
wdrażania wyników badań naukowych 

i prac rozwojowych

były oceniane przy użyciu kryteriów 

niedostosowanych do wyznaczonych 

ustawowo zadań. To tak, jakby zadać 

uczniom wykonanie ćwiczenia z chemii, 

a oceniać wyniki pod kątem znajomości 

literatury pięknej.

Jednak w oparciu o te błędne założenia 

i złe kryteria oceny został opracowany 

projekt rozporządzenia MNiSW w spra-

wie kryteriów i trybu przyznawania kategorii 

naukowej jednostkom naukowym. Zapro-

ponowano bardzo błędny pod wie-

loma względami akt wykonawczy, 

a przede wszystkim – przekracza-

jący granice delegacji ustawowej. 

Podstawą opracowania kryteriów oceny 

jednostek naukowych jest ustawa o za-

sadach fi nansowania nauki. Art. 42 tej 

ustawy wyraźnie określa podstawowe 

kryteria tej oceny wśród, których są: 

opracowane nowe technologie, wdro-

żenia, licencje, a także znaczenie dzia-
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Niedocenione wdrożenia, zignorowane potrzeby 
gospodarki i administracji państwowej
czyli ocena jednostek naukowych przez KEJN
prof. Leszek Rafalski

Po upływie pierwszego roku funkcjo-

nowania instytutów badawczych pod 

nowymi ustawami, które wprowadziły 

Komitet Ewaluacji Jednostek Na-

ukowych, zawiedzione zostały moje na-

dzieje na rzetelną i transparentną ocenę 

jednostek naukowych oraz wprowadzenie 

ważnego kryterium umożliwiającego we-

ryfi kację wpływu jednostki na innowacyj-

ność gospodarki.

Przygotowane w lipcu br. przez KEJN 

założenia do projektu kategoryzacji wska-

zywały jednoznacznie, że Komitet – zdo-

minowany przez przedstawicieli tych jed-

nostek naukowych, które nie wdrażają 

do praktyki swoich rozwiązań – zatracił 

w polu widzenia nie tylko główne 

cele reformy, swoje obowiązki wy-

nikające z ustawy o zasadach fi nan-

sowania nauki (art. 42), ale również 

ustawowe kierunki działalności in-

stytutów badawczych.Oprotestowa-

łem proponowane przez KEJN kategorie 

oceny w piśmie do prof. Macieja Zabla, 

przewodniczącego KEJN pisząc, że „jest 

konieczne opracowanie wyraźnego i jed-

noznacznego kryterium pozwalającego na 

ocenę oddziaływania jednostek naukowych 

na innowacyjność kraju, obejmującego inno-

wacje technologiczne, organizacyjne i spo-

łeczne. Kryterium to powinno uwzględniać 

korzyści, jakie osiągają różne podmioty 

wdrażające wyniki badań jednostek nauko-

wych. Podmiotami tymi są przedsiębiorcy 

oraz jednostki administracji państwowej 

i samorządowej. Brak takiego kryterium 

będzie oznaczać niezgodność przygotowy-

wanego rozporządzenia w sprawie oceny 

jednostek naukowych z ustawą o zasadach 

fi nansowania nauki.” Nasze środowisko 

nie może zgodzić się na to, aby insty-

tuty – powołane przez ustawę o instytu-

tach badawczych do:

prowadzenia badań naukowych i prac 

rozwojowych,

przystosowywania wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych do 

praktyki,

•

•
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łalności jednostki naukowej dla wzrostu 

innowacyjności w skali kraju. Oznacza 

to, że wolą ustawodawcy było uznanie 

kryterium innowacyjności za nadrzędne 

i priorytetowe oraz by miało autentyczny 

wpływ na ocenę jednostek naukowych. 

Jednak kryterium to nie zostało uwzględ-

nione, co uniemożliwia ocenę oddziały-

wania jednostek naukowych na wzrost 

innowacyjności.

Zamiast oceniać, jak każe ustawa o za-

sadach fi nansowania nauki, poziom na-

ukowy prowadzonych badań i prac oraz 

efekty działalności, w nieszczęsnym pro-

jekcie rozporządzenia do niematerialnych 

efektów działalności naukowej zaliczono 

zastosowanie wyników badań naukowych 

lub prac rozwojowych o dużym znaczeniu 

gospodarczym (nowe technologie i wy-

roby, wdrożenia, licencje itp.). Jak więc 

oczekiwać rozumienia współczesnych 

procesów rozwoju i roli nauki zgodnie 

z zasadą „wiedza – badania – innowacyj-

ność”, która określa charakter następ-

nego Programu Ramowego UE „Badania 

i innowacyjność – Horyzont 2020”, gdy 

stajemy w obliczu braku logiki? Jak 

pogodzić tak nielogiczne rozumowanie 

z kierunkami wyznaczonymi przez Kra-

jowy Program Badań?

W opinii przedłożonej przez RGIB mi-

nister Barbarze Kudryckiej 1 grudnia b.r., 

wraz z listą 80 szczegółowych uwag zebra-

nych od instytutów badawczych, zawar-

łem również inne poważne zastrzeżenia 

do sposobu i terminów przeprowadzenia 

oceny. Z opinii tej wynika niezgoda na wej-

ście w życie aktu wykonawczego, który 

mieć będzie negatywne konsekwencje 

dla wielu jednostek naukowych prowa-

dzących jednocześnie badania i wdroże-

nia. Wiele naszych instytutów odgrywa 

wiodącą rolę w poszczególnych branżach 

i sektorach, a także w skali ogólnokrajo-

wej i międzynarodowej, jako centra no-

woczesnych technologii i innowacji oraz 

jako jednostki naukowe, którym powie-

rzono wykonywanie zadań publicznych. 

Zastosowanie wobec naszego śro-

dowiska tak szkodliwego i niespra-

wiedliwego systemu oceny miałoby 

bardzo negatywny wpływ na rozwój 

instytutów oraz innowacyjność go-

spodarki.

przemysłowych, zajmujących się mikro-

elektroniką. Prof. Jakubowska jest od 

dwudziestu lat członkiem IMAPS-Poland. 

Obecnie została wybrana prezydentem - 

elektem IMAPS-Poland oraz sekretarzem 

europejskich władz IMAPS. 

Prof. Małgorzata Jakubowska już ponad 

trzydzieści lat zajmuje się technologią ma-

teriałów grubowarstwowych w Instytucie 

Technologii Materiałów Elektronicznych. 

Od wielu lat kieruje Zakładem Materia-

łów Grubowarstwowych Instytutu. Jest 

autorką ponad 200 artykułów w czasopi-

smach oraz referatów na konferencjach 

krajowych i zagranicznych. Współautorka 

Nagroda Fellow of International Microelectronics and 
Packaging Society (IMAPS) dla prof. M. Jakubowskiej z ITME

Dr hab. inż., prof. nadzw. Małgo-

rzata Jakubowska z Instytutu Tech-

nologii Materiałów Elektronicznych 

została uhonorowana prestiżową 

nagrodą Fellow of International 

Microelectronics and Packaging 

Society (IMAPS) za istotny wkład 

w rozwój przemysłu mikroelek-

tronicznego oraz za działalność 

na rzecz organizacji. Laureatka 

odebrała nagrodę w Long Beach 

11 października 2011 roku. 

Stowarzyszenie IMAPS liczy blisko 10 

tysięcy członków indywidualnych i zbio-

rowych na całym świecie. Skupia ludzi 

nauki oraz przemysłu, w tym wiele fi rm 

Prof. Małgorzata Jakubowska z Prezydentem IMAPS w 2010 r.  – Howardem Imhofem

16 patentów i zgłoszeń patentowych, 

w tym międzynarodowych.

Na swoim koncie ma wiele opracowa-

nych i wdrożonych do produkcji technolo-

gii, m.in. technologię otrzymywania mikro- 

i nanoproszku srebra oraz past opartych 

na nanorurkach węglowych i nanosrebrze. 

Obecnie prowadzi badania nad pastami 

z nanopłatkami grafenowymi. 

Od trzech lat prof. Jakubowska pra-

cuje również na Wydziale Mechatroniki 

Politechniki Warszawskiej na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego, gdzie przeka-

zuje wiedzę młodemu pokoleniu.  

Dorota Jarocka
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Hasło XXIV Kongresu Techników Polskich „Technika Spo-

łeczeństwu Wiedzy” jest wciąż aktualne. Kongresowa uchwała 

stała się przedmiotem wielu spotkań środowiskowych i dyskusji. 

Co należy zrobić, aby wzmocnić rolę środowiska technicznego 

w kształtowaniu polityki naukowej i gospodarczej? Nad tą kwestią 

zastanawiali się uczestnicy spotkania z udziałem Wicepremiera 

– Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, które odbyło się 

5 października 2011 r. w Warszawskim Domu Technika NOT.

Organizatorami spotkania były: Federacja Stowarzyszeń Na-

ukowo-Technicznych NOT, Rada Główna Instytutów Badawczych 

oraz Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

W konferencji wzięli udział członkowie Federacji SNT-NOT 

z władzami oraz przedstawicielami stowarzyszeń naukowo-

technicznych, dyrektorzy instytutów badawczych podległych 

Ministrowi Gospodarki, kierownictwo i reprezentanci fi rm sku-

pionych w Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Tech-

nologii, naukowcy oraz inżynierowie zajmujący się rozwojem 

i wdrażaniem nowych wynalazków i technologii do praktyki 

gospodarczej.

W prezydium, obok Wicepremiera Waldemara Pawlaka, 

zasiedli: Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu w Mini-

sterstwie Gospodarki, prof. Ryszard Pregiel – Prezes Polskiej 

Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii i prof. Zbi-

gniew Śmieszek – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Insty-

tutów Badawczych, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych.

Gospodarz spotkania – Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes 

FSNT – Naczelnej Organizacji Technicznej w swoim 

wystąpieniu przypomniała wnioski z XXIV KTP. Podkreśliła, że 

sprawą priorytetową jest utworzenie resortu wyraźnie odpowie-

dzialnego za rozwój techniki i technologii oraz wzmocnienie roli 

środowiska technicznego, aby wpływało na wdrażanie innowacji 

technicznych oddziałujących na gospodarkę.

Prof. Ryszard Pregiel – Prezes Polskiej Izby Gospo-

darczej Zaawansowanych Technologii zgłosił postulaty 

dotyczące m.in. uwzględnienia w polityce naukowej 

rządu wsparcia fi nansowego rozwoju innowacyjności, 

stworzenia pewnego obszaru wspólnej polityki fi nanso-

wania innowacji przez NCBiR i PARP oraz zwiększenia 

udziału polskiego środowiska naukowo-inżynierskiego 

w kształtowaniu polityki europejskiej.

