pozycji 
Instytutu w Krajowej i Europejskiej Prze-
strzeni Badawczej oraz rozszerzenie 
współpracy z producentami oraz użyt-
kownikami maszyn i urządzeń górniczych 
w zakresie innowacyjnych rozwiązań tech-
nicznych i technologicznych, przyjaznych 
dla człowieka i dla środowiska.
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W 2010 roku Główny Instytut Górnic-
twa (GIG) obchodzi podwójny jubileusz. 
Pierwszy związany z 65-leciem jego po-
wstania, w dniu 16 kwietnia 1945 r. oraz 
drugi, jakim jest 85-lecie istnienia Kopalni 
Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie. 
Placówka ta utworzona w 1925 roku była 
w okresie przedwojennym jedyną na Gór-
nym Śląsku jednostką badawczą pracującą 
na rzecz górnictwa. Od samego początku 
powstania GIG, Kopalnia Doświadczalna 
„Barbara” jest jedną z jego najważniejszych 
jednostek organizacyjnych.

Z kart historii Instytutu
GIG, początkowo noszący nazwę In-

stytutu Naukowo-Badawczego Przemysłu 
Węglowego, powstał z pilnej potrzeby 
utworzenia podstawowego zaplecza ba-
dawczo-rozwojowego dla odradzającego 
się po zniszczeniach II wojny światowej 
polskiego przemysłu wydobywczego su-
rowców mineralnych – w szczególności 
górnictwa węgla kamiennego.

To w tym Instytucie, w trudnych latach 
powojennych, powstały przy współpracy 
z wyższymi uczelniami podstawy funkcjo-
nowania polskiego przemysłu wydobyw-
czego obejmujące: bezpieczeństwo pracy 
w górnictwie, nowoczesne technologie 
eksploatacji i przeróbki mechanicznej wę-
gla, zasady ochrony terenów górniczych, 
unikatowe urządzenia i aparatura pomia-
rowa oraz różnego rodzaju innowacyjne 
rozwiązania techniczne zastosowane 
w górnictwie.

Jubileuszowe daty wyraźnie pokazują, 
że historia GIG to wysiłek kilku pokoleń 
jego pracowników, którzy często oddali 
tej instytucji swoje najlepsze, twórcze 

lata życia. Ich zaangażowanie, osobiste 
dokonania i sukcesy tworzyły zarówno 
materialny, jak i niematerialny dorobek 
Instytutu.

Inicjatywa powołania Instytutu zwią-
zana jest przede wszystkim z nazwiskiem 
prof. Bolesława Krupińskiego. Jednakże 
należy podkreślić, że z Instytutem, już 
w początkowym okresie jego istnienia, 
połączyła swoje losy ówczesna elita pol-
skiej kadry naukowej i inżynierskiej w ob-
szarze szeroko pojętego górnictwa – m.in. 
Marcin Borecki, Michał Chorąży, Wacław 
Cybulski, Jan Kuhl, Tadeusz Laskowski, 
Oktawian Popowicz, Błażej Roga. Po-
nadto na forum Rady Naukowej, a także 
w innych formach z Instytutem współ-
pracowało wielu znakomitych polskich 
uczonych, takich jak Witold Budryk, Ka-
rol Bohdanowicz, Walery Goetel, Jerzy 
Litwiniszyn, Antoni Sałustowicz, Stanisław 
Knothe, Wojciech Świętosławski czy Fe-
liks Zalewski.

Analizując minione 65 lat, można 
stwierdzić, że wiodącą pozycję w świato-
wym górnictwie Instytut osiągnął przede 
wszystkim dzięki swojej znakomitej kadrze 
profesorskiej, doktorskiej i inżynierskiej. 
Po wymienionych założycielach Instytutu 
przyszli bowiem ich następcy, także zna-
komici uczeni i praktycy, kontynuujący 
dobre tradycje funkcjonujących w GIG 
specjalistycznych szkół naukowych. Szkoły 
te zawsze były nie tylko międzynarodową 
wizytówką Instytutu, ale także miejscem 
systematycznego rozwoju młodej kadry 
naukowej. Instytut posiada I kategorię 
i pełne uprawnienia akademickie w dwóch 
dyscyplinach: górnictwo i geologia inży-
nierska oraz inżynieria środowiska.

