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Przyznany ostatnio Panu Profeso-
rowi, w drodze ogólnonarodowego 
głosowania, tytuł „Człowieka wolno-
ści” świadczy, że dla wielu Polaków 
jest Pan wzorem i autorytetem. Jest 
Pan także człowiekiem sukcesu, 
który już od wielu lat pokazuje, że 
można odnieść go także w naszym 
kraju, choć często wymaga to „pój-
ścia pod prąd”. Czy istnieje jakiś 
przepis na taki sukces?

Wyróżnienie rzeczywiście jest 
szczególne. Jedno z najważniej-
szych, z ponad 300, jakie do 
tej pory otrzymałem. Związane 
z pięknym dla naszego kraju jubi-
leuszem – 25 lat Wolności. 

W ciągu tego mijającego ćwierć- 
wiecza mogliśmy być tam, gdzie 
chcemy i robić to, co potrafimy 
najlepiej. W nauce i medycynie 
klinicznej osiągnęliśmy naprawdę 

śmy ośrodkom europejskim i świa-
towym, lecz także znaleźliśmy się 
w ich ścisłej czołówce. W 2002 
roku przeprowadziłem pierwszą 
na świecie operację wszczepie-
nia implantu u osoby dorosłej  
z częściową głuchotą, a w 2004 
roku wykonałem pierwszy na świe-
cie taki zabieg u dziecka. Tym 
samym wraz z zespołem rozpo-
cząłem nowy rozdział w świato-
wej nauce i medycynie, a polscy 

wiele. A nasze sukcesy stały się 
okazją, aby pokazać Polskę z jak 
najlepszej strony. Wprowadzenie 
do Polski w 1992 roku programu 
leczenia całkowitej głuchoty, wy-
nikającej zarówno z wad wrodzo-
nych, jak i nabytych, za pomocą 
implantów ślimakowych całkowi-
cie zmieniło standardy w polskiej 
otolaryngologii, audiologii, fonia-
trii i rehabilitacji w tym zakresie. 
W ciągu 10 lat nie tylko dorównali-

Dychotomia doskonała, 
czyli jak skutecznie łączyć działalność medyczną i menedżerską
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pacjenci jako pierwsi w świecie 
uzyskali dostęp do najnowszych 
technologii leczenia. W ostat-
nich latach takich technologii 
medycznych opracowano jeszcze 
kilkanaście. Wszystkie systema-
tycznie wprowadzaliśmy w Insty-
tucie Fizjologii i Patologii Słuchu. 
Dlatego nasi pacjenci zawsze byli 
pierwszymi lub jednymi z pierw-
szych w świecie, którzy otrzymy-
wali szanse najskuteczniejszego 
leczenia. Od wielu lat wykonujemy 
też najwięcej na świecie operacji 
poprawiających słuch i mamy pod 
opieką największą grupę pacjen-
tów z różnymi urządzeniami wspo-
magającymi słuch.

Równolegle z osiągnięciami na-
ukowymi, m.in. dotyczącymi opra-
cowania przeze mnie innowacyjnej 
metody leczenia (nowa elektroda 
systemu implantu ślimakowego 
przeznaczonej dla osób z częścio-
wą głuchotą), prowadzone były 
również działania organizacyjne. 
W efekcie tych starań w 2012 
roku otworzyliśmy w Kajetanach 
Światowe Centrum Słuchu. Takie-
go ośrodka zajmującego się kom-
pleksowo diagnostyką, leczeniem 
i rehabilitacją osób z zaburzenia-
mi słuchu, głosu, mowy i równo-
wagi nie było dotąd w świecie. 

Na pytanie – jak się taki sukces 
osiąga – nie ma chyba prostej 
odpowiedzi. Na pewno racjonal-
ne zarządzanie ludźmi i czasem, 
a także szeroko rozumiana go-
spodarność, oszczędność, dobra 
organizacja i planowanie są pod-
stawą naszego sukcesu. Jestem 
mikrochirurgiem, więc chyba jest 
mi łatwiej. Ta dziedzina medy-
cyny wymusza przywiązywanie 
olbrzymiej wagi do każdego, naj-
mniejszego detalu. Jednak zasa-
da „sukces rodzi sukces” to tylko 
część prawdy o osiągnięciach ja-
kich dokonaliśmy. Ta zasada nie 
działa jak perpetuum mobile, nie 
ma i nie może być tak, że ktoś, 
kto raz sukces osiągnął w jed-

był szok. Mówię mu, że potrzebne 
jest miejsce, w którym pod jed-
nym dachem niesłyszący pacjent 
mógłby zostać zdiagnozowany, le-
czony i rehabilitowany. Odpowie-
dział mi – Dobrze, ma pan dwa 
tygodnie na znalezienie takiego 
miejsca. Udało się, powstał pro-
jekt „Cochlear Center” – drugie-
go takiego ośrodka w Europie. 
Potem nadszedł czas na Instytut 
Fizjologii i Patologii Słuchu, Mię-
dzynarodowe Centrum Słuchu 
i Mowy i wreszcie – Światowe Cen-
trum Słuchu. Powstanie tej uni-
kalnej w skali światowej placówki 
to wydarzenie niezwykle ważne 
w polskiej medycynie i w polskiej 
nauce. Coś takiego nie powsta-
je z dnia na dzień i nie powstaje 
każdego roku. Za tym się kryła 
praca wielu ludzi, za tym się kry-
ły określone wkłady finansowe. 
Ponad 120-milionowa inwestycja 
została zrealizowana w ciągu kil-
kunastu miesięcy. Ponad jedna 
trzecia środków to były środki 
wypracowane przez zespół Insty-
tutu Fizjologii i Patologii Słuchu. 
Powstało kilka nowych zakładów 
naukowych, w tym wiele pierw-
szych w skali międzynarodowej. 
W ciągu kilku miesięcy przepro-
wadziliśmy najwięcej w świecie 
operacji poprawiających słuch. 
Mówię o tym, nie po to, aby się 
chwalić. Mówię to, aby uzmysło-
wić Państwu, że to nie może być 
udziałem jednego człowieka, to 
jest udziałem zespołu. Powstanie 
Centrum to nie tylko nasza zasłu-
ga. To także zasługa atmosfery 
jaka panowała i panuje tu i te-
raz w naszym kraju i warunków 
zewnętrznych. To jest zasługa 
również tych, którzy przydziela-
jąc część środków stwierdzili, że 
100 nowych, atrakcyjnych miejsc 
pracy może postać właśnie w ob-
szarze zdrowia i zamiast na ko-
lejny – pewnie też potrzebny, ale 
niedopracowany koncepcyjnie 
tor lub kawałek drogi – przyznali 
środki w obszarze zdrowia.

nej sprawie będzie nim niesiony 
w przyszłości bez uzasadnienia 
w innych dziedzinach. Dla mnie 
tym uzasadnieniem jest słowo 
„praca” i kolejne słowa: „sukces 
motywuje sukces”. Nie „rodzi” 
a „motywuje”. To znaczy wyle-
czenie pacjenta nową, innowa-
cyjną metodą zawsze potrakto-
wać należy jako próg startowy do 
przemyślenia jak rozwinąć i upo-
wszechnić tę metodę, by pomóc 
innemu pacjentowi, któremu dziś 
jeszcze pomóc nie potrafimy.
Wiele instytutów badawczych, 
w tym medycznych, boryka się 
z różnorodnymi problemami – ba-
rierami, które utrudniają wykorzy-
stanie innowacyjnych osiągnięć 
wpływających na rozwój gospo-
darki i społeczeństwa. Jak Panu 
Profesorowi udaje się pokonywać 
te bariery, które dla innych są nie 
do przejścia? Jaki przykład do-
brych praktyk dałby Pan Profesor 
naukowcom i badaczom, których 
zniechęcają rozbudowane proce-
dury i nadmierny formalizm?  

Najważniejsza jest konsekwencja 
i upór w dążeniu do celu. Nie wol-
no też bać się ryzyka. Bywa, że 
najlepsze pomysły upadają dlate-
go że, ich realizacja jest powiąza-
na z podjęciem ryzyka. A szkoda, 
bo ryzyko jest nieuniknionym ele-
mentem postępu. Są dwa wyjścia 
– można obawiać się ryzyka i nic 
nie robić, albo też po prostu je 
podjąć wierząc, że wyjdzie z tego 
coś dobrego. Sprawdziłem to wie-
le razy na przysłowiowej „własnej 
skórze”. Kiedy ponad 20 lat temu 
narodził mi się pomysł ośrodka, 
w którym chory z różnymi wada-
mi słuchu miałby zapewnioną 
opiekę wszystkich niezbędnych 
specjalistów, udało mi się jakimś 
cudem dotrzeć do Jacka Kuro-
nia, który wówczas był ministrem 
pracy. Krótka rozmowa – Jak się 
panu nie uda, to wszyscy pójdzie-
my na dno. Czego pan potrzebu-
je? – zapytał Kuroń. Dla mnie to 
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W sposób doskonały łączy Pan 
Profesor działalność medyczną 
i menedżerską. Kierowany przez 
Pana Instytut w ostatniej ocenie 
parametrycznej otrzymał najwyż-
szą kategorię – „A+”. Stworzone 
przez Pana Światowe Centrum 
Słuchu to unikatowy w skali świa-
towej ośrodek integrujący wybit-
nych specjalistów z medycyny, 
inżynierii biomedycznej, akustyki, 
fizyki, nanotechnologii materia-
łowych, informatycznych, psy-
chologii. Przykłady te kłócą się 
z wszechobecnym marazmem 
i pesymizmem na temat kondycji 
polskiej nauki i powszechną opi-
nią o braku synergii i koordynacji 
działań w różnych obszarach ba-
dawczych…

Otrzymanie przez Instytut naj-
wyższej kategorii potwierdza nie 
tylko fakt, że jest to jedna z najle-
piej zarządzanych placówek tego 
typu w kraju – być może to jedyny 
z instytutów badawczych podle-
głych Ministerstwu Zdrowia, który 
nigdy nie był zadłużony. Uznanie 
członków Komitetu KEJN-u wzbu-
dziło także 28 tytułów: doktora 
habilitowanego, doktora nauk 
medycznych, nauk o zdrowiu 
i nauk humanistycznych, 60–70 
operacji poprawiających słuch 
dziennie, organizacja 171 konfe-
rencji i warsztatów naukowych, 
2657 naukowych publikacji pol-
skich i zagranicznych, 5694 re-
feratów i wystąpień na konferen-
cjach polskich i zagranicznych. 
Ale to wszystko nie zrobiło się 
samo. Tylko determinacja i cięż-
ka praca gwarantują sukces. Ja 
kocham pracę – wtedy ona jest 
przyjemnością. Trzeba dobrze 
zidentyfikować potrzebę, problem 
i wierzyć w to, co się robi. Za tym 
sukcesem niewątpliwie stoi także 
wielka praca organiczna w wielu 
wymiarach, wykonywana w róż-
nych – sprzyjających a czasem 
nie, warunkach – przeze mnie 
i mój Zespół.

z obszaru medycyny i techniki. 
Obecnie realizujemy kilkanaście 
projektów badawczych i jestem 
przekonany, że każdy ma szansę 
promować Polskę na świecie. 