Prof. Zbigniew Śmieszek – Wiceprzewodni-

czący Rady Głównej Instytutów Badawczych,

Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych podkreś lił

potrzebę zwiększenia skali i przyspieszenia wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań poprzez:

powszechność, masowość, a nawet obligatoryjność 

wdrażania programów badawczo-rozwojowych, 

które wpływają na konkurencyjność gospodarki i dają 

przewagę rynkową;

systemowe uruchomienie działań natury ekono-

miczno-fi nansowej wspierających przedsiębiorstwa, 

szczególnie MSP, pozwalających na fi nansowanie 

realizowanych programów innowacyjnych, łącznie 

z fi nansowaniem badań;

•

•

ścisłe współdziałanie instytutów badawczych z przedsiębior-

stwami, tworzenie konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek 

naukowych, także w skali europejskiej, co wymaga nawiązywa-

nia współpracy z dużymi organizacjami badawczymi; powinny 

to inicjować organa rządowe – Ministerstwo Gospodarki oraz 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Tadeusz Kulik – Prorektor Politechniki War-

szawskiej, Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej 

Zaawansowanych Technologii zgłosił wniosek stworzenia 

systemowego fi nansowania komercjalizacji badań naukowych.

Prof. Bogusław Smólski – Przewodniczący Rady Eks-

pertów XXIV KTP zwrócił uwagę na niedostateczne włączanie 

środowiska inżynierskiego w proces podejmowania ważkich dla 

przyszłości państwa decyzji. Potencjał tego środowiska jest duży 

i może być pomocny np. w procesie tworzenia prawa. Działając 

w warunkach globalnej konkurencji konieczna jest koncentracja 

środków. Warunkiem aktywnego włączenia przemysłu w dzia-

łania innowacyjne jest przeznaczenie na ten cel części środków 

budżetowych. Potrzebna jest świadoma polityka, koncentrująca 

środki na programach strategicznych. Obecne rozproszenie 

decyzyjne w organach rządowych, pomiędzy poszczególnymi 

resortami, nie służy temu procesowi. Zaufanie i partnerstwo 

publiczno-prywatne są zasadniczymi elementami w sferze roz-

woju transferu wiedzy.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały również wybrane 

osiągnięcia naukowo-techniczne instytutów badawczych, fi rm 

i stowarzyszeń z ostatnich lat. Przedstawiono też problemy, 

wraz z propozycjami rozwiązań, dotyczące fi nansowania badań 

naukowych, roli techniki i jej aplikacji w życiu gospodarczym.

Do Wicepremiera Pawlaka zostały skierowane postulaty, 

z których najważniejszy dotyczył włączenia środowiska technicz-

nego w tworzenie strategii rozwoju państwa oraz wykorzystanie 

dorobku i potencjału intelektualnego polskich inżynierów.

Dorota Jarocka

•

Pokongresowe refl eksje
Spotkanie Wicepremiera Waldemara Pawlaka

z przedstawicielami środowiska naukowo-technicznego

Od lewej: prof. Ryszard Pregiel –  Prezes PIGZT, Waldemar Pawlak –
Wicepremier, Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT,
Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
prof. Zbigniew Śmieszek – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów 
Badawczych
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Gdy przed nasze oczy trafi ł pro-

jekt rozporządzenia w sprawie kry-

teriów i trybu przyznawania kategorii 

naukowej jednostkom naukowym śro-

dowisko nasze ogarnęły bezsilność 

i gniew. Jakichże użyć słów i argu-

mentów, żeby ci, od których bez-

pośrednio zależy rozwój polskiej 

innowacyjności, których decyzje 

przekładają się na rozwój gospo-

darki i zarządzanie państwem, po-

trafi li wznieść się ponad interesy 

własnych wąskich środowisk nauko-

wych? Aby wykazali obiektywizm 

i zrozumienie dla priorytetów do-

bra publicznego, gdy podejmują 

ocenę jednostek naukowych i ich 

kategoryzację?

Przez polską naukę przetoczyła się re-

forma, która miała ją unowocześnić. Na-

ukę, którą należy rozumieć w szerokim 

pojęciu unijnego Research & Development, 

czyli jako badania i rozwój. Kiedy w 2010 r. 

opiniowaliśmy rodzące się projekty ustaw, 

wiązaliśmy spore nadzieje z powoływaną 

instytucją Komitetu Ewaluacji Jednostek 

Naukowych. Wierzyliśmy, że znika widmo 

instrumentalnego podejścia do jedno-

stek naukowych, KBN-owskie wyliczanie 

punktów i reglamentacja statutowej „za-

pomogi” według przestarzałych ankiet, 

nieuwzględniających ani charakteru nowo-

czesnych prac badawczych, ani potrzeby 

stymulowania innowacyjności, zachęty 

do wdrażania wyników badań. Polska na-

uka XXI wieku, rozbita na trzy piony, ale 

silnie już powiązana z unijną i globalną, 

wyposażona w infrastrukturę badawczą 

dzięki funduszom strukturalnym, zasilona 

kadrą, która już doświadczyła współpracy 

z zagranicznymi silnymi ośrodkami nauki 

i techniki, zyskuje oto ramię wykonaw-

cze reformy. Wierzyliśmy, że ono rze-

telnie i transparentnie podzieli jednostki 

na kategorie, rozda środki stosownie do 

celów, bacząc na priorytety unijne, Kra-

jowy Program Ramowy, sztandarowe cele 

polityki gospodarczej i naukowej, jakimi są 

poprawa innowacyjności i zatrudnienie 

kreatywnych absolwentów. Oczekiwali-

śmy przygotowania systemu ocen, który 

premiować będzie silne, najbardziej in-

nowacyjne i potrzebne gospodarce oraz 

społeczeństwu ośrodki badań, który 

zmobilizuje środowiska badawcze do 

kreatywności, wynalazczości, wdrożeń, 

współpracy zagranicznej, zatrudniania 

młodych twórców i innowatorów. Do 

takiego myślenia dał nam prawo duch 

reformy, istotne zapisy w pakiecie ustaw 

o nauce, m.in. zadania KEJN w artykułach 

41 i 42 ustawy o zasadach fi nansowania 

nauki z 30 kwietnia 2010 r.

Słabe światło reformy
Zanim jeszcze ustawy weszły w życie, 

wydawało się, że zawisła nad głowami rzą-

dzących lampa reformy, która przyświecać 

będzie już podczas najbliższej oceny para-

metrycznej. Jednak bardzo szybko okazało 

się, że zaświeciła za słabo, przez co twórcy 

systemu błądzili po omacku – w okresie 

od lutego do czerwca 2010 r. RGIB wy-

rażała kilkakrotnie negatywne stanowisko 

wobec kategoryzacji, która nie miała nic 

wspólnego z reformą. Niestety nie przy-

niosło to efektu – MNiSW podjęło ocenę 

parametryczną, nie uwzględniając propo-

zycji kryteriów, które zdaniem środowi-

ska instytutów naukowych były istotne dla 

oceny jednostek, jak na przykład nadanie 

większej wagi ocenie za dorobek wdro-

żeniowy. Przewodniczący RGIB, prof. 

L. Rafalski pisał do minister B. Kudryc-

kiej: „Rada Główna JBR proponuje ustalić 

stosunek wag ocen dorobku praktycznego 

i ocen dorobku za działalność publikacyjną 

na poziomie 5:2. Przyjęcie takiej propor-

cji wag ocen będzie odpowiadało proinno-

wacyjnej polityce państwa. Wzmocnienie 

jednostek, posiadających osiągnięcia i po-

tencjał badawczy ukierunkowany na dzia-

łalność aplikacyjną, będzie zgodne z celami 

określonymi w projekcie Założeń Strategii 

Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, 

a zwłaszcza kluczową rolą innowacyjności, 

jako źródła przewagi konkurencyjnej polskich 

przedsiębiorstw.”

Większa część propozycji Rady nie 

została uwzględniona w tej kategoryzacji 

– ostatniej przed „erą KEJN-u”. Jednak, 

gdy MNiSW ogłosiło wyniki oceny pa-

rametrycznej Komunikatem o ustalonych 

kategoriach jednostek naukowych z dn. 10 

września 2010 r., okazało się, że insty-

tuty badawcze (wówczas jeszcze JBR), 

pomimo niesprzyjających im kryteriów, 

wypadły w większości wyjątkowo dobrze 

na tle innych jednostek naukowych. Nasz 

udział w poszczególnych kategoriach to: 

kat. 1 – 51%, kat. 2 – 20%, kat. 3 – 20%, 

kat. 4 – 8%, kat. 5 – 1%, co oznacza – 

przekładając na system przepisów wpro-

wadzających ustawy reformujące system 

nauki: kat. A – 51%, kat. B – 40%, kat. 

C – 9%.

Gdy w laboratorium lub na plantacji po-

jawiają się produkty wyjątkowe, których 

cechy odpowiadają potrzebom, to otacza 

się je troską, rozwijając i strzegąc przed 

zniszczeniem i szkodnikami. W przypadku 

licznych instytutów badawczych – wybit-

nych i bardzo ważnych dla gospodarki 

i społeczeństwa – odczuwalny jest brak 

dbałości i ochrony. Z dokonanej oceny nie 

zostały wyciągnięte żadne wnioski, a na-

wet – jak twierdzi wielu – dla wygranych 

przygotowano karę w projekcie kolejnej 

edycji kategoryzacji przygotowanej przez 

KEJN.

Wybiórcze oświetlanie
Jesienią 2010 r. miał miejsce kolejny 

„incydent” legislacyjny wskazujący na 

to, że lampa reformy zaczęła oświetlać 

wybiórczo, dyskryminując instytuty ba-

dawcze. Był nim projekt rozporządzenia 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 

oraz rozliczania środków na fi nansowanie 

działalności statutowej.

W celu uniknięcia wad i nieprawi-

dłowości w dokonywaniu oceny przez 

rodzący się KEJN, Rada w listopadzie 

2010 r., podsumowała dokonaną ocenę 

parametryczną i wytypowała jej podsta-

wowe mankamenty, wśród których zna-

lazły się:

niespójność Ankiety oraz Karty Oceny,

brak wdrożeń w przedstawianym 

dorobku,

•

•

Refl ektorem po oczach
Motto:  „Art. 42. 1. Kompleksowa ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek 

naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, jest przeprowadzana na podstawie wyników oceny poziomu 

naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do standar-

dów międzynarodowych, a także oceny znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali 

międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju.” (z ustawy o zasadach fi nansowania nauki)
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Polski Produkt Przyszłości 

(PPP) to Konkurs z wielo-

letnią tradycją, który pro-

muje nowoczesność, postęp 

i przedsiębiorczość. Powstał 

z myślą o tych, dla których 

poszukiwanie innowacyjnych 

rozwiązań jest prawdziwą pa-

sją. Adresatami konkursu są 

naukowcy, badacze i wyna-

lazcy reprezentujący innowa-

cyjne przedsiębiorstwa oraz 

jednostki naukowe.