Działalność 
Instytutu

Po 65 latach służenia 
sprawom polskiego gór-
nictwa, rola GIG wcale 
nie zmalała. Można wręcz 
stwierdzić, że się umoc-
niła. Ponadto Instytut 
wykorzystując swój zna-
czący potencjał badaw-
czy, aparaturowy i bogate 
doświadczenie, mógł roz-
winąć nowe specjalności 
badawcze i skierować 
swoje zainteresowania 

Jubileusz 65-lecia Głównego Instytutu Górnictwa
i 85-lecia Kopalni Doświadczalnej „Barbara”

także na inne formy działalności uwzględ-
niające m.in. potrzeby regionu wojewódz-
twa śląskiego i ich mieszkańców. Są to 
problemy związane ze środowiskiem, 
które wskutek intensywnej działalności 
przemysłowej, w tym górniczej, uległo 
degradacji i wymaga pilnej rewitalizacji 
w celu przywrócenia do gospodarczego 
wykorzystania.

Bogaty dorobek naukowy i wdroże-
niowy GIG wynikający z kilkudziesięcio-
letnich doświadczeń licznej i wysoko wy-
kwalifi kowanej kadry, stanowi podstawę 
silnej pozycji naukowej Instytutu zatrud-

Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
Od 2001 r. Naczelny Dyrektor Głównego 
Instytutu Górnictwa, Członek Korespon-
dent Polskiej Akademii Nauk, specjalista 
z zakresu geofi zyki i geomechaniki gór-
niczej. Autor 320 publikacji naukowych, 
8 książek, licznych patentów oraz opra-
cowań naukowo-badawczych i badaw-
czo-usługowych. Autorytet w krajowych 
i zagranicznych środowiskach naukowych 
i przemysłowych, specjalista w zakresie 
nauk górniczych. Prezydent Międzynaro-
dowego Komitetu Organizacyjnego Świa-
towych Kongresów Górniczych oraz Fun-
dacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. 
Cybulskiego, wiceprzewodniczący Komi-
tetu Górnictwa PAN, przewodniczący Ko-
misji Górniczej Oddziału PAN w Katowi-
cach, przewodniczący Międzynarodowego 
Biura Mechaniki Skał, członek Centralnej 
Komisji ds. Tytułów Naukowych i Stopni 
Naukowych, członek specjalistycznych 
komisji górniczych powoływanych przez 
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
W Głównym Instytucie Górnictwa stwo-
rzył i prowadzi własną szkołę naukową 
z obszaru geofi zyki górniczej. 

Gmach Głównego Instytutu Górnictwa
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niającego 560 wysokiej klasy specjalistów 
– w tym 31 profesorów i 93 doktorów. 
Pozwala to na realizację misji Instytutu, 
którą jest kreowanie nowoczesnych, 
energooszczędnych, bezpiecznych i czy-
stych technologii oraz rozwiązań technicz-
nych służących kształtowaniu korzystnych 
relacji: człowiek – przemysł – środowisko. 
Prace badawcze prowadzone w Instytucie 
cechują się wysokim stopniem innowa-
cyjności i komercjalizacji, co powoduje, 
że ponad 60% środków fi nansowych to 
przychody rynkowe.

Obecnie GIG jest światowym liderem 
badań w zakresie bezpieczeństwa pracy 
w górnictwie z unikalnym poligonem ba-
dawczym Kopalni Doświadczalnej „Bar-
bara”.

Najważniejsze wyzwania badawcze 
podejmowane przez instytut to:

rozwój czystych technologii węglo-
wych,
geologiczne składowanie CO2,
wytwarzanie wodoru z wykorzysta-
niem węgla,
gospodarcze wykorzystanie metanu 
oraz wód kopalnianych,
nowoczesne technologie zrównowa-
żonego rozwoju w odniesieniu do te-
renów górniczych,
badania w zakresie społecznych zmian 
w regionach przemysłowych.