Jednym z ciekawszych jest na przy-
kład Program „Innotech”, w któ-
rym opracowywane są nowe tech-
nologie urządzeń wszczepialnych 
wspomagających procesy słysze-
nia. Projekt ma na celu uzyska-
nie innowacyjnej, w stosunku do 
dotychczas stosowanych, metody 
leczenia z wykorzystaniem całko-
wicie wszczepialnych elementów 
wykonanych z nowoczesnych ma-
teriałów, a także z wykorzysta-
niem multimedialnych systemów 
stymulacji narządu słuchu. Efekty 
realizacji projektu mogą przyczy-
nić się do zwiększenia dostępno-
ści technologii wszczepialnych dla 
większej ilości pacjentów. Jestem 
głęboko przekonany, że to właśnie 
rozwój nowoczesnych technologii 
w naszym kraju pomoże umac-
niać pozycję Polski na naukowej 
i klinicznej mapie świata. Te roz-
wiązania są dedykowane szcze-
gólnie osobom w wieku senioral-
nym, a takich przybywa na świecie 
i będą ich wkrótce setki milionów. 
Innym projektem jest upowszech-
nianie w świecie – przyjętego z na-
szej inicjatywy – Europejskiego 
Konsensusu Naukowego dotyczą-
cego wczesnego wykrywania za-
burzeń słuchu, wzroku i mowy. Re-
alizujemy to obecnie w kilkunastu 
krajach, m.in. Europy Wschodniej, 
Azji Środkowej i Afryki Zachod-
niej. W trakcie realizacji jest także 
projekt – wzorowany na naszym 
ośrodku – powstawania Świato-
wych Centrów Słuchu na różnych 
kontynentach. 

Dziękuję Panu Profesorowi za roz-
mowę.

Dorota Jarocka

Ja po pierwsze, drugie i trzecie 
jestem lekarzem praktykiem, 
który codziennie, kiedy jest 
w pracy, konsultuje i operuje. Ale 
jestem też dyrektorem Instytutu – 
poważnego zespołu naukowego 
i klinicznego, który zorganizo-
wałem od podstaw, który – jak 
wspomniałem – od kilku lat wyko-
nuje najwięcej operacji poprawia-
jących słuch na świecie. Bardzo 
bym chciał uwolnić się od coraz 
bardziej obezwładniającej admi-
nistracji. Gdybym dziś nie był tym, 
który sobie zleca i zarazem jest 
wiernym wykonawcą poleceń dy-
rekcji, nie byłoby 75% obecnych 
osiągnięć i sukcesów Instytutu 
i Centrum. To nie są przechwałki. 
Jeżeli w wielkim szpitalu dziennie 
operowanych jest 30 osób, a rocz-
nie przyjmuje się ok. 150 tysięcy 
pacjentów i zespół liczy ok. 2 ty-
sięcy osób, to my dotychczas od-
powiednio: operujemy dziennie 
ok. 70. pacjentów, udzielamy 200 
tysięcy konsultacji rocznie, a jest 
nas 10 razy mniej. Dlatego dużo 
pracujemy. Czy to jest model do 
upowszechnienia – niech ocenią 
to inni, ale bez niego nie byłbym 
w stanie łączyć wymienionych 
funkcji i uzyskiwać takich wymier-
nych efektów. Efektów, które po-
kazują nie tylko w skali krajowej, 
ale zwłaszcza międzynarodowej, 
że można i że należy podejmować 
wielkie wyzwania. 

Jakie kolejne wyzwania stoją 
przed Panem Profesorem? Które 
z projektów badawczych realizo-
wanych obecnie przez Instytut 
Fizjologii i Patologii Słuchu mogą 
przyczynić się do wzmocnienia 
pozycji Polski na mapie medycz-
nej i naukowej w wymiarze mię-
dzynarodowym?

Działalność naukowo-badawcza 
naszego Instytutu ma charakter 
interdyscyplinarny i jest związa-
na z wieloma specjalnościami 
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W dniach 26-27 maja 2014 r. w war-
szawskim hotelu „Novotel” odby-
ło się XXIII Forum Sprawozdawcze 
Elektorów Instytutów Badawczych. 
W obradach uczestniczyło 116 dy-
rektorów i elektorów.

I dzień Forum – 26 maja 2014 r.
Rada Gówna Instytutów Badawczych 
zorganizowała debatę pt. Polska go-
spodarka w 2020 roku – szanse 
i zagrożenia, w której udział wzięli: 
Iwona Wendel – Podsekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry i Rozwoju, prof. Jacek Guliński 
– Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
prof. Michał Kleiber – Prezes Pol-
skiej Akademii Nauk, prof. Jerzy 
Woźnicki – Przewodniczący Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go oraz przedstawiciele instytutów 
badawczych: prof. Marian Szczerek 
– Zastępca Dyrektora ds. naukowo- 
-badawczych Instytutu Technolo-
gii Eksploatacji-PIB, członek Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, dr Andrzej Krueger – Dyrek-
tor Instytutu Ciężkiej Syntezy Orga-
nicznej „Blachownia” i prof. Cezary 
Możeński – Dyrektor Instytutu No-
wych Syntez Chemicznych.

Wśród zaproszonych gości byli przed-
stawiciele rządu, stowarzyszeń oraz 
świata nauki współpracujący z Radą 
Główną: Jerzy Pietrewicz – Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki, Jerzy Majchrzak – Dyrektor 
Departamentu Innowacji i Przemy-
słu w Ministerstwie Gospodarki, 
dr inż. Marek Cieśliński z Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
prof. Krzysztof Kurzydłowski – 
Dyrektor Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, prof. Ryszard Pregiel – Pre-
zes Zarządu Polskiej Izby Gospodar-
czej Zaawansowanych Technologii, 
prof. Michał Szota – Prezes Sto-
warzyszenia Polskich Wynalazców 

1. Uwarunkowania zewnętrzne i we-
wnętrzne polskiej gospodarki.

2. Program „Horyzont 2020” i Pro-
gram Operacyjny Inteligentny 
Rozwój szansą na zwiększenie 
konkurencyjności polskiej go-
spodarki.

3. Mechanizmy współpracy jed-
nostek naukowych i przedsię-
biorstw.

4. Wdrożenia rozwiązań innowa-
cyjnych w programie inwestycyj-
nym na lata 2014-2020.

i Racjonalizatorów, Marta Niezgoda 
i Piotr Brzeziński – Index Copernicus.

Otwarcia Forum dokonał Przewodni-
czący Rady Głównej Instytutów Ba-
dawczych – prof. Leszek Rafalski, 
który powitał zgromadzonych 
gości oraz przedstawicieli instytu-
tów badawczych. Następnie głos 
oddał redaktorowi Krzysztofowi 
Michalskiemu, który poprowadził 
dyskusję koncentrującą się wokół 
następujących zagadnień:

XXIII Forum Sprawozdawcze Elektorów 
Instytutów Badawczych

Od lewej: prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, prof. Danuta Koradecka – 
Dyrektor CIOP–PIB, prof. Jan Pilarczyk – Dyrektor IS

Od lewej: prof. Jerzy Woźnicki – Przewodniczący RGNiSW, prof. Michał Kleiber – Prezes 
PAN, prof. Jacek Guliński – Podsekretarz Stanu w MNiSW, Iwona Wendel – Podsekretarz 
Stanu w MIR, prof. Marian Szczerek – Zastępca Dyrektora ITE–PIB, dr Andrzej Krueger 
– Dyrektor ICSO "Blachownia", prof. Cezary Możeński – Dyrektor INS



5Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów BadawczychNr 3/2014

Szczegółowy przebieg dyskusji zo-
stanie zamieszczony w osobnej pu-
blikacji.
Pierwszą sesję obrad poprowadzili 
prof. Danuta Koradecka – Dyrektor 
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – 
PIB oraz prof. Jan Pilarczyk – Dyrek-
tor Instytutu Spawalnictwa.
Kolejny punkt Forum stanowiło spra-
wozdanie Przewodniczącego RGIB 
z działalności Rady, obejmujące okres 
od maja 2013 r. do maja 2014 r.
Następnie dr inż. Piotr Wojtas – Dy-
rektor Instytutu Technik Innowacyj-
nych EMAG, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej RGIB przedstawił szcze-
gółowe sprawozdanie z budżetu. 
Uczestnicy XXIII Forum jednogłośnie 
udzielili Radzie Głównej absoluto-
rium za okres sprawozdawczy.

Dr inż. Piotr Wojtas – Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej RGIB

W dalszej części obrad głos zabrał 
prof. Jerzy Sobczak – Dyrektor 
Instytutu Odlewnictwa, Przewod-
niczący Komisji ds. zmian zasad 
oceny jednostek naukowych, który 
przedstawił wynik prac Komisji oraz 
zaprezentował wnioski i konkluzje 
dotyczące parametryzacji wysłane 
do Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego oraz Komitetu Ewalu-
acji Jednostek Naukowych.
Po wystąpieniu prof. J. Sobczaka 
w otwartej dyskusji udział wzięli 

elektorzy oraz dyrektorzy instytutów 
badawczych, dzieląc się swoimi uwa-
gami i refleksjami odnośnie sprawoz-
dania z działalności Rady Głównej, 
a także problemami dotyczącymi 
środowiska instytutów badawczych. 
Przykładowe głosy w dyskusji:
Prof. Marek Mrówczyński z Insty-
tutu Ochrony Roślin – PIB wyraził 
uznanie dla działań podejmowanych 
przez Radę Główną. Zwrócił także 
uwagę na problem związany z opra-
cowaniem odpowiedniej karty wdro-
żeń dla instytutów przyrodniczych 
i rolniczych, uwzględniającej rozpro-
szonego odbiorcę charakterystycz-
nego dla tej grupy instytutów.
Józef Menes z Instytutu Chemii Prze-
mysłowej podkreślił, że wciąż brak 
jest rozwiązań prawnych motywują-
cych do innowacyjnych inwestycji. 