5 października 2011 r. 

w Warszawie odbyła się uro-

czystość wręczenia nagród laureatom XIV edycji Konkursu PPP, 

organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-

czości, w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej postawy 

proinnowacyjne „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”.

Wśród nagrodzonych są cztery instytuty badawcze:

brak wspólnego i jednolitego podej-

ścia oraz interpretacji oceny,

problem z liczbą N – w wielu 

przypadkach liczba ta powodowała 

nieporozumienia,

niesprzyjający system dla jednostek 

działających na rzecz fi rm o charak-

terze MSP, które nie mają własnego 

zaplecza B+R,

problem oceny prac B+R fi nansowa-

nych spoza budżetu – w większości 

przypadków dane jednostek w tym 

zakresie były odrzucane.

Refl ektorem po oczach
Na nic jednak się zdały nasze wyprze-

dzające postulaty – KEJN w lecie 2010 r. 

przygotował założenia do projektu kate-

goryzacji, które eliminują wpływ jednostki 

naukowej na innowacyjność gospodarki, 

nie mówiąc o braku transparentnych zasad 

oceny.

RGIB nie ukrywa oburzenia uważając, 

że takie działanie nie tylko szkodzi roz-

wojowi instytutów badawczych, z któ-

rych wiele odgrywa wiodącą rolę w licz-

nych sektorach i branżach gospodarki, 

ale wpływa negatywnie na współpracę 

pomiędzy pionami nauki, bowiem anta-

gonizuje środowiska. Pracownicy uczelni 

lub PAN, z którymi eksperci instytutów 

pracują nad wspólnymi projektami, stoją 

po drugiej stronie barykady usypanej 

przez KEJN.

•

•

•

•

Na podstawie tych założeń powstał 

projekt rozporządzenia MNiSW w spra-

wie kryteriów i trybu przyznawania kategorii 

naukowej jednostkom naukowym, otrzy-

many przez RGIB do zaopiniowania w li-

stopadzie br. i bardzo źle przyjęty przez 

środowisko instytutów badawczych, 

szcze gólnie z obszaru nauk inżynierskich. 

Wydzielenie w projekcie oceny dwóch 

kategorii efektów działalności naukowej – 

materialnych i niematerialnych nie wydaje 

się być dobrym pomysłem ze względu 

na problemy z zakwalifi kowaniem kry-

teriów o złożonych cechach. Jednakże 

umieszczenie w kategorii niematerialnej 

zupełnie wymiernych efektów działalności 

jednostek naukowych, które prowadzą 

badania i wdrożenia na rzecz gospodarki 

i innowacyjności, wywołuje kategoryczny 

sprzeciw.

Większość recenzentów projektu roz-

porządzenia poddaje krytyce nieprzejrzy-

sty i skomplikowany system oceny stosu-

jący bardzo zróżnicowane kryteria dla po-

szczególnych grup oceny. Zastosowanie 

tak niezrozumiałego algorytmu przy użyciu 

specjalnego programu obliczania punktów 

powodowałoby, że oceniane jednostki nie 

mogłyby sprawdzić prawidłowości oceny. 

Jak można wyznaczyć wcześniej wartości 

jednostek referencyjnych bez znajomo-

ści wartości parametrów punktowych 

dla poszczególnych kryteriów jednostek 

ocenianych w ramach Grup Wspólnej 

Oceny? Środowisko wyraża obawy, czy 

taka procedura nie mogłaby stać się na-

rzędziem manipulacji, ponieważ arbitralne 

określanie wartości jednostek referencyj-

nych ma wpływ na liczbę jednostek kwa-

lifi kowanych do poszczególnych kategorii 

A, B i C.

Wiele negatywnych emocji budzi nie 

tylko oceniać „jak”, ale także „kiedy”. 

W opinii, którą – wraz z 80. szczegóło-

wymi uwagami – RGIB przedłożyła mini-

ster B. Kudryckiej, prof. L. Rafalski napisał: 

„Innym istotnym problemem jest opracowy-

wanie i przyjmowanie kryteriów oceny jedno-

stek naukowych pod koniec przewidywanego 

okresu tej oceny. Kryteria te powinny być 

ustalane przed okresem oceny. Wówczas 

kierownicy jednostek naukowych mogą pro-

wadzić skuteczną politykę naukową i reali-

zować działania mające na celu otrzymanie 

najwyższej kategorii naukowej. Oznacza to, 

że nowa ocena powinna dotyczyć roku 2012 

i lat następnych. Natomiast ocena działal-

ności jednostek naukowych w latach 2010-

2011 powinna być przeprowadzona według 

kryteriów przyjętych w 2010 roku.”

Instytuty badawcze są bardzo ważną 

i dynamicznie rozwijającą się częścią pol-

skiej nauki. Osiągnięcia badawcze i wdro-

żenia ostatnich lat stawiają wielu naszych 

naukowców i ekspertów w światłach jupi-

terów. Lampa reformy powinna to światło 

wzmacniać.

Beata Mikulska

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM – nagroda 

w kategorii „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” 

za Urządzenie do stymulacyjnego wspomagania hemodynamiki 

w trakcie zabiegu operacyjnego CardiAccel ANP-701,

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – nagroda w ka-

tegorii „technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” 

za Innowacyjną technologię wytwarzania autoklawizowanego 

betonu komórkowego z zastosowaniem popiołów lotnych nowej 

generacji,

Instytut Elektrotechniki – wyróżnienie w kategorii „wyrób 

przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” za projekt Zasobnik 

podstacyjny 2 Mj; 0,15 MW,

Instytut Technologii Elektronowej – wyróżnienie w kategorii 

„wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” za Krzemowe 

detektory cząstek alfa.

Nagroda Specjalna „eCO2innowacja”, ufundowana przez 

Ministra Gospodarki dla produktu o największym potencjale 

w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, została przyznana 

Instytutowi Elektrotechniki za projekt Zasobnik podstacyjny 2 Mj; 

0,15 MW. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

•

•

•

•

Projekty instytutów badawczych docenione
w Konkursie Polski Produkt Przyszłości
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Instytut Odlewnictwa w Krakowie jest 

jednostką, która już od 65 lat zajmuje 

się działalnością naukowo-badawczą 

dotyczącą zarówno aktualnych potrzeb 

nowoczesnego przemysłu odlewniczego 

w Polsce, jak również tworzenia teo-

retycznych i praktycznych podstaw do 

wdrażania nowych procesów. Prowadzi 

prace naukowe i rozwojowe w zakresie: 

metalurgii i technologii odlewania stopów 

żelaza i metali nieżelaznych, technologii 

mas formierskich, odlewania kokilowego, 

ciśnieniowego i precyzyjnego, stosowa-

nia modeli zgazowywanych i regeneracji 

osnowy ziarnowej. Instytut wykonuje 

również badania: wysokotemperaturowe 

stanu ciekłego, nanostrukturalne, właści-

wości fi zykochemicznych i mechanicznych 

oraz wad odlewów. Placówka prowadzi 

prace z zakresu szybkiego prototypowa-

nia, skanowania przestrzennego, symulacji 

zalewania, krzepnięcia i rozkładu naprężeń. 

Zajmuje się również monitoringiem branży 

odlewniczej i certyfi kacją wyrobów, pro-

wadzi działalność wydawniczą.

Szczególną uwagę Instytut zwraca na 

ochronę środowiska naturalnego oraz 

oszczędność materiałów i energii. Od 

2010 r. Instytut Odlewnictwa należy do 

grupy instytutów badawczych kategorii A.

Historia

Instytut Odlewnictwa w Krakowie 

został powołany 1 lutego 1946 r. przez 

Centralny Zarząd Przemysłu Metalowego, 

jako jeden z pierwszych powojennych in-

stytutów badawczych w Polsce. W 1948 r. 

Instytut uzyskał na stałe siedzibę przy ulicy 

Zakopiańskiej 73. Obowiązującą dzisiaj 

nazwę Instytut otrzymał w 1951 roku.

Początkowy okres działalności zwią-

zany był głównie z odbudową i moderni-

zacją polskiego odlewnictwa. Wdrażano 

do polskiego przemysłu zagraniczne 

technologie, opracowano wiele udanych 

i oryginalnych rozwiązań w zakresie no-

wych materiałów, technologii odlewni-

czych, aparatury kontrolno-pomiarowej, 

maszyn oraz urządzeń. Pod koniec lat 70. 

ubiegłego wieku, wykorzystując osiągnię-

cia wdrożeniowe w krajowym przemyśle, 

stworzono bazę dydaktyczno-naukową 

i rozpoczęto współpracę z UNIDO 

(ONZ). Instytut Odlewnictwa stał się 

znaczącym w świecie centrum szkolenia 

kadr odlewniczych krajów rozwijających 

się oraz uczestniczył w budowie i urucho-

mieniu odlewni w takich krajach, jak: Syria, 

Irak, Indie i Jordania.

Instytut zapisał na swoim koncie wiele 

nowoczesnych rozwiązań w zakresie 

technologii i tworzyw, za które został 

ośmiokrotnie uhonorowany Nagrodą 

Państwową (najbardziej prestiżową na-

grodą przyznawaną w latach 1951–1990 

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, 

techniki oraz literatury i sztuki). W roku 

1995, po okresie transformacji – który 

udało się przetrwać bez drastycznych 

konsekwencji – rozpoczęto tworzenie 

nowoczesnego Instytutu spełniającego 

wymagania gospodarki wolnorynkowej. 