•

•
•

•

•

•

Do podstawowych obszarów działal-
ności Instytutu należą:

górnictwo i geoinżynieria,
zrównoważone systemy energe-
tyczne,
inżynieria środowiska,
bezpieczeństwo pracy 
w przemyśle,
inżynieria materia-
łowa,
badania socjo-eko-
nomiczne,
certyfi kacja, ocena 
zgodności, systemy 
zarządzania.
Doświadczenie GIG 

wykorzystywane jest 
również przy pomocy in-
nym podmiotom gospo-
darczym wdrażającym 
systemy zarządzania 
jakością, środowiskiem 
oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. 
W ramach swojej działalności Instytut 
podejmuje kompleksowe i interdyscypli-
narne zadania, oferując realizację projek-
tów badawczych, licencji, „know-how”, 
ekspertyz i szkoleń. Współpracuje rów-
nież z licznymi instytucjami badawczymi 
i przemysłowymi z całego świata oraz 
realizuje wiele projektów międzynaro-
dowych. Od 2001 r. GIG przeprowadza 

prace badawcze związane 
z oceną możliwości ograni-
czenia emisji CO2 do atmos-
fery. Prace te wykonywane są 
w ramach V i VI programu Unii 
Europejskiej. Ostatni projekt 
z tego zakresu pt.” Geologiczne 
składowanie CO2: monitoring 
i technologie weryfi kacji”, któ-
rego zakończenie planowane 
jest w 2011 r., zakłada długo-
falową obserwację miejsc ze 
zmagazynowanym w różnego 
typu utworach geologicznych 
CO2. Celem jest opracowanie 
systemów, metodologii i no-
wych urządzeń pomiarowych 
do monitorowania środowiska 
w rejonach objętych składowa-
niem.

Jubileuszowa refl eksja
Jubileusz 65-lecia GIG i 85-

-lecia Kopalni Doświadczalnej 
„Barbara” jest okazją do refl ek-
sji nad dokonaniami minionych 
lat, a także do oceny Instytutu 
w pierwszym dziesięciole-
ciu XXI wieku. Ocena ta jest 

•
•

•
•

•

•

•

punktem wyjścia do myślenia o przyszło-
ści Instytutu, w tym także o potrzebie 
kontynuowania procesu, jego dalszego 
dostosowywania się do szybko zmienia-
jących się uwarunkowań krajowych, jak 
i zewnętrznych.

Instytut nadal rozwija zdolność do wy-
przedzającej oceny sytuacji w otoczeniu 
przemysłowym i naukowym oraz reaguje 
na otrzymywane w tym zakresie sygnały. 
Pozwala to podejmować trafne decyzje, 
zarówno w sferze tematyki badawczej, jak 
i organizacyjnej.

Należy podkreślić, że dzięki pracy 
wielu pokoleń pracowników Instytutu 
i utrwalonym dobrym tradycjom wspólnej 
pracy interdyscyplinarnych zespołów ba-
dawczych, a także doświadczeniu i wiedzy 
wybitnych naukowców, GIG może po-
dejmować nowe i innowacyjne wyzwania 
badawcze. Znamienne jest, że znajdują 
się one w obszarze międzynarodowych 
priorytetów, zarówno Unii Europejskiej, 
jak i innych krajów, np. USA, Chin czy 
Rosji.

Potencjał Instytutu w sferze badań na-
ukowych wynika przede wszystkim z po-
siadanych zasobów kadrowych, nowocze-
snej i często unikatowej w skali kraju bazy 
aparaturowej i poligonów badawczych, 
dobrego zaplecza informatycznego wspo-
magającego sferę badawczą.