Józef Menes z Instytutu Chemii 
Przemysłowej

Nawiązał także do opracowanego 
w 2009 roku projektu zmian usta-
wy o podatku dochodowym od osób 
prawnych i fizycznych, który byłby 
skutecznym sposobem na wychodze-
nie z kryzysu. Niestety projekt napo-
tkał opór ze strony Ministerstwa Fi-
nansów, które wskazywało na straty 
dla budżetu państwa związane z tym 
rozwiązaniem – jakkolwiek nie są to 
tak wielkie pieniądze w stosunku do 
ewentualnych zysków, które można 
byłoby w ten sposób uzyskać. Zwró-
cił także uwagę, iż na bieżąco trzeba 

monitorować sprawę jak najszybsze-
go uruchomienia środków z obecnej 
perspektywy finansowej – jest to prio-
rytet dla instytutów na najbliższy rok.
Jolanta Mamenas – Zastępca Dy-
rektora ds. wdrożeń i administracji 
Instytutu Włókiennictwa poruszyła 
zagadnienia dotyczące ulg podat-
kowych, których wprowadzenie jest 
sprawą kluczową – od tego zależy 
sukces naszego środowiska w pro-
gramie „Horyzont 2020”. Stwier-
dziła, że czas przed następnymi 
wyborami jest najlepszą okazją, 
kiedy nasze środowisko może coś 
wywalczyć w tym zakresie. Wyszła 
także z inicjatywą przeprowadzenia 
akcji promocyjnej instytutów badaw-
czych, która ukazałaby ich potencjał, 
współpracę środowiska z przemy-
słem, nowatorskie rozwiązania itp. 

Jolanta Mamenas – Zastępca Dyrektora 
Instytutu Włókiennicwa

Warto pokazać, że jako środowisko 
jesteśmy silni i mamy wiele do zaofe-
rowania gospodarce. Takie działania 
są lepsze niż pisanie postulatów do 
ministerstw, które powodują, że je-
steśmy postrzegani jako jednostki 
roszczeniowe.
Prof. Witold Wiśniowski – Dyrektor 
Instytutu Lotnictwa podzielił się re-
fleksją ze spotkania w Ministerstwie 
Obrony Narodowej, gdzie debatowa-
no na temat przyszłości, innowacyj-
ności i badań dla przemysłu obron-
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nego. Zwrócił uwagę na problem 
rozpraszania środków finansowych, 
dublowania projektów w instytutach 
badawczych. Wskazał na koniecz-
ność stworzenia strategii, planu 
działania, które umożliwią racjonal-
ne wykorzystanie środków finanso-
wych w instytutach. Konieczne jest 
podjęcie działań, stworzenia modelu 
dostosowania się do reguł gospodar-
ki rynkowej, które pokażą, że my – 
jako instytuty badawcze – jesteśmy 
potrzebni gospodarce i krajowi. Pod-
jął także temat integracji wszystkich 
trzech pionów nauki w kontekście 
konkurencji globalnej.

Prof. Witold Wiśniowski – Dyrektor 
Instytutu Lotnictwa

Dr Marek Daszkiewicz – Dyrektor In-
stytutu Optyki Stosowanej im. prof. 
M. Pluty swierdził, że instytutom ba-
dawczym grozi marginalizacja, gdyż 
żaden z nich nie będzie potencjalnym 
partnerem dla dużej europejskiej 
organizacji badawczej jednoczącej 
wiele jednostek naukowych.

Wyraził pogląd, że powinien być od-
powiedni zapis w ustawie umożliwia-
jący instytutom łączenie się w duże 
centra badawcze.
W odniesieniu do kategoryzacji 
dr M. Daszkiewicz stwierdził, że in-
stytuty powinny być oceniane wg 
kryteriów, które im przysługują – 
zgodnie z dwoma dokumentami: 
ustawą o instytutach badawczych 
i statutem, gdyż to one określają cele 
i obowiązki instytutów. Jako bardzo 
niekorzystne dla naszego środowi-

Podkreślił, że największym sukce-
sem dwóch ostatnich dekad w wolnej 
Polsce jest sektor rolno-spożywczy, 
który jest na 1. miejscu w eksporcie, 
na równi z przemysłem samochodo-
wym. Zwrócił także uwagę, że w Na-
rodowym Programie Foresight Pol-
ska 2020 nie wspomina się w ogóle 
o rolnictwie. Wskazał na potrzebę 
szerszego zainteresowania ośrodków 
decyzyjnych i środowisk naukowych 
działalnością upowszechnieniową.
Prof. Władysław Strykowski – Dyrek-
tor Instytut Technologii Drewna zwrócił 
uwagę, że do czasów ministra Leszka 
Balcerowicza funkcjonował w Polsce 
system, w którym każde przedsiębior-
stwo płaciło jakąś niewielką część 
swojego przychodu na naukę. To roz-
wiązanie doskonale się sprawdzało, 
jednak zostało zlikwidowane. Poruszył 
również problem dotyczący wzrostu 
płac – uczelnie mają otrzymać w ciągu 
trzech lat o 30% więcej, podczas gdy 
wiele instytutów od lat ma płace na 
tym samym poziomie.
Na problematykę związaną ze zróż-
nicowaniem finansowania w po-
szczególnych pionach nauki uwa-
gę zwróciła także prof. Grażyna 
Podolska z Instytutu Uprawy Nawo-
żenia i Gleboznawstwa – PIB. 
Prof. Eugeniusz Herbut – Dyrektor 
Instytutu Zootechniki – PIB, zabierając 
głos w dyskusji, podkreślił nierówne 
traktowanie jednostek naukowych – in-
stytutów badawczych i instytutów PAN 
w kontekście wskaźnika przeniesienia.

Prof. Eugeniusz Herbut – Dyrektor 
Instytutu Zootechniki–PIB

ska wskazał brak przedstawicieli 
instytutów badawczych w Komite-
cie Polityki Naukowej. Stwierdził, 
że wciąż nie jesteśmy traktowani, 
tak jak inne sektory nauki. Poruszył 
także zagadnienia związane z wyna-
grodzeniem naukowców w ramach 
projektów europejskich.

Dr Marek Daszkiewicz – Dyrektor Instytutu 
Optyki Stosowanej im. prof. M. Pluty

Prof. Ryszard Hołownicki z Instytu-
tu Ogrodnictwa wyraził opinię, że 
nawet najbardziej doskonała para-
metryzacja nie poprawi sytuacji na-
uki, konieczne są odpowiednie na-
kłady finansowe. Przytoczył dane, 
z których wynika, że w ostatnim 
dziesięcioleciu nakłady w cenach 
bieżących na nauki humanistyczne 
wzrosły czterokrotnie, na technicz-
ne i przyrodnicze – dwukrotnie, 
a na rolnicze tylko o 30%.

Prof. Ryszard Hołownicki z Instytutu 
Ogrodnictwa
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Zwrócił także uwagę na zmniejsza-
jące się środki przeznaczone na 
młodych pracowników naukowych. 
Kwota na działalność studiów dok-
toranckich jest systematycznie 
zmniejszana.
Prof. Janusz Igras z Instytutu No-
wych Syntez Chemicznych, członek 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego stwierdził, że jako środo-
wisko musimy sami promować się, 
aby ukazywać własne możliwości. 
Dobrym do tego narzędziem jest 
4-osobowa reprezentacja przed-
stawicieli instytutów badawczych 
w Radzie Głównej Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, która przez aktywną 
działalność może bronić interesów 
naszych instytutów i wspierać dzia-
łania RGIB. 

Prof. Janusz Igras z Instytutu Nowych 
Syntez Chemicznych, członek Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Cezary Możeński – Dyrektor 
Instytutu Nowych Syntez Chemicz-
nych wyraził pogląd - że jako środo-
wisko – w każdym wystąpieniu po-
winniśmy cytować zapisy z ustawy 
o instytutach badawczych, aby przy-
pominać, po co zostaliśmy powoła-
ni, jakie zadania na nas nałożono 
i jak te zadania mamy realizować. 
Trzeba pokazać, że nie walczymy 
o przetrwanie, ale o transfer nowo-
czesnej innowacyjnej wiedzy do go-
spodarki, bo ta pozwoli nam zwięk-
szyć dochód narodowy.

czący POIR-u – jeśli w programie tym 
jednostki naukowe mają być członka-
mi konsorcjów, ale de facto projekty 
będą składać przedsiębiorstwa, to 
doprowadzi to do swoistej nierówno-
rzędności. Sytuacja taka nie powinna 
mieć miejsca w przypadku realizacji 
programów europejskich, dlatego po-
winniśmy domagać się, aby zasady 
POIR-u stwarzały możliwość składa-
nia wniosków również przez instytuty 
badawcze z obligatoryjnym udziałem 
przedsiębiorstw. Podjął także, bu-
dzący kontrowersję problem, doty-
czący tworzenia – na preferowanych 
warunkach – centrów badawczych 
w większych przedsiębiorstwach.

Prof. Zbigniew Śmieszek – Dyrektor Insty-
tutu Metali Nieżelaznych, 
Wiceprzewodniczący RGIB

Dr Andrzej Krueger – Dyrektor In-
stytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej 
„Blachownia” podkreślił, że są cele, 
o które – jako środowisko instytutów 
badawczych – musimy twardo wal-
czyć, aby zaczęto nas inaczej po-
strzegać. Stwierdził, że trzeba też 
sięgać po niekonwencjonalne meto-
dy, by pokazywać potencjał naszych 
instytutów. Musimy zainteresować 
tych, którzy powinni z nami współ-
pracować, którzy powinni korzystać 
z naszych wyników badań.