Gruntownie zmodernizowano laboratoria 

badawcze i technologiczne, utworzono 

także dwa nowe laboratoria: szybkiego 

prototypowania, wyposażone w urządze-

nie LOM (Laminated Object Manufacturing) 

i programy dotyczące symulacji krzepnię-

cia oraz nowoczesne w skali światowej 

– do badania zjawisk wysokotemperaturo-

65 lat Instytutu Odlewnictwa

Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak
Od 2007 r. dyrektor Instytutu Odlewnic-
twa w Krakowie. Autor i współautor 35 
książek oraz skryptów w wersji polsko- 
i angielskojęzycznej, ponad 475 publikacji 
naukowych, technicznych oraz opracowań 
o charakterze badawczym, przemysło-
wym, autorskim i wdrożeniowym w kraju 
i za granicą. Twórca i współtwórca 10 pa-
tentów oraz wzorów użytkowych.
Jest członkiem Rady Głównej Instytutów 
Badawczych, Małopolskiej Rady Innowa-
cji, Rad Naukowych Instytutu Metalurgii 
i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytutu 
Zaawansowanych Technologii Wytwarza-
nia (wiceprzewodniczący) oraz Instytutu 
Transportu Samochodowego. Jest także 
członkiem założycielem i wiceprzewodni-
czącym Zarządu Głównego Polskiego To-
warzystwa Materiałów Kompozytowych, 
wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
Polskiego Towarzystwa Materiałoznaw-
czego, wiceprezesem Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Technicznego Odlewni-
ków Polskich, członkiem Komitetu Meta-
lurgii Komitetu Nauki o Materiałach PAN 
oraz wielu stowarzyszeń zagranicznych: 
TMS Minerals, Metals, Materials; American 
Society of  Metals (ASM); International Com-
munity for Composites Engineering (ICCE) 
i American Foundrymen’s Society. Ekspert 
Europejskiej Komisji Directorate-General 
XII Science.
W 2000 r. otrzymał Złoty Medal za wy-
nalazek „Bezołowiowe odlewnicze stopy 
miedzi” na 49. Światowym Salonie BRUS-
SELS EUREKA w Brukseli, w 2007 r. Złoty 
Medal z wyróżnieniem 56. Światowych 
Targów Wynalazczości, Badań Nauko-
wych Nowych Technik Brussels EUREKA 
za „High performance ultralight ALFA alu-
minium brake discs reinforced with fl y-ash” 
a w 2008 r. Złoty Medal z Wyróżnieniem 
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Ra-
cjonalizatorów.
Odznaczony Krzyżem Ofi cerskim Orderu 
Wynalazczości nadanym przez najwyższą 
Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii oraz 
srebrnym Krzyżem Zasługi. Laureat tytułu 
„Srebrny Inżynier”, w kategorii High-Tech, 
17. Edycji Plebiscytu Czytelników „Prze-
glądu Technicznego”.
Członek komitetów naukowych wielu 
konferencji, kongresów, seminariów i fo-
rów technicznych zarówno krajowych, jak 
i zagranicznych.

Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak
dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie
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wych w układzie ciekły metal – ciało stałe. 

Utworzono Biuro Certyfi kacji Wyrobów 

oraz Branżowy Punkt Kontaktowy Odlew-

nictwa. Wprowadzono system zarządza-

nia jakością wg normy PN-EN ISO 9001, 

a laboratoria badawcze uzyskały akredy-

tację. Przywrócono również badania staty-

styczne polskiego przemysłu odlewniczego 

(zaniechane w latach 1981–1995).

Współczesność

Obecnie Instytut jest nowocześnie 

zarządzaną jednostką badawczą. Za ter-

minowe regulowanie wszelkich zobowią-

zań oraz poszanowanie ekologii i praw 

konsumenckich dwukrotnie uzyskał tytuł 

„Solidna Firma” w Programie Gospo-

darczo-Konsumenckim pod patronatem 

przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, 

a w październiku br. został laureatem 

Małopolskiej Nagrody Przedsiębiorczo-

ści w kategorii małych i średnich przed-

siębiorstw oraz uzyskał nominację do 

nagrody Prezydenta RP.

Prace naukowo-badawcze są realizo-

wane przez wysoko wyspecjalizowaną 

i doświadczoną kadrę naukową w zakła-

dach i centrach, takich jak: Zakład Tech-

nologii, Zakład Stopów Żelaza, Zakład 

Stopów Metali Nieżelaznych, Centrum 

Badań Wysokotemperaturowych, Cen-

trum Projektowania i Prototypowania 

oraz w akredytowanym Zespole Labo-

ratoriów Badawczych.

W realizacji prac wykorzystywane są 

urządzenia i stanowiska badawcze naj-

nowszej generacji, które umożliwiają pro-

wadzenie badań tworzyw inżynierskich 

(w tym nanomateriałów) na niespotykaną 

dotychczas skalę – w temperaturze do 

2100°C i wysokiej próżni 10-10 hPa, inno-

wacyjna aparatura i urządzenia do reali-

zacji inżynierii odwrotnej, projektowania i 

prototypowania oraz nowoczesne zaple-

cze informatyczne zakupione dzięki do-

fi nansowaniu ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W Instytucie funkcjonują i są na bieżąco 

doskonalone trzy systemy zarządzania po-

twierdzone certyfi katami: system zarzą-

dzania jakością obowiązujący w fi rmie oraz 

system zarządzania obowiązujący w Ze-

spole Laboratoriów Badawczych oraz 

w Biurze Certyfi kacji i Normalizacji.

Najważniejsze osiągnięcia

Innowacyjne rozwiązania i technolo-

gie Instytutu zostały wyróżnione wieloma 

prestiżowymi nagrodami na krajowych 

i zagranicznych wystawach, targach i kon-

kursach. Należą do nich m.in.:

unikatowa aparatura do badań ciekłych 

metali i stopów w wysokiej tempera-

turze;

innowacyjna konstrukcja i technologia 

wytwarzania odlewanych elementów 

maszyn rolniczych;

ultralekkie aluminiowe tarcze hamul-

cowe ALFA zbrojone popiołami lot-

nymi o wysokich parametrach użyt-

kowych;

sposób wytwarzania odlewów łopatek 

z żeliwa sferoidalnego ausferrytyczno-

martenzytycznego o podwyższonej od-

porności na zużycie ścierne;

technologia wykonywania odlewów 

artystycznych z wykorzystaniem natu-

ralnych modeli fl ory i fauny;

sposób otrzymywania mas formierskich 

i rdzeniowych ze spoiwem w postaci 

krzemianów metali alkalicznych;

technika wykonywania innowacyjnych 

odlewów dla medycyny;

innowacyjna technologia produkcji 

wstawek hamulcowych dla taboru ko-

lejowego.

Nagrody, wyróżnienia, patenty

Do najbardziej prestiżowych nagród 

uzyskanych przez Instytut należą: Krzyż 

•

•

•

•

•

•

•

•

Ofi cerski Orderu Wynalazczości (w 2000 

i 2008 r.) nadany przez Najwyższą Komisję 

Odznaczeń Królestwa Belgii, wielokrot-

nie uzyskiwane złote, srebrne i brązowe 

medale na Międzynarodowych Targach 

Wynalazczości, Badań Naukowych i No-

wych Technik Brussels Innova, Targach 

Poznańskich, Targach Metal Kielce, na-

groda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego za Międzynarodowe Osiągnię-

cia Wynalazcze, I miejsce w konkursie 

Polski Produkt Przyszłości.

Odlewy różnej konstrukcji pomp wirnikowych, stosowanych
w urządzeniach do zasilania sztucznego serca, wykonane ze 
stopów aluminium i tytanu

Ultralekkie aluminiowe tarcze hamulcowe ALFA zbrojone 
popiołami lotnymi o wysokich parametrach użytkowych
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Jedyne w Polsce stanowisko do badań nieniszczących metodą tomografi i komputerowej 
typu V|TOME|X L-450 (przeznaczone do badań obiektów dużogabarytowych)

W okresie 65 lat działalności Insty-

tut uzyskał 297 patentów krajowych, 75 

patentów zagranicznych oraz 82 prawa 

ochronne na wzory użytkowe.

Projekty strukturalne 

i zamawiane

W ostatnich pięciu latach Instytut 

zrealizował 7 projektów strukturalnych 

współfi nansowanych przez Unię Euro-

pejską (zarówno jako koordynator, jak 

i wykonawca), w tym projekt „Foresight 

technologiczny odlewnictwa polskiego”, 

w którym wskazano kierunki badań 

i rozwoju polskiego odlewnictwa w wa-

runkach globalizacji i międzynarodowej 

konkurencji.

Obecnie realizuje 6 projektów: „Dopo-

sażenie infrastruktury badawczej Małopol-

skiego Centrum Innowacyjnych Techno-

logii i Materiałów” (MCITiM); „Komplek-

sowa informatyzacja Instytutu Odlewnic-

twa poprzez wdrożenie zaawansowanych 

aplikacji informatycznych i modernizacje 

infrastruktury sprzętowo-sieciowej”; „Fo-

resight technologii odlewniczych w kontek-

ście Energii do 2030 r.”; „Badania i rozwój 

nowoczesnej technologii tworzyw odlew-

niczych odpornych na zmęczenie cieplne”; 

„Poprawa niezawodności bezołowiowych 

połączeń lutowanych w pakietach elek-

tronicznych”; „Zaawansowane materiały 

i technologie” – gdzie jest wykonawcą kilku 

tematów.

Był również koordynatorem, zakoń-

czonego w 2008 r. Projektu Badawczego 

Zamawianego pt.: „Nowoczesne two-

rzywa i procesy technologiczne w od-

lewnictwie”, w którym uczestniczyło 12 

partnerów – wykonawców ze strefy na-

ukowo-badawczej.

Współpraca z przemysłem

Istotnym obszarem działalności Insty-

tut jest działalność wdrożeniowa, której 

celem jest wprowadzanie do przemy-

słu nowoczesnych, energooszczędnych 

i przyjaznych dla środowiska technologii. 

W ostatnich pięciu latach wdrożono w 31 

zakładach 42 nowe rozwiązania i sprawo-

wano nadzór autorski nad uruchomieniem 

ich produkcji. Wdrożono m.in.:

technologię wykonywania form i rdzeni 

z ekologicznym spoiwem geopolimero-

wym dla odlewów żeliwnych;

wysokiej jakości materiały o nazwie 

„ekomix” oraz mieszanki bentonit-

-ekomix przeznaczone dla odlewnic-

twa;

technologię produkcji odlewów dwu-

warstwowych;

•

•

•

technologię wytwarzania odlewów dla 

elektrowni wiatrowych;

uproszczony system odpylania żeli-

wiaka;

technologię produkcji odlewów gene-

ratora ze stopu ołowiu do przechowy-

wania i transportu materiałów radioak-

tywnych dla medycyny.

Współpraca międzynarodowa

Instytut utrzymuje rozległe kontakty 

z zagranicznymi instytutami, uczelniami 

oraz przedsiębiorstwami i jest cenionym 

partnerem w zakresie wymiany naukowej 

i technicznej, a także w realizacji wspól-

nych programów naukowo-badawczych, 

•

•

•

takich jak: Programy Ramowe Unii Euro-

pejskiej, COST (European Cooperation in 

the Field of  Scientifi c and Technical Rese-

arch), czy program EUREKA. Instytut jest 

wykonawcą międzynarodowego projektu 

EUREKA E! 4102 MEDHIAL, realizuje 

także projekt w ramach programu „Ad-

vanced – Ultra Super Critical – NICKEL 

(A – USC NICKEL). Współpracuje z wie-

loma organizacjami międzynarodowymi, 

w tym Committee of  Associations of  

European Foundries (CAEF), American 

Foundry Society (AFS) i World Foundry 

Organization (WFO), a także NASA, Oak 

Ridge National Laboratory i INASMET 

San Sebastian.

Uniwersalny zestaw aparaturowy do kompleksowych badań właściwości ciekłych metali 
i stopów w wysokiej temperaturze
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60 lat działalności
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
im. Stanisława Sakowicza (1951-2011)

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. 