Patrząc w przyszłość – w perspektywie 
kolejnych dziesięcioleci, GIG wiążę swoją 
szansę rozwoju z otrzymaniem statusu 
Państwowego Instytutu Badawczego 
i wzmocnieniem swojej rangi na arenie 
międzynarodowej, zwłaszcza w obszarze 
geoinżynierii. Ta dyscyplina pozwala bo-
wiem na racjonalne połączenie priory-
tetowej działalności badawczej Instytutu 
na rzecz górnictwa z rozwojem inżynierii 
środowiska, szczególnie w odniesieniu do 
terenów przemysłowych, w tym także 
górniczych.Kwarcowy reaktor obrotowy

Wybuch pyłu węglowego w sztolni doświadczalnej

Komora doświadczalna o objętości 64 m3 z górniczą 
lokomotywą spalinową
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Nagrody i wyróżnienia dla naszych instytutów
na Targach „BRUSSELS INNOVA 2010”

W dniach 18 - 20 listopada 2010 roku odbyły się 59 Świa-
towe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik
„BRUSSELS  INNOVA 2010” poświęcone transferowi tech-
nologii i wdrażaniu postępu technicznego.

Tegoroczna edycja targów zgromadziła 316 innowacyjnych 
rozwiązań z 17 krajów świata. Na wystawie przedstawiono 
107 polskich wynalazków prezentowanych przez jednostki sfery 
nauki, przedsiębiorstwa produkcyjne, twórców indywidualnych 
oraz młodych wynalazców. 

Miło nam poinformować, że jak co roku, wśród nagrodzonych 
są polskie instytuty badawcze.

Przedstawione przez nich wynalazki i technologie charaktery-
zował bardzo wysoki poziom potwierdzony uzyskaną -  wysoką 
oceną jury.

Nagrodzone instytuty badawcze promowane przez Eurobu-
siness-Haller:

INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY
MEDYCZNEJ ITAM
Urządzenie do stymulacyjnego wspomagania hemodynamiki

w trakcie zabiegu operacyjnego Cardi  Accel ANP-701

GRAND PRIX TARGÓW BRUSSELS INNOVA 2010

Złoty medal z wyróżnieniem

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN
CHEMICZNYCH
Kompozytowe siatki chirurgiczne do zaopatrywania przepuklin

Złoty medal z wyróżnieniem

INSTUTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU
Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w oto 

chirurgii

Złoty medal z wyróżnieniem

Nagroda specjalna Pana Rudy Demotte, ministra – presidenta 

wspólnoty francuskiej Belgii

Nagroda Specjalna Network Clinics’ ORIGITEA (Rosja)

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG 
Instalacja ciśnieniowa powietrzno-wodna kombajnu górniczego

Złoty medal

INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH
Nowoczesna technologia e-learningowa TeleEdu™

Złoty medal

Puchar konkursu Brussels Eureka

•

•

•

•

•

•

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ 
Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o zwięk-

szonej odporności na działanie mikroorganizmów, zwłaszcza 

do kompozytów polimerowych

Złoty medal z wyróżnieniem

Nagroda specjalna Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka

Wysokoenergetyczny nowy akumulator ołowiowo-kwasowy

Złoty medal

Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rumunii

Sposób otrzymywania proszków i nanoproszków miedzi z 

elektrolitów przemysłowych, także Odpadowych

Złoty medal

INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH, ODDZIAŁ MATERIAŁÓW 
OGNIOTRWAŁYCH W GLIWICACH
Podkładki ceramiczne stosowane do osłony grani spoiny gazem 

obojętnym, przy spawaniu stali specjalnych

Złoty medal

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO
Sposób unieszkodliwiania pyłów stalowniczych

Złoty medal

Nagroda specjalna Pana Oliviera Chastel, sekretarza stanu

ds. europejskich w rządzie belgijskim

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN
ROLNICZYCH,
System transportowy oparty na zastosowaniu nowych sposo-

bów sprzęgania zestawów drogowych oraz nowej generacji 

układu sterowania hydraulicznych hamulców w holowanych 

pojazdach

Złoty medal

Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rumunii

INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY
Wielofunkcyjne urządzenie zabezpieczeniowe do pracy

w stacjach rozdzielczych sieci kopalnianych z zabezpieczeniem 

upływowym kontrolującym stan izolacji

Złoty medal

INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO 
POLTEGOR-INSTYTUT
Układ ciągłego monitoringu stanu wytężenia ustrojów nośnych 

maszyn górnictwa odkrywkowego

Złoty medal

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE 
OCHRONY PRZECIEPOŻAROWEJ 
INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ 
BLACHOWNIA
INSTYTUT TECHNOLOGII I INŻYNIERII
CHEMICZNEJ
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk

Złoty medal

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Odbiór nagrody  Grand Prix BRUSSELS INNOVA 2010, od lewej:
Roger van Roosbroeck – prezes jury, Jerzy Gałecka (ITAM),

prof. Fryderyk Prochaczek (ITAM), Florent Godin – prezes targów
(źródło: Eurobusiness – Haller)

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ 
Tłumik hałasu dla czerpni i wyrzutni powietrza wentylatorów 

dużej mocy

Srebrny medal

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
Nowe ekologiczne stopy miedzi na elementy armatury

Srebrny medal

INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH
Platforma do projektowania trenażerów komputerowych

Srebrny medal

INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH,
ODDZIAŁ BETONÓW – CEBET W WARSZAWIE
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Wykorzystanie popiołów lotnych nowej generacji do produkcji 

autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK)

Srebrny medal

INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH, ODDZIAŁ MATERIAŁÓW 
OGNIOTRWAŁYCH W GLIWICACH
Agrospieki – ceramizowane kompozyty nawozowe

Srebrny medal

INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG
Wyłączniki próżniowe zabezpieczeniowe niskiego napięcia typu 

WP-630 i WP-1000

Srebrny medal

INSTYTUT ODLEWNICTWA
PRACOWNIA RZEŹBY „FORMA” Karol Badyna,
NOWE STUDIO Wojciech Nowicki
Makiety zabytków Krakowa na trasie Drogi Królewskiej dla 

niepełnosprawnego turysty, w tym osób niewidomych

Srebrny medal

INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA
Sposób formowania kompozytu diamentowego z gradientem 

stężenia faz

Srebrny medal

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PIB
Odzież chroniąca przed zimnem z systemem aktywnej

termoregulacji

Srebrny medal

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
Przyrząd do mierzenia emisji ditlenku węgla z hałd kopalnianych

Srebrny medal

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH
ODDZIAŁ CHEMII NIEORGANICZNEJ „ICHN”
W GLIWICACH
Sposób otrzymywania siarczkowych opóźniaczy palenia

Srebrny medal

INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH
System kontroli dostępu XChronosBio wykorzystujący techniki 

biometryczne, w tym innowacyjną technikę odczytu układu żył

Brązowy medal

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
MASZYN ROLNICZYCH
Poduszkowcowy nośnik narzędzi do prowadzenia zabiegów 

ochronnych na terenach wodno-błotnych

Brązowy medal

Nagrodzone instytuty badawcze promowane przez Stowa-
rzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (lista nagro-
dzonych projektów dostępna na stronie www.rgib.org.pl):

INSTYTUT NAFTY I GAZU
Złoty medal i 2 medale srebrne

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI
Złoty medal i 2 medale srebrne

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW
POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW
Złoty medal i 2 medale srebrne

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
Złoty medal i 2 medale srebrne

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI
I POMIARÓW
Złoty medal

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI
Złoty medal

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH
2 medale srebrne

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
2 medale srebrne

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH
I ROŚLIN ZIELARSKICH
Medal srebrny i medal brązowy

INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA
Medal srebrny i medal brązowy

INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
Srebrny medal

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

•

•

•

•
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•
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9 listopada 2010 r. w Sejmie RP 
odbyło się wysłuchanie publiczne 
dotyczące rządowego projektu aktu 
prawnego o zmianie ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym, ustawy o stop-
niach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw. W posiedzeniu uczest-
niczyli przedstawiciele instytutów 
badawczych. 