II dzień Forum – 27 maja 2014 r.
Obrady w tym dniu prowadzili 
dr hab. n. med. Magdalena Che-
chlińska z Centrum Onkologii –  
Instytutu im. M. Skłodowskiej- 
-Curie i dr inż. Andrzej Żurkowski – 
Dyrektor Instytutu Kolejnictwa.
Pierwsza część obrad przeznaczona 
była na dyskusję oraz sformułowa-
nie uchwały końcowej.
Przykładowe głosy w dyskusji.
Prof. Zbigniew Śmieszek – Dyrek-
tor Instytutu Metali Nieżelaznych 
wyraził aprobatę dla wyników pra-
cy Komisji pod przewodnictwem 
prof. J. Sobczaka, która wykazała 
wszystkie słabości i błędy systemu 
oceny parametrycznej, w wyniku 
której 30% instytutów badawczych 
otrzymało niższą kategorię. Poruszył 
również bardzo ważny temat doty-

Od lewej: dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska z Centrum Onkologii – Instytutu 
im. M. Skłodowskiej-Curie i dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
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Prof. Andrzej Chmielewski – 
Dyrektor Instytutu Chemii i Tech-
niki Jądrowej poruszył problem 
dotyczący wynagradzania młodej 
kadry badawczej. Wyraził także 
swoje zdanie na temat promocji 
instytutów badawczych – stwier-
dził, że promocja to także lobbing, 
który wiąże się też z naciskiem 
politycznym. Musimy pokazywać, 
że nie jesteśmy tylko „biurami 
projektów” – w naszym środowi-
sku mamy przecież profesorów 
i wyspecjalizowaną kadrę badaw-
czą. Podkreślił, że konieczna jest 
współpraca ze wszystkimi sekto-
rami nauki.

Prof. Andrzej Chmielewski – Dyrektor 
Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej

Trudno dać jednoznaczną odpo-
wiedź, mając świadomość, że duża 
część tej gospodarki jest w Polsce, 
ale nie jest polska. Zwrócił także 
uwagę na istotny problem związa-
ny z zagadnieniami eksploatacji – 
skoro np. nie mamy szans na skon-
struowanie dużego samolotu, mo-
żemy wyspecjalizować się w jego 
eksploatacji.

Dr hab. n. med. Magdalena Chechliń-
ska z Centrum Onkologii – Instytutu 
im. M. Skłodowskiej-Curie stwier-
dziła, że wiele naszych problemów 
wynika z niedofinansowania. Pro-
blem ten dotyczy zwłaszcza insty-
tutów, które nie mają możliwości 
sprzedaży swoich pomysłów i współ-
pracę z przemysłem. Jeśli dofinan-
sowanie budżetowe na naukę nie 
zwiększy się, to zawsze będziemy 
„w ogonie” Europy.

Tę część obrad zakończyła pre-
zentacja postulatów zebranych 
przez dr. Marka Daszkiewicza – 
Przewodniczącego Komisji Uchwał 
i Wniosków. Następnie sformuło-
wano uchwałę końcową – wytycz-
ną do prac Rady Głównej Instytu-
tów Badawczych.

Pełen tekst Uchwały znajduje się na 
ostatniej stronie.

Dorota Jarocka
Zdjęcia: Edyta Kaniuk

Prof. Jerzy Sobczak – Dyrektor 
Instytutu Odlewnictwa zgłosił wnio-
sek o rozszerzenie zakresu punktów 
za publikacje w czasopiśmie nauko-
wym, w części B wykazu czasopism 
naukowych, z dotychczasowego za-
kresu od 1 do 10, na zakres od 1 do 
20 – z uwzględnieniem znaczenia 
publikacji (w części B) dla rozwoju 
nauki stosowanej w kraju. To z pew-
nością poprawiłoby postrzeganie 
i wartościowanie osiągnięć nauko-
wych instytutów badawczych w przy-
szłej ocenie parametrycznej. 
Prof. Jerzy Lewitowicz z Instytutu 
Technicznego Wojsk Lotniczych zadał 
ważne pytanie: Czym jest innowacyj-
ność polskiej gospodarki?

Prof. Jerzy Lewitowicz – z Instytutu 
Technicznego Wojsk Lotniczych

Głosowanie uczestników XXIII Forum Elektorów Instytutów Badawczych nad Uchwałą
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Kulminacyjnym punktem drugie-
go dnia Forum było spotkanie 
z prof. Markiem Ratajczakiem – 
Sekretarzem Stanu w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego poświęcone tematyce do-
tacji statutowej.

Poniżej prezentujemy fragmen-
ty z wystąpienia prof. Marka 
Ratajczaka.

„Cieszę się, że po dwóch latach 
pracy w MNiSW mam okazję 
spotkać się z Państwem. Rozu-
miem, że macie Państwo wiele 
pytań dotyczących szeroko ro-
zumianej dotacji statutowej, na 
które chcielibyście uzyskać od-
powiedź. 

W ramach reformy nauki, którą 
zainicjowano kilka lat temu przy-
jęto, jako jedno z założeń, iż rola 
dotacji statutowej powinna być 
stopniowo ograniczana na rzecz 
finansowania opartego na proce-
durach konkursowych czyli tego, 
co niekiedy, w obiegu medialnym 
nazywa się kulturą grantową. 
Albowiem nic tak nie pobudza do 
aktywności, innowacyjności jak 
konkurencja. Rozwojowi kultury 
grantowej służyć miało powoła-
nie do życia dwóch bardzo istot-
nych agencji – NCBR, które jest 
bliższe instytutom badawczym, 
bo to na ogół tam poszukujecie 
Państwo środków z racji prowa-
dzenia w znacznej mierze badań 
stosowanych oraz NCN, które 
skoncentrowane jest na finanso-
waniu szeroko rozumianych ba-
dań podstawowych i jest szcze-
gólnie bliskie zwłaszcza znacznej 
części instytutów PAN i większo-
ści jednostek sektora szkolnic-
twa wyższego.

Jak już wspomniałem – takie 
było założenie i o tym trzeba 

wej, w gruncie rzeczy nie wpro-
wadzono żadnej istotnej korekty 
dotyczącej tego, co się ukształto-
wało historycznie. Ci którzy mieli 
to szczęście, że czasami w dość 
już odległej przeszłości „załapali 
się” na duże środki, nadal z kon-
sekwencji tego korzystają choć  
oczywiście trochę jest to korygo-
wane, bo stała przeniesienia nie 
wynosi 100%. Jeżeli ktoś miał 
pecha i jego jednostka akurat 
„wiano” dostała bardzo skromne, 
to ten pech prześladuje go na-
dal. W efekcie mamy często za-
dawane przez Państwa pytanie: 
dlaczego podobny instytut z tej 
samej branży, tej samej dziedzi-
ny nauki i o tej samej kategorii 
dostaje w przeliczeniu na jeden 
„N” dwa razy więcej niż ja?

Mam szczegółowe dane, ile do-
stają poszczególne instytuty 
badawcze w przeliczeniu na jed-
nego pracownika z tej samami 
branży – są to czasami różnice 
w skali 3 do 1 w przeliczeniu na 
jednego pracownika. Tego nie 
można kontynuować.

Dodatkowo przy okazji najnow-
szej oceny parametrycznej po-

pamiętać. Tego założenia nikt 
nie uchylił i środki na dotację 
statutową nie będą raczej rady-
kalnie zwiększane. Do sektora 
nauki pieniądze będą trafiały 
przede wszystkim kanałem kon-
kursów na projekty badawcze. 
Z tym, że relacji między dotacją 
statutową a systemem granto-
wym nie należy postrzegać jako 
wykluczających się systemów 
finansowania. Dotacja statu-
towa musi być utrzymana jako 
element zapewniania ciągło-
ści funkcjonowania jednostki 
naukowej chociażby w okresie 
pomiędzy kolejnymi grantami. 
Dotacja statutowa musi mieć 
swoje miejsce jako część syste-
mu naczyń połączonych, gdzie 
jednym elementem są środki 
grantowe, a drugim właśnie 
środki dotacji statutowej.

Obok wielkości środków przezna-
czanych na dotację statutową 
nie mniej istotną kwestią jest 
dystrybucja między poszczegól-
ne jednostki naukowe. W tym 
zakresie istotną rolę odgrywają 
zaszłości historyczne. Tak na-
prawdę od wielu lat, zmieniając 
reguły dzielenia dotacji statuto-

Prof. Marek Ratajczak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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jawił się problem będący kon-
sekwencją jednego z zapisów 
rozporządzenia regulującego po-
dział dotacji statutowej. Zgodnie 
z  tym zapisem  w wypadku jed-
nostki naukowej, której zmienia 
się kategorię, trzeba na nowo 
ustalić dotację uwzględniając 
nie dotyczące jej zaszłości hi-
storyczne, ale porównując ją ze 
średnią dotacją dla podobnych 
jednostek o tej samej kategorii. 
W efekcie doszło do na szczę-
ście niezbyt licznych sytuacji, 
kiedy to spadkowi kategorii to-
warzyszył wzrost dotacji i – co 
jest szczególnie źle odbierane 
i można to w pełni zrozumieć – 
gdy wzrostowi kategorii towarzy-
szy spadek dotacji. Choć jest to 
absolutnie zgodne z literą obo-
wiązującego prawa, to taka sytu-
acja nie powinna mieć miejsca. 

Pomijając zaszłości historyczne 
jest jeszcze drugi problem zwią-
zany z bieżącą sytuacją finanso-
wą. Czy nam się to podoba czy 

powinien być w zakresie środ-
ków publicznych, mniej więcej 
dwa razy większy niż jest w tym 
momencie. Przypominam jed-
nak, że Polska nadal jest objęta, 
co prawda zawieszoną, ale nie 
uchyloną procedurą nadmierne-
go deficytu i że choć na tle wielu 
krajów polska sytuacja gospo-
darcza jest dobra, to nadal nie 
jest to czas szybkiego wzrostu 
dochodów budżetowych. Dlate-
go wyraźnej poprawy nakładów 
na naukę oczekiwałbym, być 
może w 2016, 2017 roku.

Wracając do kwestii dystrybucji 
środków na dotację statutową 
i budzącej szczególnie wiele kon-
trowersji stała przeniesienia to 
przypominam, że zgodnie z obo-
wiązującym prawem, Minister 
Nauki może ją ustalić w prze-
dziale od 0,6 do 0,9, a czyniąc 
to bierze przede wszystkim pod 
uwagę to, ile ma pieniędzy do 
podziału. W roku 2014 wszystkie 
jednostki naukowe miały stałą 

nie, w ostatnich latach realia 
makroekonomiczne są trudne. 
W roku 2013 budżet był kory-
gowany, a budżet nauki na rok 
2014 został określony na pozio-
mie  skorygowanego budżetu na 
rok 2013 z korektą wynikająca 
z przejęcia przez MNiSW zadań 
związanych z finansowaniem 
składek na CERN i Dubną.