Stanisława Sakowicza w Olsztynie po-

wołany został przez Prezydium Rządu 

uchwałą Nr 33 z dnia 24 stycznia 1951 r. 

Imię założyciela – Profesora Stanisława 

Sakowicza – przyjął w 1987 r.

Zakres działalności
Instytut jest jednostką naukową resortu 

rolnictwa. Prowadzi szeroko rozwiniętą 

działalność wydawniczą, upowszechnie-

niową, popularyzatorską i informacyjną 

w zakresie rybactwa, a także dyscyplin 

naukowych integralnie z tą dziedziną 

wiedzy związanych – ichtiobiologii, lim-

nologii, ekologii wód, hydrobiologii, 

weterynarii i ekonomiki rybactwa. Po-

siada prawa do nadawania stopni nauko-

wych doktora i doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscy-

plinie rybactwo. Wypromował 22 profe-

sorów, 22 doktorów habilitowanych i 74 

doktorów. W kategoryzacji jednostek na-

ukowych, przeprowadzonej w 2002 roku 

przez Komitet Badań Naukowych, zajął 

pierwszą pozycję wśród instytutów re-

sortu rolnictwa. W 2010 r. przez MNiSW 

zaliczony został do kategorii A, zajmując 

4. miejsce w rankingu w grupie G7 „In-

żyniera i ochrona środowiska, technologie 

środowiskowe, rolnicze i leśne”. Za wkład 

w rozwój nauk rolniczych został wyróż-

niony Medalem im. Michała Oczapow-

skiego przyznanym w 2003 roku przez 

Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i We-

terynaryjnych Polskiej Akademii Nauk. Za 

wybitny wkład w rozwój rybactwa wyróż-

nia polskich uczonych, jednostki naukowe, 

organizacje społeczne i samorządowe Me-

dalem Profesora Stanisława Korwin-Sako-

wicza, ustanowionym w 2001 r. z okazji 

50-lecia swojej działalności.

Kadra i zakłady naukowe
Instytut zatrudnia obecnie 200 osób, 

w tym 60 pracowników w dwóch ry-

backich zakładach doświadczalnych 

– w Zatorze k. Krakowa i w Żabieńcu 

k. Warszawy. Kadra naukowa Instytutu 

składa się z 61 osób: 7. profesorów zwy-

czajnych, 8. profesorów nadzwyczajnych, 

25. adiunktów ze stopniem naukowym 

doktora, 12. asystentów i 5. starszych 

specjalistów badawczo-technicznych. 

Badania naukowe prowadzi 11 zakładów 

naukowych: Akwakultury, Bioekonomiki 

Rybactwa, Hydrobiologii, Ichtiologii, Ho-

dowli Ryb Jesiotrowatych, Hodowli Ryb 

Łososiowatych, Patologii i Immunologii 

Ryb, Ryb Wędrownych, Rybactwa Jezio-

rowego, Rybactwa Rzecznego i Rybactwa 

Stawowego, zlokalizowanych w Olsztynie, 

w Gdańsku i Rutkach k. Żukowa, w Giżycku

i w Pieczarkach k. Giżycka oraz w Ża-

bieńcu k. Warszawy. Ich działalność jest 

wspierana przez Pracownię Hydroaku-

styki i Techniki Połowu Ryb, Dział Informa-

cji Naukowej i Dział Wydawnictw. Instytut 

jest wieczystym użytkownikiem 3. jezior 

(Dgał Wielki, Dgał Mały, Warniak), po-

łożonych na Mazurach w zlewni jeziora 

Dargin, oraz 1800 ha stawów karpiowych, 

położonych w Zatorze k. Krakowa i w Ża-

bieńcu k. Warszawy.

Zadania statutowe Instytut wypełnia 

prowadząc badania teoretyczne i stoso-

wane, kształcąc kadrę naukową i zawo-

dową, sporządzając ekspertyzy i opinie, 

upowszechniając wyniki badań, m.in. 

przez działalność informacyjną, wydaw-

niczą oraz szkoleniową, jak też współ-

działając z jednostkami administracyjnymi 

i gospodarczymi oraz prowadząc współ-

pracę naukową z organizacjami krajowymi 

i zagranicznymi. Podstawą tej działalności 

jest wieloletni program „Racjonalizacja 

śródlądowej gospodarki rybackiej w aspekcie 

zrównoważonego rozwoju”, zawierający trzy 

obszary badawczo-rozwojowe: 1. „Opra-

cowanie metod optymalizacji w warunkach 

ograniczeń ekologicznych i ekonomicznych”; 

2. „Kształtowanie gospodarki rybackiej jako 

narzędzia ochrony i zagospodarowania 

ekosystemów wodnych”; 3. „Poznawanie 

uwarunkowań i projektowanie gospodarki 

rybackiej w systemie wielorakiego użytko-

wania zbiorników wodnych”. Program ten 

jest zgodny z „Polską polityką strukturalną 

w sektorze rybołówstwa”, określoną przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 

lata 2000-2006 oraz odpowiada wymo-

gom „Narodowego Planu Rozwoju 2007-

2013”, określonego w „Strategii Rozwoju 

Rybołówstwa na lata 2007-2013”. Zawiera 

on ważną dla rybactwa polskiego pro-

blematykę, m.in. dotyczącą opracowania 

zasad ochrony ekosystemów wodnych 

Prof. dr hab. Bogusław Zdanowski
ur. w 1945 r. we Włodawie, absolwent Wy-
działu Rybactwa Morskiego WSR w Szcze-
cinie. Stopień doktora uzyskał w 1975 r., 
doktora habilitowanego w 1983 r. w Insty-
tucie Ekologii PAN. Tytuł profesora otrzy-
mał w 1990 r. Od 1968 r. pracuje w IRS 
w Olsztynie, gdzie od 1975 r. kieruje 
Zakładem Hydrobiologii. W latach 1986-
1999 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. 
naukowo-badawczych, a od 2000 r. – dyre-
ktora Instytutu. Zajmuje się eutrofi zacją 
wód oraz strukturą i funkcjonowaniem 
ekosystemów wodnych. W dorobku pu-
blikacyjnym posiada 350 różnej rangi opra-
cowań, w tym 10 podręczników i 110 ory-
ginalnych rozpraw naukowych dotyczących 
limnologii, ekologii wód i rybactwa śródlą-
dowego. Wypromował 10 doktorów. Był 
recenzentem 24 rozpraw doktorskich i ha-
bilitacyjnych. Pełni funkcje redakcyjne m.in. 
w „Archives of  Polish Fisheries“. Do ważnych 
wydarzeń związanych z pracą naukową za-
licza przeprowadzone w latach 1982-1983 
badania zbiorników zaporowych w Iraku. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Hydrobiologicznego, Polskiego Towarzy-
stwa Rybackiego, Polskiego Towarzystwa 
Malakologicznego i Polskiego Towarzystwa 
Limnologicznego, a od 2007 r. Komitetu 
Ekologicznego PAN. Za prace badawcze 
i wdrożeniowe w 1984 r. wyróżniony 
został nagrodą Sekretarza Naukowego 
PAN, w 1990 r. nagrodą II stopnia Mini-
stra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej, a w 1992 r. nagrodą II stopnia Ministra 
Ochrony Środowiska Zasobów Natural-
nych i Leśnictwa. 

Prof. dr hab. Bogusław Zdanowski
dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego
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oraz gospodarowania zasobami ichtio-

fauny, poprzez tworzenie modeli zary-

biania, restytucję gatunków, ochronę bio-

różnorodności i zasobów genowych ryb; 

modernizację biotechnologii produkcji 

ryb, obejmującej kontrolowany rozród, 

produkcję materiału zarybieniowego i ryb 

konsumpcyjnych, jak też selekcję, a także 

profi laktykę i terapię ryb; opracowanie 

modeli gospodarki rybackiej na wodach 

śródlądowych oraz opracowanie systemu 

oceny jakości wód dostępnych dla rybac-

twa.

Osiągnięcia naukowe
Do ważniejszych osiągnięć nauko-

wych i wdrożeniowych Instytutu należy 

zaliczyć opracowanie od podstaw zało-

żeń rybackiego użytkowania wód (rzek, 

zbiorników zaporowych, jezior), w tym 

także podgrzanych zbiorników; wdroże-

nie programu restytucji ryb wędrownych 

(łososia, troci, certy), opracowanie tech-

nologii produkcji materiału zarybienio-

wego cennych gatunków ryb dla potrzeb 

gospodarczych i ochrony ekosystemów 

wodnych, wdrożenie do praktyki wysoce 

efektywnych metod chowu ryb (karpia, 

pstrąga, ryb roślinożernych i jesiotrowa-

tych) oraz opracowanie metod profi lak-

tyki i ochrony zdrowia ryb. W efekcie tych 

działań odbudowano populację łososia 

w zlewisku Morza Bałtyckiego, umożliwia-

jąc zdjęcie tego gatunku z listy gatunków 

chronionych („Czerwonej Księgi”) i do-

puszczenie do połowów komercyjnych, 

nastąpił rozwój pstrągarstwa w Polsce 

jako gałęzi gospodarczej, o produkcji do 

20 tys. ton rocznie, a poprzez wdrożenie 

biotechnologii rozrodu i chowu cennych 

gatunków ryb w systemach recyrkulacyj-

nych zwiększono produkcję materiału do 

zarybień wód otwartych oraz stworzono 

warunki do restytucji jesiotra i ochrony 

zasobów węgorza w zlewisku Morza Bał-

tyckiego.

Działalność usługowa, 
informacyjna i wydawnicza

Działalność usługowa Instytutu obej-

muje opiniowanie operatów rybackich, 

pozwoleń wodno-prawnych oraz wnio-

sków kredytowych uzyskiwanych ze środ-

ków unijnych w ramach Sektorowego Pro-

gramu Operacyjnego „Rybołówstwo i prze-

twórstwo ryb 2004-2006” oraz Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obsza-

rów rybackich 2007-2013”, sporządzanie 

ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki 

rybackiej, wyceny szkód w rybactwie, 

poradnictwa w projektowaniu rybac-

kich obiektów hodowlanych, produkcji 

i rozprowadzaniu materiału selekcyjnego 

i obsadowego wybranych gatunków ryb, 

diagnozowanie i leczenie chorób ryb.

Instytut prowadzi w tym zakresie sze-

roko zakrojoną działalność informacyjną 

i wydawniczą. W ostatniej dekadzie wy-

dał 115 książek oraz opublikował 1645 

artykułów naukowych i 732 artykuły 

popularnonaukowe z zakresu rybactwa. 

Zbiory informacyjne Instytutu zawierają 

opracowania kartografi czne blisko 3000 

jezior, zestawienia wieloletnich danych 

dotyczących stanu środowiska wodnego, 

składu ichtiofauny oraz połowów ryb, jak 

też jedyną w Polsce pełną dokumentację 

literatury z zakresu limnologii, ichtiologii 

i rybactwa śródlądowego.