Uchwałę w sprawie przeprowa-
dzenia wysłuchania publicznego 
podjęła sejmowa Komisja Eduka-
cji, Nauki i Młodzieży. Wysłuchanie 
było kolejnym etapem prac nad re-
formą szkolnictwa wyższego.

O skomentowanie postępów w pra-
cach nad regulacją funkcjonowania tego 
pionu nauki poproszę pana prof. Leszka 
Rafalskiego – przewodniczącego Rady 
Głównej Instytutów Badawczych.

Prof. Leszek Rafalski: Istotnym 
nowym rozwiązaniem jest zastąpienie 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 

Nauka i szkolnictwo wyższe – razem czy osobno?
Radą Główną Nauki 
i Szkolnictwa Wyż-
szego. Zmiana jest o 
tyle ważna, że wg pro-
pozycji przedstawionej 
w Sejmie nastąpić ma 
powiązanie środowiska 
naukowego i szkolnic-
twa wyższego w jednym 
reprezentacyjnym gre-
mium.

Warto podkreślić, 
że Rada która łączy-
łaby szkolnictwo wyż-
sze i naukę powinna 
być reprezentatywna. 
Jednakże istotną trud-
nością w ocenie repre-
zentatywności jest fakt, 
że nie przeprowadzono dotychczas wia-
rygodnych badań dotyczących liczby pra-
cowników szkół wyższych uczestniczących 
w badaniach naukowych.

W projekcie ustawy dotyczącej szkol-
nictwa wyższego zaproponowano 32-
-osobowy skład Rady, w tym zaledwie

4 przedstawicieli insty-
tutów badawczych. Taka 
proporcja niestety nie 
odzwierciedla potencjału 
badawczego naszego śro-
dowiska.

Kolejnym problemem 
jest to, że część przedsta-
wicieli szkolnictwa wyż-
szego nie jest zaintereso-
wana badaniami nauko-
wymi, a część środowiska 
naukowego nie przejawia 
zainteresowania uczest-
niczeniem w szkolnictwie 
wyższym. Dyskusyjnym 
jest zatem problem łą-
czenia nauki i szkolnictwa 
wyższego. 

Moim zadaniem lepszym rozwiązaniem 
byłoby stworzenie dwóch odrębnych rad: 
Rady Nauki i Rady Szkolnictwa Wyższego 
oraz umożliwienie współdziałania tych 
dwóch gremiów na wspólnych posiedze-
niach.

Oprac. Dorota Jarocka

Prof. Leszek Rafalski, 
przewodniczący Rady Głównej 

Instytutów Badawczych

Przybyło „jedynki”, ubyło „dwójki”

Komunikatem z dn. 30 września br. o ustalonych kategoriach 
jednostek naukowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ogłosiła wyniki oceny parametrycznej podane w tabeli obok. Dla 
porównania – w 2009 r. na 123 jednostki badawczo-rozwojowe 
przypadał następujący procentowy udział 
przyznanych kategorii: 

kat 1:  41 %,    kat 2:  42 %,
kat 3:  13 %,    kat 4:  4 %.
W wyniku przeprowadzonej kategory-

zacji liczba instytutów  kategorii 1 zwięk-
szyła się o 10%, a liczba instytutów kate-
gorii 2 zmniejszyła się o 12%.

Po przekształceniu jednostek badaw-
czo-rozwojowych w instytuty badaw-
cze i zmianie systemu kategorii z dniem 
1 października 2010 r., procentowy udział 

Typ jednostki
Kategoria

1 2 3 4 5

Jednostka badawczo-rozwojowa 13% 51% 20% 20% 8% 1%

Placówka naukowa
Polskiej Akademii Nauk 8% 89% 11% 0% 0% 0%

Podstawowa jednostka organizacyjna 
szkoły wyższej 76% 30% 24% 28% 14% 4%

Inne jednostki naukowe 2% 13% 17% 13% 57% 0%

Ogółem 100% 37% 22% 24% 14% 3%

instytutów badawczych w poszczególnych kategoriach jest na-
stępujący:
kat A:  51%,    kat B:  40%,    kat C:  9%.

Oprac. Beata Mikulska
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