Jeżeli zadaliby Państwo pytanie 
o perspektywę budżetu na 2015 
rok, to mogę powiedzieć, że za-
biegamy o to, aby był on wyższy 
niż w roku 2014. Pamiętać na-
leży, że Polska zadeklarowa-
ła wobec UE, że do 2020 roku 
w zakresie nakładów na naukę  
dojdziemy do poziomu 1,7% 
PKB – po połowie ze środków 
sektora prywatnego i publiczne-
go, co oznaczałoby, że ze środ-
ków publicznych musimy mieć 
0,85% PKB (a mamy obecnie 
około 0,40%). Czyli gdybyśmy 
już dzisiaj chcieli mieć te 0,85%, 
to w zasadzie budżet na naukę 

Uczestnicy XXIII Forum Elektorów Instytutów Badawczych podczas spotkania z prof. Markiem Ratajczakiem – 
Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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przeniesienia 0,77. Stała prze-
niesienia musi jednak zostać wy-
eliminowana z nowych rozwiązań 
między innymi dlatego, że zosta-
ła zakwestionowana na drodze 
sądowej. Jeżeli nie będzie sta-
łej przeniesienia, to co zamiast 
tego? Fundamentem powinna 
być kategoria naukowa. Trudno 
dzisiaj wytłumaczyć tym, którzy 
mają kategorię A+ czy A, że kate-
goria w obecnym podziale dotacji 
waży miej więcej w 5%.

Drugim kryterium powinna być 
przynależność do danej grupy jed-
nostek: instytutów badawczych, 
instytutów PAN, szkół wyższych. 
Trzecie kryterium to obszar badań 
realizowanych w danej jednostce. 
Wydaje się, że najrozsądniejszym 
wyjściem byłoby ograniczyć się 
do tych trzech kryteriów. Oczywi-
ście ostateczna wielkość środków 
przyznawanych danej jednostce 
powinna też uwzględniać różnice 
w wielkości wynikające z liczby „N”. 
Na marginesie chcę zauważyć, że 

części, to jest część dla instytu-
tów badawczych, część dla insty-
tutów PAN i dla szkół wyższych? 
Taki pomysł jest dość silnie lan-
sowany, a jego zaletą jest to, że 
trzy składowe polskiego systemu 
nauki są dość heterogeniczne 
i wspólny podział pieniędzy na-
stręcza wiele problemów wyni-
kających chociażby z innej roli 
dotacji statutowej w ich budże-
tach. Oczywiście nie  jest to roz-
wiązanie idealne, ale bierzemy 
pod uwagę taki wariant, aby  po-
dzielić od razu środki.

Przy okazji chciałbym nawiązać 
do podnoszonej często przez Pań-
stwa kwestii korzystania przez 
Ministra z możliwości zwiększe-
nia dotacji statutowej dla wybra-
nej grupy jednostek. W zeszłym 
roku Minister zastosował ten za-
pis w odniesieniu do instytutów 
PAN oraz instytutów badawczych. 
W tym roku, biorąc pod uwagę 
szczupłość środków, mogliśmy 
to zrobić już tylko w odniesieniu 

przy okazji oceny parametrycznej 
po raz pierwszy zrobiliśmy rzecz 
dla niektórych niemiłą, tzn. za-
daliśmy pytanie o „tajemnicze” 
zmiany liczby „N”. Kiedy porów-
naliśmy, jaka liczba „N” podawa-
na była we wniosku na dotację na 
rok 2013, jaka została podana 
do oceny parametrycznej, a jaka 
liczba „N” została podana we 
wniosku na dotację statutową na 
rok 2014, to niekiedy wychodzi-
ło, że dana jednostka przeżywa 
stan permanentnych gwałtownych 
zmian liczby osób zaangażowa-
nych w badania naukowe. Oczy-
wiście w pewnych sytuacjach był 
to ewidentny błąd, czasami były 
problemy z precyzyjną odpowie-
dzią na pytanie: kogo zaliczyć, 
a kogo nie do tej liczby „N”, ale 
nie wszystkie sytuacje dało się 
tak wytłumaczyć.

Zastanawiając się nad nowymi 
regułami podziału dotacji statu-
towej, pojawia się pytanie czy od 
razu podzielić pieniądze na trzy 

Od lewej: prof. Marek Ratajczak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Leszek Rafalski – 
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
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Prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący 
Rady Głównej Instytutów Badawczych

Niedawno świętowano w Polsce 
wyjątkowy jubileusz – 25 lat wol-
nej Polski. Wolna Polska to także 
wolna nauka… Panie Profeso-
rze, jakie zmiany można było 
zaobserwować na przestrzeni 
25 lat w środowisku instytutów 
badawczych? 

W ciągu 25 lat jednostki ba-
dawczo-rozwojowe (taka była 
wcześniejsza nazwa obecnych 
instytutów badawczych) podle-
gały procesowi restrukturyzacji, 
a zwłaszcza konsolidacji pole-
gającej na łączeniu jednostek. 
W rezultacie powstały większe 
niż dotychczas ośrodki badaw-
cze. Dlatego uzasadnionym było 

zastąpienie określenia „jednost-
ka badawczo–rozwojowa” nazwą 
„instytut badawczy”, lepiej od-
zwierciedlającą ośrodek badaw-
czy o dużym znaczeniu w skali 
kraju i na arenie międzynarodo-
wej. Obecnie działa 116 silnych 
instytutów o dużym potencjale, 
zatrudniających około 40 tys. pra-
cowników. Prowadzą one bada-
nia naukowe, przede wszystkim 
stosowane, ale także podstawo-
we, na rzecz gospodarki, ochrony 
zdrowia, rolnictwa, obronności, 
ochrony środowiska, bezpieczeń-
stwa i innych dziedzin.

Wprowadzona w 2010 r. nowa 
ustawa o instytutach badawczych 

Instytuty badawcze w Polsce po 25. latach wolności

do jednostek PAN. W obu latach 
nie zwiększaliśmy środków, w sto-
sunku do podziału pierwotnego, 
dla jednostek z sektora szkolnic-
twa wyższego. Takie działania 
motywowaliśmy różną rolą dotacji 
statutowej w budżetach jedno-
stek wchodzących w skład trzech 
głównych ogniw polskiego sytemu 
nauki. Należy przy okazji zauwa-
żyć, że dla przeciętnej jednostki 
naukowej z obszaru szkolnictwa 
wyższego dotacja statutowa w cią-
gu dwóch lat spadła o około 30%. 
Coraz częściej wywołuje to pro-
testy zwłaszcza przedstawicieli 
nauk ścisłych, przyrodniczych, bo 
dla nich dotacja statutowa to nie 
jest kwestia, czy pojadą na kolej-
ny kongres czy nie. Dla nich jest 
to problem utrzymania pewnych 
projektów i działań.

Czy ideę zmiany w zasadach po-
działu dotacji statutowej, którą 

lub nie lubi instytutów badaw-
czych, czy woli PAN albo uczel-
nie. Staramy się równo i spra-
wiedliwie traktować wszystkie 
trzy sektory, uwzględniając ich 
specyfikę i środki, którymi dys-
ponujemy. Mam nadzieję, że 
tak jak już wskazywałem, wspól-
nie przedyskutujemy propozycję 
nowego rozwiązania w zakre-
sie podziału dotacji statutowej. 
Kończąc chciałbym podkreślić, 
że jestem zwolennikiem mówie-
nia o pewnych rzeczach wprost. 
Dlatego powtarzam - proszę nie 
liczyć na to, że w przyszłym roku 
będzie o wiele więcej pieniędzy 
do podziału w ramach dotacji 
statutowej niż w obecnym roku. 
Równocześnie z pełnym przeko-
naniem mówię, iż nie wyobra-
żam sobie utrzymania dotych-
czasowego systemu podziału 
pieniędzy”.

Państwu przedstawiłem zreali-
zujemy? Tak jak powiedziałem  
to jest pewien pomysł, ale pomy-
słów jest wiele – niektóre z nich 
bardziej lub mniej radykalne. 
Myślę, że w najbliższym czasie 
damy to rozwiązanie Państwu do 
konsultacji i będziemy czekać na 
zdania i opinie w tej sprawie. Na-
tomiast nie muszą się Państwo 
obawiać pomysłu likwidacji do-
tacji statutowej. Dotacja ta jest 
potrzebna tak, jak już mówiłem 
jako instrument wsparcia i uzu-
pełnienia działań o charakterze 
konkursowym, grantowym.

Mam świadomość bardzo trud-
nych warunków, w których Pań-
stwo funkcjonujecie. Natomiast 
z całą mocą podkreślam, że to 
nie jest tak, jak to niekiedy jest 
przedstawiane, że podejmowa-
ne decyzje o podziale środków 
są pochodną tego, że ktoś lubi 

Rozmowa z prof. Leszkiem Rafalskim – Przewodniczącym Rady Głównej Instytutów 
Badawczych opublikowana na łamach „Polish Market” pt. „Research Institutes in Poland 
after 25 years of freedom”
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dała naszemu środowisku wiele 
nowych możliwości, m.in. tworze-
nie centrów naukowo-przemysło-
wych, których głównym celem jest 
wdrażanie wyników badań oraz 
udział w dużych projektach mię-
dzynarodowych czyli wzmocnienie 
konkurencyjności na rynku mię-
dzynarodowym.

W 2004 r. Polska stała się 
członkiem Unii Europejskiej – 
pojawiła się m.in. możliwość ko-
rzystania z funduszy struktural-
nych. Jak z perspektywy czasu 
ocenia Pan Profesor tę dekadę? 
Czy to był ważny czas dla pol-
skiej nauki?