Instytut jest wydawcą czasopisma na-

ukowego „Archives of  Polish Fisheries”, 

„Komunikatów Rybackich”, „Broszur Ry-

backich”, „Bibliografi i Polskiej Literatury” 

oraz licznych opracowań monografi cz-

nych z zakresu rybactwa śródlądowego, 

jak też współuczestniczy w pracach Euro-

pejskiej Komisji Doradczej ds. Rybactwa 

Śródlądowego (EIFAC/FAO) oraz w re-

alizacji „Programu restytucji ryb wędrow-

nych w Polsce”, koordynowanego przez 

Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Badania wdrożeniowe
Badania wdrożeniowe Instytutu posze-

rzone zostały w ostatnich latach o projekty 

innowacyjne, realizowane ze środków 

UE w ramach m.in. „7 Programu Ramo-

wego”, Sektorowego Programu Opera-

cyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 

2004-2006”, Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołów-

stwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013”, Funduszu Norweskiego, 

Narodowego Funduszu Ochrony Środo-

wiska, Ekofunduszu, jak też o projekty 

indywidualne MNiSW, dotyczące m.in. 

opracowania europejskiego indeksu ryb 

(EFI+) do oceny stanu ekologicznego rzek 

i jezior, opracowania systemu zarządzania 

jakością produkcji w akwakulturze, pro-

mocji produktów rybnych, wprowadza-

nia zmian w technologii w celu poprawy 

jakości produktów chowu i hodowli ryb 

w kategoriach „dobrostanu”, humanitar-

nego obchodzenia się ze zwierzętami, 

tworzenia stad tarłowych i rozrodczych 

gatunków ryb i raków zagrożonych wy-

ginięciem, jak też opracowania nowych 

technologii produkcji materiału cennych 

gatunków ryb. 

Inicjatywa ta umożliwia Instytutowi mo-

nitorowanie akwakultury w Polsce, usta-

lanie dla Polski optymalnych wariantów 

gospodarki rybackiej, jak też prognozo-

wanie jej rozwoju, w zgodności z trzema 

kryteriami racjonalności: ekologicznym, 

ekonomicznym i społecznym, leżącymi 

u podstaw ekorozwoju tej dziedziny rol-

nictwa.

Wprowadzanie nowych technolo-

gii i metod gospodarowania zasobami 

ichtiofauny powinno zmniejszyć ryzyko 

powstania nadmiernych zdolności pro-

dukcyjnych przedsiębiorstw rybackich, 

poprawić jakość i atrakcyjność produktów 

chowu i hodowli ryb, podnieść efektyw-

ność wykorzystania zasobów wodnych, 

jak też w znaczącym stopniu zredukować 

oddziaływanie produkcji rybackiej na śro-

dowisko.

Wybrane projekty 
wdrożeniowe Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego

Biotechniki chowu i hodowli ryb 

jesiotrowatych

Opracowano efektywne technologie 

basenowego wychowu narybku jesiotra 

w warunkach zamkniętego obiegu wody 

oraz tuczu ryb towarowych w basenach 

systemów recyrkulacyjnych, w stawach 

z naturalną termiką, w sadzach i basenach 

zasilanych pogrzaną wodą zrzutową elek-

trociepłowni.

Technologie intensywnego chowu je-

siotrów zostały wdrożone w kilkunastu 

obiektach rybackich. Zdywersyfi kowano 

tym produkcję polskiej akwakultury i pod-

niesiono jej konkurencyjność. Rozwinięto 

w Polsce nową gałąź akwakultury – ho-

dowlę jesiotrów. Obecnie w gospodar-

stwach rybackich produkuje się rocznie 

ponad 300 ton ryby towarowej, oraz ok. 

500 kg kawioru z ikry jesiotrów pocho-

dzących z akwakultury. Efektywne metody 

chowu jesiotrów umożliwiły utworzenie 

w Polsce stad tarlaków hodowlanych ga-

tunków i hybrydów ryb jesiotrowatych.

Połowy selektów jesiotra ostronosego
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rozpoczęcie w 2004 roku prac nad resty-

tucją naszego rodzimego jesiotra bałtyc-

kiego (ostronosego) Acipenser oxyrinchus, 

w zlewni Morza Bałtyckiego.

Twórcy osiągnięcia: prof. dr hab. Ry-

szard Kolman, dr hab. Mirosław Szczep-

kowski, prof. IRS (kierownik projektu), mgr 

Arkadiusz Duda, mgr Grzegorz Wiszniew-

ski, dr Andrzej Kapusta, dr Maja Prusińska, 

dr Bożena Szczepkowska.

Biotechniki kontrolowanego 

rozrodu sandacza

Nowatorskie w skali Europy, efek-

tywne biotechniki kontrolowanego, sty-

mulowanego hormonalnie tarła dzikiego 

sandacza, pozyskanego z jezior w okresie 

naturalnego rozradzania się tego gatunku, 

umożliwiły opracowanie pionierskiej me-

tody pozasezonowego rozrodu sandacza 

w zamkniętych obiegach wody. Rozwią-

zania techniczne pozwoliły na odłowy 

i transport tarlaków, procedury mało-

inwazyjnego, przyżyciowego określania 

stadiów dojrzałości oocytów, jak też zasad 

termicznej, behawioralnej i hormonalnej 

stymulacji rozrodu. Biotechniki te mają 

charakter wybitnie aplikacyjny. Zostały 

one wdrożone w rybackich wylęgarniach. 

W efekcie odnotowano systematyczny 

wzrost produkcji wylęgu sandacza, po-

zyskanego w oparciu o metody tarła 

sztucznego. Wyprodukowany materiał 

służy do zarybień naturalnych zbiorników 

wodnych. Implementacja metod sztucz-

nego rozradzania sandacza przyczyniła 

się do zdywersyfi kowania produkcji ry-

backiej, a także do zamknięcia cyklu pro-

dukcyjnego sandacza w warunkach ściśle 

kontrolowanych (obiegi recyrkulacyjne) 

i wprowadzenia tego gatunku do akwa-

kultury polskiej i europejskiej.

Twórcy osiągnięcia: prof. dr hab. Zdzi-

sław Zakęś (kierownik projektu); dr hab. 

Mirosław Szczepkowski, prof. IRS; dr hab. 

Krystyna Demska-Zakęś, prof. UWM; dr 

Agata Kowalska; mgr Marek Hopko; mgr 

Konrad Partyka; mgr Michał Kozłowski; 

mgr Krzysztof  Wunderlich, mgr Wojciech 

Kowalski.

Stymulowany wzrost produkcji 

materiału zarybieniowego 

cennych gatunków ryb, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

szczupaka

Skonstruowano przewoźne, komple-

tne moduły wylęgarniczo-podchowowe,  

umożliwiające inkubację ikry i pozyskanie 

wylęgu ryb w warunkach w pełni kon-

trolowanych. Zostały one udostępnione 

wybranym rybackim użytkownikom wód 

do produkcji materiału zarybieniowego 

na własne potrzeby. Zasadniczym efek-

tem programu jest wdrożenie technolo-

gii umożliwiających zwiększenie produkcji 

materiału zarybieniowego szczupaka i in-

nych gatunków ryb. Zainicjowane działa-

nia prowadzą do podniesienia atrakcyj-

ności wędkarskiej zarybianych wód oraz 

wspomagają równowagę gatunkową ryb 

w ekosystemach wodnych.

Twórcy osiągnięcia: dr inż. Marek Łu-

czyński (kierownik projektu), dr inż. M. Szku-

dlarek, dr inż. A. Szczerbowski.

„Pan Karp” wsparciem dla 

krajowej produkcji karpia

Projekt skierowany głównie do hodow-

ców karpia, przetwórców i handlowców. 

Znak towarowy „Pan Karp” został zare-

jestrowany w Urzędzie Patentowym RP. 

Wydawany certyfi kat „Pan Karp” potwier-

dza prowadzenie hodowli pod stałym 

nadzorem weterynaryjnym oraz zgodnie 

z zasadami dobrostanu ryb.

Promocja karpia dzięki zastosowaniu 

nowoczesnych narzędzi przekazu spo-

łecznego, w tym telewizji, Internetu, ra-

dia i prasy, służy stabilności i rentowności 

produkcji karpia. Wypromowano „karpia 

bez ości”, a więc fi letów nacinanych spe-

cjalnie skonstruowanymi urządzeniami, 

zwiększyło sprzedaż karpia na rynku.

Twórcy osiągnięcia: prof. dr hab. Bogu-

sław Zdanowski, mgr inż. Zbigniew Szcze-

pański (kierownik projektu), prof. dr hab. 

Jacek Wolnicki, Anna Daczka, dr Andrzej 

Lirski.

Poprawa jakości chowu 

i hodowli ryb, ze szczególnym 

uwzględnieniem dobrostanu 

zwierząt

Na podstawie opracowanych norm 

transportu i przetrzymywania żywych ryb 

zdefi niowano zbiór zasad Dobrej Praktyki 

Rybackiej, dobrostanu karpia w trakcie ho-

dowli stawowej oraz humanitarnego ob-

chodzenia się z rybami. Przeprowadzono 

szkolenia, zarówno dla hodowców karpia, 

jak i pracowników odpowiedzialnych za 

sprzedaż ryb w hipermarketach, należą-

cych do wiodących w Polsce sieci han-

dlowych. Stosowanie zaleceń dobrostanu 

zwiększyło jakość oferowanego surowca 

rybnego i zapewniło klientom możliwości 

wyboru produktów rybnych. Wdrożenie 

dobrych praktyk zredukowało negatywny 

odbiór handlu żywymi.

Twórcy osiągnięcia: dr inż. Andrzej Lirski 

(kierownik projektu), dr inż. Henryk Biało-

wąs, dr inż. Mirosław Cieśla, mgr inż. Anna 

Daczka, mgr inż. Edward Głąbski, dr inż. 

Piotr Hliwa, dr inż. Rafał Kamiński, lek.wet. 

Barbara Kazuń, dr inż. Mirosław Kuczyński, 

mgr inż. Sławomir Kwiatkowski, mgr inż. Ma-

ciej Pilarczyk, mgr Justyna Sikorska, prof. dr 

hab. Andrzej K. Siwicki, dr wet. Elżbieta Te-

rech-Majewska, prof.dr.hab.Ryszard Wojda, 

doc. dr hab. Jacek Wolnicki

Zarybianie rzeki Drwęcy znakowanym 
narybkiem jesiotra ostronosego.