Przystąpienie Polski do Unii sta-
nowiło ogromną szansę dla świa-
ta nauki i szansy tej nie zmarno-
waliśmy. Łącznie, w perspektywie 
finansowej 2007–2013 polskie 
jednostki naukowe uzyskały 
z funduszy strukturalnych – w ra-
mach czterech programów ope-
racyjnych – dofinansowanie 
w wysokości około 18,6 mld 
złotych. Dzięki tym inwestycjom 
polska nauka dynamicznie się 
rozwija, a ośrodki badawcze wy-
posażeniem, aparaturą, nowo-
czesnymi laboratoriami, mogą 
z powodzeniem konkurować z za-
granicznymi placówkami oraz być 
atrakcyjnym miejscem prowadze-
nia badań przez międzynarodo-
we zespoły naukowe. Przed na-
ukowcami otworzyły się zupełnie 
nowe możliwości pozyskiwania 
środków na badania i rozwijania 
współpracy naukowej z najlep-
szymi ośrodkami europejskimi. 
Instytuty badawcze aktywnie 
uczestnicząc, także w roli koor-
dynatorów, w kolejnych edycjach 
Programów Ramowych UE oraz 
międzynarodowych projektach, 
zyskały uznanie na rynku między-
narodowym.

sze kierunki rozwojowe, m.in. 
bezpieczeństwo energetyczne, 
bezpieczeństwo transportu i in-
frastruktury, zrównoważony roz-
wój rolnictwa, medycyny.

W najbliższej przyszłości swo-
istym sprawdzianem i wyzwa-
niem dla instytutów badaw-
czych będzie nasza skuteczność 
w programie „Horyzont 2020”.  
Program ten jest  głównym fila-
rem tzw. Unii innowacji – jed-
nej z najważniejszych inicjatyw 
strategii „Europa 2020”, której 
głównym celem jest zwiększe-
nie konkurencyjności Europy na 
świecie. Założeniem programu 
jest również wsparcie współ-
pracy międzynarodowej w celu 
zwiększenia skuteczności UE 
w badaniach naukowych oraz 
rozwiązywaniu problemów glo-
balnych. 

„Horyzont 2020” to ogromna 
szansa dla wszystkich polskich 
jednostek naukowych, których 
połączony potencjał gwarantu-
je realizację dobrych i cieka-
wych projektów w ramach cen-
trów naukowo-przemysłowych. 
Z optymizmem patrzę na udział 
naszych jednostek naukowych 
w „Horyzoncie 2020”, gdyż w po-
przednich edycjach programów 
ramowych polscy naukowcy i ba-
dacze zdobywali doświadczenie 
zarówno w uczestniczeniu, jak 
i koordynowaniu projektów. Je-
stem przekonany, że zdobyte do-
świadczenia zaowocują skutecz-
niejszym startem w obecnych 
konkursach programu. Warto 
podkreślić, że na chwilę obecną 
instytuty badawcze złożyły już 
130 wniosków do programu „Ho-
ryzont 2020”, co wskazuje na 
bardzo dużą aktywność polskich 
jednostek naukowych.

Rozmawiała Dorota Jarocka

Instytuty badawcze są pionem 
nauki silnie powiązanym z prze-
mysłem, ich badania ukierun-
kowane są także na potrzeby 
społeczeństwa. Co należy zro-
bić, by w Polsce współpraca 
nauki i biznesu była bardziej 
zaawansowana i przebiegała 
sprawniej?

Gospodarka wymaga od jed-
nostek naukowych budowy 
jakościowo nowych relacji 
z biznesem. Jednakże relacje 
te pozostawiają jeszcze wiele 
do życzenia. Brakuje mechani-
zmów podatkowych wspierają-
cych przedsiębiorców – m.in. ulg 
podatkowych z tytułu wdrożeń 
i badań. Istotnym i ważnym dzia-
łaniem byłoby również wprowa-
dzenie zmian w ustawach doty-
czących podatków dochodowych 
od osób prawnych i fizycznych, 
zachęcających do finansowania 
badań naukowych.

Współpraca nauki z biznesem 
powinna polegać na stosowaniu 
instrumentów, z jednej strony 
motywujących przedsiębiorców 
do podejmowania działań na 
rzecz ich rozwoju, opartych na 
wdrażaniu wyników prac B+R, 
z drugiej strony – zachęcających 
naukowców do podejmowania 
prac badawczych i rozwojowych 
ukierunkowanych na potrzeby 
przedsiębiorców. 

Panie profesorze, jakie naj-
ważniejsze wyzwania stoją 
obecnie przed instytutami ba-
dawczymi?

Ważnym zagadnieniem jest 
udział instytutów badawczych 
w realizacji dużych programów 
strategicznych, wpływających 
na rozwój innowacyjnej i efek-
tywnej gospodarki, finansowa-
nych przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. Programy te 
powinny obejmować najważniej-
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Obchody 80. rocznicy założenia In-
stytutu Śląskiego rozpoczęło, w dniu 
16 czerwca 2014 r., wyjazdowe po-
siedzenie Rady Głównej Instytutów 
Badawczych, które odbyło się w Pró-
szkowie k. Opola. Obradami kierował 
przewodniczący RGIB – prof. Leszek 
Rafalski. Członkowie Rady mogli także 
zapoznać się ze stolicą województwa 
i jego najbliższą okolicą. Oficjalnym 
powodem zorganizowania tej sesji na 
Ziemi Opolskiej był jubileusz opolskiej 
placówki badawczej, zatem nie mogło 
w jej trakcie zabraknąć elementów 
do tej rocznicy nawiązujących. Dyrek-
tor PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu, 
dr inż. Katarzyna Widera zaprezentowała 
członkom Rady jego strukturę, realizo-
wane projekty oraz plany na przyszłość. 

Następnego dnia, w Sali Orła Białego 
w Centrum Szkoleniowo-Konferencyj-
nym „Ostrówek”, gdzie zwykle odbywa-
ją się sesje Sejmiku Województwa Opol-
skiego, miały miejsce główne punkty 
obchodów 80-lecia Instytutu Śląskie-
go. Licznie przybyłych gości, w tym by-
łych i obecnych pracowników Instytutu, 
członków Rady Naukowej PIN-Instytutu 
Śląskiego, członków RGIB, przedstawi-
cieli opolskich uczelni wyższych, orga-
nów samorządu terytorialnego i władz 
państwowych powitała Dyrektor PIN-
-Instytutu Śląskiego w Opolu – dr inż. 
Katarzyna Widera. Następnie Doradca 
Prezydenta RP Maciej Piróg odczytał 
list gratulacyjny, wystosowany z okazji 
80-lecia Instytutu Śląskiego przez Pre-
zydenta RP Bronisława Komorowskie-
go. Głos zabrał także Przewodniczący 
RGIB – prof. Leszek Rafalski, który 
w swym wystąpieniu podkreślił rolę in-
stytutów humanistycznych w krajobra-
zie nauki polskiej. Podobna refleksja 
o znaczeniu pierwiastka humanistycz-
nego znalazła się w wystąpieniu Wice-
prezydent Miasta Opola Danuty Weso-
łowskiej.Tę część spotkania w Sali Orła 
Białego zakończyła prezentacja listów 
gratulacyjnych. 

Połączona z obchodami jubileuszu 
międzynarodowa konferencja nauko-

istnienia Instytut realizował statu-
towe cele, organizując i upowszech-
niając wyniki badań nad przeszłością 
Śląska oraz jego współczesnością 
w aspektach szeroko pojętej historii, 
kultury oraz gospodarki.
Państwowy Instytut Naukowy – 
Instytut Śląski w Opolu został powo-
łany do życia na początku roku 1991, 
w wyniku przekształcenia z Instytutu 
Śląskiego Instytutu Naukowo-Badaw-
czego. Od tego momentu, już jako od-
dzielny podmiot, działa również Sto-
warzyszenie Instytut Śląski w Opolu. 
Nowe warunki ustrojowe i zmiana 
zasad finansowania badań nauko-
wych wymusiły kolejne reorganizacje 
Instytutu. Skupiono się też na ko-
nieczności koncentracji badań i ich 
przestrzennym ograniczeniu do ob-
szaru Polski południowo-zachodniej, 
przede wszystkim Śląska Opolskiego.
W warunkach uszczuplonego poten-
cjału badawczego, ustabilizował się 
profil badań placówki, obejmujący 
problemy specyficzne dla Śląska, 
a zarazem istotne dla procesu trans-
formacji ustrojowej i polityki państwa. 
Należą do nich zagadnienia historii 
politycznej, społecznej, kultury i ję-
zyka oraz społeczne, polityczne, go-
spodarcze, prawno-administracyjne 

wa: Rola i miejsce instytutów huma-
nistycznych w systemie nauki pol-
skiej i europejskiej stała się okazją 
do przedstawienia genezy powstania 
Instytutu oraz dyskusji o jego przy-
szłości w kontekście obecnej sytuacji 
polskich instytutów humanistycznych. 
W ramach konferencji odbyły się dwie 
sesje: Polskie instytuty humanistycz-
ne quo vadimus? oraz Europejska 
przestrzeń naukowa, podczas których 
dyskutowano o miejscu instytutów 
humanistycznych w strukturze nauki 
polskiej oraz nad charakterem euro-
pejskiej przestrzeni naukowej i możli-
wościami wzajemnej współpracy. Za-
prezentowano również publikację 80 
lat Instytutu Śląskiego pod redakcją 
dr inż. Katarzyny Widery oraz wystawę 
Ludzie Instytutu Śląskiego.

Powstanie i rozwój
Państwowy Instytut Naukowy – Insty-
tut Śląski w Opolu jest spadkobiercą 
i kontynuatorem powołanego do życia 
15 XII 1933 r. w Katowicach stowa-
rzyszenia naukowego Instytut Śląski, 
który swoją działalność rozpoczął 
w 1934 r. Na stanowisko dyrektora 
trzyosobowe Kuratorium stojące na 
czele Stowarzyszenia desygnowało 
dr. Romana Lutmana. Od początku 

Jubileusz 80-lecia Instytutu Śląskiego

Międzynarodowa konferencja naukowa „Rola i miejsce instytutów humanistycznych 
w systemie nauki polskiej i europejskiej”, 17 czerwca 2014 r. 
Od prawej:  dr inż. Katarzyna Widera – Dyrektor Instytutu Śląskiego, prof. Krystian Heffner, 
dr Michał Nowosielski – Dyrektor Instytutu Zachodniego, prof. Miloš Řezník, dr Jerzy Kiełbik
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i ekologiczne uwarunkowania rozwo-
ju regionu, a także wpływ polityki Nie-
miec i stosunków polsko-niemieckich 
na procesy społeczne, gospodarcze 
i polityczne na Śląsku.

Misja i cele
Instytut działa zgodnie z mottem 
„uczmy się Śląska”, umiejscawiając 
region w przestrzeni nie tylko krajo-
wej, ale też europejskiej. Oznacza to 
jego przynależność do świata warto-
ści europejskich, poszanowanie wol-
ności, tolerancji i równości, jak rów-
nież interpretowanie i wyjaśnianie 
zagadnień związanych ze Śląskiem 
na poziomie zarówno lokalnym, jak 
i między- oraz transnarodowym.
Placówka współtworzy polską i eu-
ropejską przestrzeń badawczą. Do-
minuje w niej system wiedzy empi-
rycznej interpretowanej w kontekście 
aktualnych teorii naukowych, przy za-
stosowaniu najlepszego dostępnego 
zaplecza metodyczno-metodologicz-
nego. Najważniejszymi celami Insty-
tutu jest zrozumienie i wytłumacze-
nie specyficznych dla Śląska zjawisk 
społecznych, gospodarczych, czy 
politycznych oraz wpisanie ich w kon-
tekst historyczny i ponadregionalny. 
Działanie takie streszczone jest wła-
śnie w motto „uczmy się Śląska”.

Struktura organizacyjna
W instytucie działają obecnie dwa za-
kłady:
• Zakład Badań Historycznych, Niem-

coznawczych i Bohemistycznych, 
w ramach którego działają dwie Pra-
cownie: Badań nad Stosunkami Języ-
kowymi na Śląsku i Onomastyczna.
Prowadzone w Zakładzie badania 
obejmują szeroko rozumianą hi-
storię Górnego Śląska od Wiosny 
Ludów po współczesność. Dotyczą 
one dziejów politycznych, stosun-
ków etniczno-narodowościowych 
oraz wyznaniowych i kultury, a także 
przeobrażeń ekonomiczno-gospo-
darczych w warunkach państwowej 
przynależności – pruskiej/niemiec-
kiej, a od 1945 roku w polskiej.

• Zakład Badań Regionalnych i Lo-
kalnych, w skład którego wchodzą: 
Centrum Badań Migracji Zagra-
nicznych i Pracownia Badań Spo-
łecznych.

Perspektywy i plany
Plany pracy PIN-Instytutu Śląskiego 
w Opolu skupiają się na szeroko po-
jętej aktywności na rynku usług na-
ukowo-badawczych. Profil badawczy 
i zainteresowania naukowe zespołu 
Instytutu związane są przede wszyst-
kim ze Śląskiem, ale podejmowane 
są również kwestie polsko-czeskie, 
polsko-niemieckie oraz problematyka 
miejsca regionu w strukturach euro-
pejskich. Głównym odbiorcą efektów 
tej pracy jest lokalne społeczeństwo 
oraz przedstawiciele władz regionu. 
Instytut prowadzi także aktywną poli-
tykę naukową, zapraszając do współ-
pracy środowiska naukowe z całej 
Polski oraz z obszaru historycznego 
Śląska, czyli także z Republiki Cze-
skiej i Niemiec. Aktywność pracow-
ników przejawia się również przez 
organizowane konferencje oraz reali-
zowane projekty naukowe.
Trzy podstawowe zasady aktywności 
placówki na najbliższe lata to:
1. Wzmacnianie i wspieranie do- 

brych praktyk działania poprzez 
określenie strategicznych obsza-
rów badawczych Instytutu oraz 
skoncentrowanie uwagi tych dzia-
łaniach statutowych, które mają 
największe szanse uzyskania 
dofinansowania.

2. Pozyskanie nowych źródeł finan-
sowania działalności placówki 
przez poszerzenie oferty nauko-
wo-badawczej i dydaktycznej 
realizowanej na zlecenie, z docho-
waniem wierności misji Instytutu.

3. Promocja działalności Instytutu 
i regionu za pomocą własnej 
strony oraz księgarni on-line.

Realizowane aktualnie w Zakładzie 
badania naukowe i powstające na 
ich podstawie publikacje koncen-
trują się w obszarze trzech nastę-
pujących bloków tematycznych:

−	śląskie regiony w tworzeniu 
europejskiej gospodarki i społe-
czeństwa,

−	procesy przekształceń struktur 
administracyjnych, ludnościowych 
i gospodarczych Śląska oraz in-
nych Ziem Nadodrza w aspekcie 
procesów integracyjnych z Unią 
Europejską,

−	współczesne metody badania 
zjawisk przestrzennych.

Badania naukowe – projekty
Rozumiejąc idee stojące za reformą 
nauki w Polsce, Instytut konsekwent-
nie i skutecznie ubiega się o granty na 
działalność naukową, co zaowocowa-
ło w ostatnich latach następującymi 
projektami: „Leksykon mitów, symboli 
i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX w.”, 
„Słownik etymologiczny nazw geogra-
ficznych Śląska, t. XVII – Suplement A-Ż”, 
„Słownik gwar śląskich” oraz „Digi-
talizacja czasopisma Studia Śląskie 
t. 1-70 wydawanego przez Instytut 
Śląski w Opolu w latach 1958-2011″.

Wyróżnienia
Działalność Instytutu i jego pracowników 
jest doceniana, co objawia się m. in. 
przyznawanymi wyróżnieniami. Ostatnim 
z nich jest przyznana dr hab. Stanisławie 
Sochackiej, prof. PIN – IŚ, w październi-
ku 2013 r. Nagroda im. Karola Miarki. 
Laureatami tej nagrody są również prof. 
dr hab. Robert Rauziński, prof. dr hab. 
Michał Lis i nieżyjący dyrektor Instytutu 
prof. dr hab. Wiesław Lesiuk.

Seria publikacji Instytutu pod wspólnym tytułem "Colloquium Opole" (korespondujących 
tematycznie z coroczną konferencją międzynarodową o tej samej nazwie)
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W gronie wystawców – wydawnictwa 
instytutów badawczych, instytutów 
Polskiej Akademii Nauk oraz uczel-
ni z całej Polski. Promocja literatury 
naukowej i podręczników, spotkania 
z autorami, dyskusje o zmianach za-
chodzących na rynku książki nauko-
wej i akademickiej... Promocyjne 
ceny nowości wydawniczych, a nawet 
– w stoisku zorganizowanym przez 
Radę Główną Instytutów Badawczych 
– możliwość otrzymania książki i cza-
sopisma za… uśmiech.

W stoisku „Wydawnictwa Instytutów 
Badawczych” zorganizowanym przez  
Radę Główną Instytutów Badawczych 
zaprezentowano bogaty i zróżnicowany 
dorobek wydawniczy instytutów pod-
czas ósmej już edycji Targów Książki 
Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 
2014, które odbywały się w dniach 
22-25 maja br. Po  raz drugi  Targi 
ACADEMIA odbyły się na stadionie Na-
rodowym, równolegle z Warszawskimi 
Targami Książki. W ten sposób stały się 
widoczną i ważną częścią wydarzenia, 
w którym uczestniczyło ponad 700  wy-
dawców z Polski i 22 innych krajów oraz 
gościło około 650 autorów. Liczba od-
wiedzających Targi Książki przekroczyła 
60 tys. uczestników. 

Ekspozycja zorganizowana przez  
Radę Główną Instytutów Badaw-
czych zaprezentowała zróżnicowa-
ny dorobek wydawniczy kilkunastu 
instytutów – książki i czasopisma 
ukazujące ogromny potencjał środo-
wiska – wyniki badań i doświadczeń, 
nowatorskie rozwiązania techniczne, 
opracowania historyczne, etnogra-
ficzne i in. Stoisko RGIB cieszyło się 
dużym zainteresowaniem odwiedza-
jących – kadry naukowej, biblioteka-
rzy, studentów i młodzieży szkolnej. 
Mieli oni możliwość nie tylko zapo-
znania się z ofertą wydawniczą po-
szczególnych instytutów, ale również 
otrzymania promowanych publikacji 
za… uśmiech. Jak się okazuje był to 
bardzo dobry sposób na promowa-

najlepszą książkę z zakresu techniki. 
Organizatorem Konkursu TECHNICUS 
jest Federacja Stowarzyszeń Nauko-
wo-Technicznych Naczelna Organiza-
cja Techniczna. Na tegoroczną edycję 
Konkursu wpłynęło kilkadziesiąt po-
zycji z 16 wydawnictw. Jury Konkursu 
pod przewodnictwem wiceprezesa 
FSNT NOT – prof. Tadeusza Pawłow-
skiego, wysoko oceniając poziom 
merytoryczny i graficzny oraz szatę 
edytorską wszystkich nadesłanych po-
zycji, przyznało nagrody i wyróżnienia 
następującym wydawnictwom ze śro-
dowiska instytutów badawczych:

• wydawnictwu Głównego Instytutu 
Górnictwa nagrodę TECHNICUS 
2014 w kategorii Najlepsza książ-
ka szerząca wiedzę techniczną za 
„Bezpieczeństwo pracy w kopal-
niach węgla kamiennego” – pra-
cę zbiorową pod redakcją prof. 
Władysława Konopki

• wydawnictwu Instytutu Nafty 
i Gazu–PIB wyróżnienie w kategorii  
Najlepsza książka szerząca wiedzę 
techniczną za „Rzeczpospolitą łup-
kową. Studium wiedzy o gazie z for-
macji łupkowych” – pracę zbioro-
wą pod redakcją naukową dr hab. 
inż. Marii Ciechanowskiej

nie książki naukowej oraz przekazy-
wanie bibliotekarzom i studentom 
nadwyżki nakładu pozycji wydawni-
czych. Rozchwytywane były publika-
cje Instytutu Morskiego w Gdańsku, 
Instytutu Badawczego Leśnictwa, 
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, 
Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, 
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – 
PIB, Głównego Instytutu Górnictwa, 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 
Wojskowego Instytutu Medyczne-
go, Instytutu Łączności – PIB i wielu 
innych. Dużym uznaniem odwiedza-
jących wystawę cieszyły się piękne 
wydawnictwa Ośrodka Badań Nauko-
wych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. 
Targi ACADEMIA były też doskonałą 
okazją, aby odwiedzającym stoisko 
zorganizowane przez RGIB, przybliżyć 
działalność i specyfikę – jak okazuje 
się – wciąż mało znanych instytutów 
badawczych.