Wnętrze basenu podchowowego w okresie 
tuczu sandacza

Wycieranie samicy sandaczaWylęgarnia przewoźna
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60. Jubileuszowe Targi Wynalazczo-

ści, Badań Naukowych i Nowych Technik 

„BRUSSELS INNOVA 2011”, poświęcone 

transferowi technologii i wdrażaniu po-

stępu technicznego, odbyły się w dniach 

17-19 listopada 2011 r. Patronat nad pol-

skim pawilonem wystawienniczym ob-

jęły Ministerstwo Gospodarki oraz Rada 

Główna Instytutów Badawczych. Organi-

zację udziału polskim wystawcom zapew-

niła fi rma Eurobusiness-Haller z Katowic, 

ofi cjalny przedstawiciel Targów INNOVA 

na Polskę.

W tegorocznej edycji targów najwięk-

szym wyróżnieniem przyznanym polskim 

wynalazcom była nagroda Grand Prix 

2011, którą otrzymał Instytut Chemii 

Przemysłowej za technologię otrzymywania 

chlorowodorku (2R,3S) fenyloizoseryny - półpro-

duktu leku przeciwnowotworowego Paclitaxel. 

Międzynarodowe jury przyznało również 

wyróżnienia w postaci medali w 4 katego-

riach: złote medale z wyróżnieniem, me-

dale złote, srebrne i brązowe. Z satysfakcją 

informujemy, że liczne instytuty badawcze 

zostały nagrodzone na Targach „BRUSSELS 

INNOVA 2011”. Lista Laureatów, wraz 

z nagrodzonymi projektami, dostępna na 

stronie www.rgib.org.pl.

Grand Prix Brussels Innova 2011
dla Instytutu Chemii Przemysłowej

IV edycja Konkursu
Akademii Młodego Wynalazcy

Sponsor Konkursu: Agencja Promocyjna Inventor sp. z o.o.

Patronat: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
                Rada Główna Instytutów Badawczych

Prace laureatów IV edycji Konkursu będą zaprezentowane podczas
15. Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii,
który odbędzie się w dniach 20-23 marca 2012 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie
młodych wynalazców z instytutów badawczych!

Regulamin Konkursu dostępny na stronie
http://inventor-factory.pl

Autorzy technologii wytwarzania chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny
Od lewej:  mgr inż. Bożenna Obukowicz, prof. dr hab. Jacek Cybulski, dr inż. Magdalena 
Jezierska-Zięba, mgr inż. Barbara Kąkol. Źródło: ICHP

Termin zgłaszania prac do Konkursu: 15 lutego 2012 r.

Ogłoszenie wyników: 1 marca 2012 r.
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65 lat działalności Instytutu Elektrotechniki
dla polskiej gospodarki

Początki Instytutu
Koncepcja utworzenia w Polsce Insty-

tutu Elektrotechniki sięga okresu mię-

dzywojennego. Jednak jej realizacja była 

możliwa dopiero po zakończeniu II wojny 

światowej. Za datę powstania przyjmuje 

się 1 września 1946 r. kiedy istniejący od 

roku Państwowy Instytut Wysokonapię-

ciowy został przekształcony w Państwowy 

Instytut Elektrotechniki. Zmiana nazwy 

była konsekwencją rozszerzenia zakresu 

działalności Instytutu na całą elektrotech-

nikę. W pierwszych latach swojej działal-

ności, przez krótki okres, Instytut nosił 

nazwę – Główny Instytut Elektrotechniki, 

w 1951 r. Instytut otrzymał obowiązującą 

dziś nazwę.

W okresie powojennym Instytut ode-

grał bardzo istotną rolę w budowie pol-

skiego przemysłu elektrotechnicznego. Od 

początku swojej działalności był jednostką 

wiodącą w dyscyplinie elektrotechniki, za-

równo pod względem wyboru rozwiązań 

technologicznych, jak i organizacyjnych, 

mających za cel doskonalenie wytwarza-

nych i eksploatowanych wyrobów elek-

trotechnicznych.

Kierownictwo Instytutu Elektrotech-

niki, obchodzącego jubileusz 65-lecia 

swojej działalności – ma świadomość, 

że osiągnięcia naukowe i techniczne za-

wdzięcza przede wszystkim pracowni-

kom – wysokiej klasy specjalistom, któ-

rych twórcza praca, zapał i poświęcenie, 

wiedza oraz doświadczenie zaowocowały 

ogromnym wkładem w rozwój polskiej 

elektrotechniki.

Instytut dziś
Instytut Elektrotechniki jest obecnie 

nowoczesną, innowacyjną instytucją od-

powiadającą standardom europejskim 

zarówno w zakresie potencjału naukowo-

badawczego, prowadzonych prac badaw-

czych i rozwojowych, jak i wytwarzania 

zaawansowanych technologicznie produk-

tów. Jest jednym z największych technicz-

nych instytutów badawczych w Polsce.

Realizując zadania zgodne z polityką 

naukowo-techniczną i polityką innowa-

cyjną państwa, Instytut Elektrotechniki 

bierze aktywny udział w rozwoju gospo-

darki kraju. Współpracuje z krajowymi 

i europejskimi podmiotami poprzez wy-

korzystywanie Funduszy Strukturalnych 

UE. Zapewnia przedsiębiorcom przemy-

słu elektrotechnicznego i energetycznego 

silne wsparcie naukowo-badawcze, ukie-

runkowane na innowacyjne technologie 

oraz pozyskiwanie energii z odnawialnych 

źródeł.

Instytut, jako wiodąca krajowa pla-

cówka naukowo-badawcza funkcjonująca 

w UE, dąży do umocnienia i rozwoju swej 

pozycji w dyscyplinie elektrotechniki i dzie-

dzinach pokrewnych, a także utrzymania 

i wzmocnienia wysokiej pozycji u obec-

nych oraz przyszłych kontrahentów.

Już od 1956 r. Rada Naukowa Instytutu 

posiada uprawnienia do nadawania stop-

nia naukowego doktora nauk technicz-

nych, a od 1970 r. także stopnia doktora 

habilitowanego w dyscyplinie elektrotech-

niki oraz do wnioskowania o nadanie ty-

tułu naukowego profesora.

W skład Instytutu Elektrotechniki 

wchodzą: zakłady naukowo-badawcze, 

oddziały w Gdańsku i Wrocławiu, zakład 

doświadczalny w Międzylesiu k. Kłodzka 

oraz akredytowane laboratoria badaw-

cze.

Prof. nadzw. dr hab.
Wiesław Wilczyński
Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
specjalność fi zyka doświadczalna ciała sta-
łego. Po odbyciu studiów doktoranckich 
na Politechnice Wrocławskiej w 1983 r. 
uzyskał stopień doktora nauk technicz-
nych. W 2003 r. Rada Naukowa Instytutu 
Elektrotechniki na podstawie kolokwium 
nadała mu stopień naukowy doktora ha-
bilitowanego nauk technicznych.
Pracę zawodową rozpoczął w roku 1981 
w Oddziale Wrocławskim Instytutu Elek-
trotechniki. Kolejne stopnie kariery zawo-
dowej przeszedł w tym właśnie Oddziale 
IEL, kolejno jako: adiunkt w Pracowni 
Materiałów Magnetycznych, kierownik 
pracowni, następnie Kierownik Zakładu 
Tworzyw Konstrukcyjno – Izolacyjnych. 
W 2000 r. został zastępcą dyrektora ds. 
Współpracy z Przemysłem Oddziału IEL 
we Wrocławiu. W 2004 r. został mia-
nowany na stanowisko docenta, a od 
2010 r. zajmuje stanowisko profesora 
nadzwyczajnego. W roku 2008, w wyniku 
postępowania konkursowego, zostaje 
powołany przez Ministra Gospodarki na 
stanowisko Dyrektora Instytutu Elektro-
techniki w Warszawie.
Jest autorem ok. 100 prac naukowych 
z zakresu materiałów magnetycznych 
oraz zastosowania pól magnetycznych, 
3 patentów, 4 wdrożeń w przemyśle i ok. 
50 dokumentacji technicznych. Wyniki 
prac naukowych prezentował na wielu 
konferencjach i sympozjach w kraju i za 
granicą. Prowadził i uczestniczył w reali-
zacji wielu krajowych i zagranicznych prac 
naukowo-badawczych finansowanych 
przez MNiSW i ze środków unijnych. 
Przez wiele lat prowadził laboratoria 
i wykłady dla studentów Wydziału Elek-
trycznego i Podstawowych Problemów 
Techniki Politechniki Wrocławskiej.
Przewodniczący Polskiego Komitetu 
Materiałów Elektrotechnicznych SEP 
w latach 1994 – 2005 r.; od roku 2006 
wiceprzewodniczący.
Członek gremiów i stowarzyszeń: 
Rady Naukowej IEL (XI, XIII, XIV, XV, 
XVI i XVII kadencji), Sekcji Materiałów 
i Technologii Elektrotechnicznych Ko-
mitetu Elektrotechniki PAN, Komitetu 
Naukowego Konferencji Krajowej „Po-
stępy w Elektrotechnologii”, Komitetu 
Naukowego Sympozjum Pomiarów 
Magnetycznych (od 2003 r.), Polskiego 
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycz-
nej i Stosowanej, Polskiego Towarzystwa 
Zastosowań Elektromagnetyzmu. Uho-
norowany – Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(2001 r.), Medalem im. Prof. M. Pożary-
skiego, Odznaką – Zasłużony Pracownik 
IEL i Złotą Odznaką SEP (2002 r.)

Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Wilczyński, 
dyrektor Instytutu Elektrotechniki
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Zakres działalności Instytutu
Instytut Elektrotechniki prowadzi prace 

naukowo-badawcze, projektowe i kon-

strukcyjne oraz wytwarza jednostkowe, 

wysoko przetworzone urządzenia elek-

tryczne w obszarach:

maszyn elektrycznych,

pojazdów elektrycznych,

napędów elektrycznych,

trakcji elektrycznej,

przekształtników mocy,

techniki świetlnej i promieniowania 

optycznego,

systemów pomiarowo-diagnosty-

cznych,

wielkich mocy,

energoelektroniki,

energetyki rozproszonej, w tym odna-

wialnych źródeł energii,

technologii i materiałoznawstwa elek-

trotechnicznego.

W akredytowanych laboratoriach 

przez Polskie Centrum Akredytacji i no-

tyfi kowanych w UE pod numerem 1460 

realizowane są badania wyrobów zgodnie 

z dyrektywami UE.

W zakresie posiadanej akredytacji labo-

ratoria Instytutu prowadzą badania: apa-

ratury i urządzeń elektrycznych wysokiego 

i niskiego napięcia, transformatorów, łącz-

ników elektrycznych, zabawek elektrycz-

nych, elektronarzędzi, silników, maszyn, 

opraw oświetleniowych, żarówek, lamp 

sodowych, lamp samostatecznikowych, 

stateczników elektronicznych, osprzętu 

połączeniowego, w tym urządzeń oświe-

tleniowych i informatycznych.

Studia Doktoranckie
W Instytucie Elektrotechniki prowa-

dzone są Studia Doktoranckie w dyscypli-

nie – elektrotechnika. Jedną z form dzia-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

łalności w ramach studiów doktoranckich 

są cykliczne, krajowe i międzynarodowe 

– interdyscyplinarne warsztaty doktoranc-

kie mające na celu integracje środowiska 

młodych naukowców oraz zapoznanie 

z osiągnięciami innych instytucji krajo-

wych i zagranicznych. Uczestnicy studiów 

doktoranckich mają do wyboru bogatą 

ofertę.

Nagrody i wyróżnienia
Instytut Elektrotechniki za działalność 

innowacyjną, w latach 2007 – 2011, uzy-

skał na międzynarodowych i krajowych 

targach oraz wystawach 33 złote me-

dale, 27 srebrnych, 18 brązowych oraz 

57 nagród specjalnych. Innowacje Insty-

tutu nagradzane były m.in. na wystawach 

w Genewie, Brukseli, Norymberdze, 

Bukareszcie, Seulu, Bangkoku, SuZhou, 

Cluj-Napoca, Taipei i Warszawie. Za 

szczególną aktywność w promocji wyna-

lazków zagranicą Instytut był wielokrot-

nie nagradzany dyplomami i pucharami 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

oraz Ministra Gospodarki. Zdjęcie (same 

medale)

W 2011 r. w XIV edycji Konkursu Polski 

Produkt Przyszłości, organizowanego przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-

czości, spośród 48 zgłoszonych nowator-

skich rozwiązań, Instytut Elektrotechniki 

otrzymał wyróżnienie w kategorii „Wyrób 

przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”. za 

rozwiązanie pt. „Zasobnik podstacyjny 2 MJ; 

0,15 MW”. Projekt otrzymał także nagrodę 

specjalną – „eCO2innowacja” – ufundowaną 

przez Ministra Gospodarki dla produktu 

o największym potencjale w zakresie re-

dukcji emisji gazów cieplarnianych.

Projekty Instytutu z zakresu 
ochrony środowiska

W ostatnich latach Instytut coraz ak-

tywniej włącza się w realizację projektów 

z zakresu ochrony środowiska natural-

nego. Daje to możliwość twórczego wyko-

rzystania dotychczasowych doświadczeń, 

a także pozwala na udział w projektach 

międzynarodowych.

Na uwagę zasługują, m.in.:

Terminale ładowania pojazdów elek-

trycznych, które rozlokowane są obec-

nie w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, 

Katowicach i Mielcu. Terminale prze-

znaczone są do ładowania zasobników 

energii pojazdów elektrycznych wypo-

sażonych w ładowarkę umożliwiającą 

przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nn. 

230 V/50 Hz.

Silniki w kole do bezpośredniego na-

pędu małych ekologicznych pojazdów 

elektrycznych. Silniki te są przezna-

czone do napędu bezpośredniego 

małych ekologicznych pojazdów elek-

trycznych.

•

•

Punkt ładowania pojazdów elektrycznych Silnik typu EMZm60-12 zamontowany w standardowym kole 
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budowana w Oddziale Instytutu Elek-

trotechniki we Wrocławiu Ekologiczna 

siłownia słoneczna z elementami wy-

twarzania i gromadzenia energii (ogniwa 

PV, kolektory słoneczne, ogniwa pali-

wowe, superkondensatory, zbiorniki 

ciśnieniowe) o mocy kilkunastu kilowa-

tów – dzięki niej możliwa jest zamiana 

energii słonecznej w mechaniczną, me-

chaniczną w elektryczną z jednocze-

snym magazynowaniem energii w po-

staci wodoru powstającego z elektrolizy 

wody do wykorzystania w ogniwach 

paliwowych.

międzynarodowy projekt Energetyka 

wiatrowa w regionie Morza Bałtyc-

kiego realizowany w Oddziale Instytutu 

Elektrotechniki w Gdańsku (z udziałem 

jedenastu instytucji i organizacji zain-

teresowanych rozwojem energetyki 

wiatrowej w czterech krajach Regionu 

Morza Bałtyckiego, tj. w Niemczech, 

Szwecji, na Litwie i w Polsce.

wykonany przez zespół pracowników 

Zakładu Trakcji Elektrycznej Instytutu 

Elektrotechniki oraz Wydział Elek-

tryczny Politechniki Warszawskiej Za-

sobnik podstacyjny 2 MJ; 0,15 MW, 

który służy do gromadzenia energii 

oddawanej przez elektryczne pojazdy 

trakcyjne w trakcie hamowania, popra-

•

•

•

wia również dynamikę pojazdu i umoż-

liwia jazdę awaryjną bez zasilania z sieci 

trakcyjnej odcinka na dystansie kilkuset 

metrów. 

Współpraca z przemysłem 
i zagranicznymi ośrodkami 
naukowymi

Doświadczenie i potencjał badawczy 

Instytutu zarówno w zakresie: jednost-

kowego wytwarzania opracowywanych 

urządzeń i systemów; oprogramowania, 

jak również testowania i uruchamiania 

własnych rozwiązań w zakładach przemy-

słowych; współpracy z krajowymi podmio-

tami gospodarczymi pozwala dokonywać 

transferów innowacyjnych opracowań.

W 2010 r. 49% przychodu Instytutu 

Elektrotechniki pochodziło z produkcji 

wyrobów i usług dla krajowego przemysłu 

elektrotechnicznego.

Międzynarodową rangę działalności 

Instytutu nadaje wieloletnia współpraca 

z licznymi ośrodkami naukowymi za gra-

nicą m.in. we Francji, Niemczech, Szwecji, 

Austrii, Czechach, Rosji.

65 lat działalności
Instytutu Elektrotechniki 
w liczbach

patenty – 680

w tym zagraniczne – 10

doktoraty obronione przed RN IEl 

– 162

habilitacje obronione przed RN IEl 

– 43

postępowania profesorskie podjęte 

przez RN IEl – 29

projekty badawcze granty – 143

projekty celowe – 79

książki i monografi e – 242

medale i wyróżnienia – 135

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ekologiczna siłownia słoneczna

Schemat siłowni elektroenergetycznej

Turbina wiatrowa z modyfi kowanymi łopatkami Zasobnik kontenerowy na sieci trakcyjnej MPK Elbląg
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W stoisku Rady Głównej Instytutów Badawczych zaprezen-

towano bogaty i zróżnicowany dorobek wydawniczy instytutów 

podczas piątej edycji Targów Książki Akademickiej i Naukowej 

ACADEMIA 2011. Ekspozycja miała miejsce, w Auli Głównej Po-

litechniki Warszawskiej, w dniach 19-21 października 2011 r. Jej 

organizatorami były Wydawnictwa UW i Ofi cyna Wydawnicza 

PW, a funkcję organizatora wykonawczego pełniła fi rma Murator 

EXPO. Na tegorocznych targach swoją ofertę zaprezentowało 

86 wystawców.

Monumentalny gmach uczelni to doskonała oprawa dla Tar-

gów ACADEMIA, których głównym celem jest promocja litera-

tury naukowej i podręczników wśród pracowników naukowych, 

księgarzy, bibliotekarzy i studentów. Targi te umożliwiają również 

wymianę myśli, dyskusję na temat sytuacji wydawców książek 

naukowych, a także zakup interesujących pozycji po konkuren-

cyjnych cenach. W stoiskach targowych można było znaleźć 

publikacje o charakterze technicznym i humanistycznym, jak 

również książki ekonomiczne i psychologiczne, publikacje in-

stytutów badawczych oraz ofertę warszawskich antykwariuszy. 

Obecni byli także importerzy publikacji zagranicznych, drukarnie 

współpracujące z sektorem wydawców naukowych, stowarzy-

szenia branżowe oraz media.

Ekspozycja zorganizowana przez Radę Główną Instytutów 

Badawczych cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzają-

cych naukowców, bibliotekarzy i studentów. Mieli oni możliwość 

nie tylko zapoznania się z ofertą wydawniczą poszczególnych 

instytutów, ale również otrzymania promowanych publikacji. 

Rozchwytywane były publikacje Instytutu Ochrony Środowi-

ska – PIB, Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, 

Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Instytutu Technologii 

Materiałów Elektronicznych, Instytutu Gospodarki Przestrzennej 

i Mieszkalnictwa. Dużym uznaniem cieszyły się piękne wydawnic-

twa Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. 

Zainteresowanie wzbudzały również ciekawie wydane publikacje 

Wojskowego Instytutu Medycznego, których tematyka przycią-

gała szerokie grono osób.

W czasie trwania Targów rozstrzygnięto konkursy: ACADE-

MIA – na najlepszą książkę akademicką i naukową oraz ECO-

NOMICUS na najlepszą książkę ekonomiczną. Dużym zain-

teresowaniem cieszyła się, zorganizowana po raz pierwszy na 

Targach, akcja „Książka za książkę”. W specjalnym stoisku można 

było wymienić się książkami, przede wszystkim podręcznikami 

oraz książkami naukowymi i popularnonaukowymi. Za każdy 

przyniesiony egzemplarz, można było wybrać jeden z dostępnych 

w stoisku.

Prezentacji oferty wystawców towarzyszyły spotkania kiero-

wane do środowiska naukowego oraz uczestników Targów. Od-

było się m.in. spotkanie wydawców książek naukowych z prof. dr. 

hab. Witoldem Jurkiem – podsekretarzem stanu w Ministerstwie 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gościem specjalnym Targów 

ACADEMIA 2011 był Jacek Santorski – psycholog społeczny, 

psycholog biznesu, twórca Akademii Psychologii Przywództwa 

Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values, który popro-

wadził interesujący wykład pt. „Jak przetrwać studia i stać się 

liderem w świecie, który oszalał”. Tematyka wykładu dotyczyła 

perspektyw i wyzwań świata, w którym żyjemy oraz zarządzania 

naszymi emocjami, relacjami i stresem. Adresowana była przede 

wszystkim do studentów odczuwających frustrację w związku 

z sytuacją „dopasowywania się” do realiów obecnego nasyco-

nego rynku zawodowego.

Targi Książki Akademickiej i Naukowej przyjęły się w środowi-

sku. Kolejna edycja Targów ACADEMIA pozyskała nowych wy-

stawców, poszerzyło się także grono odwiedzających. Świadczy 

to o tym, że jest zapotrzebowanie na targi promujące literaturę 

naukową. Celowym zatem jest, aby instytuty badawcze podczas 

ekspozycji prezentowały książki i czasopisma ukazujące bogaty, 

różnorodny dorobek naukowy oraz ogromny potencjał – wyniki 

badań i doświadczeń, innowacyjne technologie, nowatorskie 

rozwiązania techniczne, które wpływają na rozwój gospodarki 

oraz społeczeństwa.
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