W czasie trwania Targów rozstrzygnię-
to konkursy: ACADEMIA – na najlep-
szą książkę akademicką i naukową, 
ECONOMICUS na najlepszą książkę 
ekonomiczną oraz TECHNICUS na 

ACADEMIA 2014 – Targi Książki Akademickiej i Naukowej

Od lewej: Beata Mikulska – Dyrektor Biura RGIB, Dorota Jarocka – Redaktor „Biuletynu 
Informacyjnego RGIB”, Artur Sawicki – Główny Specjalista Zakładu Informacji Naukowej 
Instytutu Badawczego Leśnictwa, Magdalena Janke – Specjalista Działu Wydawnictw 
Instytutu Morskiego w Gdańsku
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• wydawnictwu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 
wyróżnienie specjalne za „XVII – wieczne mosty przez 
środkowo-dolną Wisłę” autorstwa dr. Marka Mistewicza.

Rosnąca popularność Targów ACADEMIA ukazuje, że jest za-
potrzebowanie na targi promujące literaturę naukową. Ich 
usytuowanie na Stadionie Narodowym wpłynęło na frekwen-
cję odwiedzających stoiska z książkami naukowymi i pod-
ręcznikami. Monografiami i periodykami naukowymi zain-
teresowały się również osoby odwiedzające Targi Książki, 
które nigdy nie dotarłyby na specjalistyczną wystawę ksią-
żek naukowych. To dodatkowa korzyść z punktu widzenia 

W dniach 22-23 maja 2014 r. w Warszawie odbył się Polsko-
-Niemiecki Szczyt Naukowy (Polish-German Science Summit) 
zorganizowany przez Polską Akademię Nauk, Stowarzyszenie 
Helmholtza i Berlińsko-Brandenburską Akademię Nauk.

Tematyka spotkania, w którym udział 
wzięli czołowi przedstawiciele polskiego 
i niemieckiego świata nauki, koncentro-
wała się wokół zagadnień związanych 
z obecną sytuacją w obszarze nauki 
w Polsce i w Niemczech oraz wokół 
wyzwań dotyczących przyszłości, także 
w kontekście europejskim. Omawiane 
były polskie i niemieckie strategie doty-
czące nauki, edukacji i innowacyjności 
oraz formułowane wyzwania, strategie 
i cele na najbliższe lata. Próbowano 
dokonać oceny dotychczasowej polsko-
-niemieckiej współpracy naukowej oraz 
porównania sposobów finansowania 
badań naukowych w obu krajach. Wiele 
uwagi poświęcono unijnemu programo-
wi ramowemu „Horyzont 2020”.
W seminarium uczestniczył prof. Leszek 
Rafalski – Przewodniczący Rady Głów-
nej Instytutów Badawczych, który w czę-

ści „Situation of the Non - University Research Institutions” 
przedstawił informację o aktualnym stanie i działalności 
polskich instytutów badawczych. Po prezentacji odpowiadał 
na pytania dotyczące instytutów badawczych.

popularyzacji wiedzy, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 
Stadion doskonale sprawdził się jako obiekt targowy. War-
to, aby jeszcze więcej instytutów badawczych zaangażowało 
się w to przedsięwzięcie, gdyż jest to doskonała okazja do 
promocji wydawnictw naszego środowiska. Celowym jest, 
aby prezentować różnorodny dorobek naukowy oraz ogrom-
ny potencjał naszych instytutów – monografie, wyniki badań 
i doświadczeń, nowatorskie rozwiązania techniczne, które 
wpływają na rozwój gospodarki oraz społeczeństwa.

Dorota Jarocka
Zdjęcia: Krzysztof Włodarczyk

Uczestnicy Polsko-Niemieckiego Szczytu Naukowego przed siedzibą PAN
Źródło: PAN

Polsko-Niemiecki Szczyt Naukowy
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20 maja br. w Instytucie Fizyki Plazmy Max Planck 
w Greifswald, w obecności m.in. Günthera Oettinger’a – 
komisarza UE ds. energetyki, prof. Johanny Wanka – Ministra 
Edukacji Niemiec i prof. Włodzisława Ducha – Podsekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Polski, uruchomiono stellarator Wendelstein 7-X (W7-X), obec-
nie największy na świecie eksperymentalny reaktor syntezy 
jądrowej. W projekcie o wartości 2 mld euro, w którym będzie 
opracowywana technologia wytwarzania energii przyszłości, 
swój znaczący udział mieli naukowcy z Polski, w tym z Naro-
dowego Centrum Badań Jądrowych.
Otwarcie stellaratora W7-X to przełomowe wydarzenie w ba-
daniach nad fuzją jądrową. W największym tego typu urzą-
dzeniu na świecie naukowcy będą prowadzić badania plazmy 
o ekstremalnie wysokiej temperaturze (kilkadziesiąt milionów 
stopni Celsjusza), jak również opracowywać nowe technologie 
i materiały służące m.in. do budowy reaktorów termojądrowych 
DEMO, ITER. Polska uczestnicząca w pracach od 2006 roku, 
dzięki wkładowi własnemu o szacunkowej wartości 6,5 mln 
euro, będzie miała nie tylko zapewniony dostęp do unikatowej 
aparatury i wpływ na prowadzone badania ale również stanie 
się współwłaścicielem opracowywanych tam wynalazków. 
Jestem dumny, że polscy naukowcy i polski przemysł są za-
angażowani w tak wielki projekt – podkreśla prof. dr hab. 
Włodzisław Duch - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dla naukowców to możliwość 
uczestnictwa w prowadzeniu światowej klasy badań z zasto-
sowaniem unikatowej wielkiej infrastruktury badawczej, a dla 
przemysłu to droga do rozwoju nowych technologii i podnie-
sienia swoich możliwości. W ten sposób mogą zwiększać 
przewagę konkurencyjną na międzynarodowych rynkach.
Instytut Fizyki Jądrowej PAN zaangażowany był w montaż 
nadprzewodzących kabli i szyn zbiorczych, Politechnika War-
szawska, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy 
(IFPiLM) oraz Uniwersytet Opolski dostarczyły do Greifswal-

du m.in. strukturalne i mechaniczne analizy systemu ma-
gnetycznego oraz systemów diagnostycznych miękkiego 
promieniowania rentgenowskiego. Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych (NCBJ), obecne w projekcie od stycznia 
2011 r. z wkładem wynoszącym 4,5 miliona euro, odpo-
wiadało za budowę elementów iniektora wiązki neutralnej; 
magnesów refleksyjnych, podstaw komór iniektorów wiązki 
neutralnej wraz z hydraulicznym układem poziomowania, 
wykonanie zaworów bramowych wraz z układami wygrzewa-
nia, wykonanie i uruchomienie układu chłodzenia.
Stellerator jest urządzeniem służącym do wytwarzania 
i utrzymania plazmy, w której zachodzą reakcje syntezy ją-
drowej – tłumaczy prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, dyrektor 
NCBJ – to bardziej skomplikowany proces od dobrze pozna-
nej i z sukcesem wykorzystywanej reakcji rozszczepienia, 
choćby ze względu na konieczność uzyskania ekstremalnie 
trudnych warunków niezbędnych do jej zainicjowania. Spo-
dziewamy się uzyskać ciągłe wyładowania trwające przez 30 
minut z temperaturami sięgającymi do 100 milionów stopni 
Celsjusza. Dzięki temu dowiemy się, jak zbudować i radzić so-
bie z elektrownią termojądrową, która już dziś uważana jest 
za przyszłe rozwiązanie problemów energetycznych świata.
Stellarator W7-X dysponuje 300 kanałami pomiarowymi. 
Sto pięćdziesiąt z nich zaprojektowano do diagnostyki plazmy 
i wyposażono w system reflektometrów, których zadaniem 
jest pomiar profilów gęstości na brzegach plazmy oraz okre-
ślenie ich zmian w czasie i przestrzeni. Zaletą urządzenia, 
odróżniającą go od konkurencyjnych tokamaków (np. ITER 
we Francji lub JET w Wielkiej Brytanii) jest możliwość pracy 
ciągłej oraz stabilizowania plazmy bez konieczności wzbu-
dzania w niej prądu. Plazma w stelleratorze, o temperaturze 
kilkudziesięciu milionów stopni Celsjusza, ma kształt pięcio-
krotnie zwiniętej wstęgi Möbiusa o około 10 metrach obwo-
du i 1 metrze szerokości. Plazma utrzymywana jest w komo-
rze urządzenia przez pole magnetyczne wytwarzane przez 
50 niepłaskich i 20 płaskich nadprzewodzących cewek, roz-
mieszczonych w pięciu modułach i schładzanych do 3,3 Kel-
winów (ok. –270°C) przy użyciu ciekłego helu.

Źródło: NCBJ
Zdjęcie: Karol Malinowski

Prof. Robert Wolf z IPP i prof. Grzegorz Wrochna – Dyrektor NCBJ 
(w środku) w obecności prof. Włodzisława Ducha – Podsekretarza 
Stanu w MNiSW podpisują deklarację dalszej współpracy

Stellarator W7-X

Milowy krok w badaniach nad fuzją jądrową – 
stellarator W7-X otwarty
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W tegorocznym XXIV Konkursie 
„Teraz Polska” Fundacja Polskiego 
Godła Promocyjnego nagrodziła: 
15 produktów, 8 usług, 2 przedsię-
wzięcia innowacyjne oraz 5 samo-
rządów. Laureaci odebrali statuetki 
9 czerwca br. w Teatrze Wielkim 
w Warszawie podczas uroczystej 
Gali. Otrzymali je przedstawicie-
le firm i instytucji wytwarzających 

wysokiej jakości produkty, oferujących usługi na najwyższym 
poziomie oraz  opracowujących przedsięwzięcia o ponadprze-
ciętnym stopniu innowacyjności. W gronie laureatów Godła 
Promocyjnego znalazły się dwa instytuty badawcze, które otrzy-
mały  wyróżnienia w kategorii przedsięwzięć innowacyjnych:
−	Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciw-

pożarowej – Państwowy Instytut Badawczy za 
opracowanie innowacyjnego środka przeznaczonego do 
usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury dro-
gowej i przemysłowej (projekt zrealizowany w ramach 
konsorcjum z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej 
„Blachownia” i P.P.H. Chemkonfekt).

Nagrodzone rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia sku-
teczności usuwania następstw kolizji drogowych. Jego za-
stosowanie wpłynie na skrócenie akcji ratowniczych oraz 
ograniczy skażenie substancjami ropopochodnymi przez ich 
zemulgowanie i neutralizację, ograniczając liczbę i zakres 
klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.

Przedmiotem wynalazku jest innowacyjna receptura i techno-
logia wytwarzania środka dyspergującego na bazie nowocze-
snych surfaktantów, przeznaczonego do usuwania rozlewisk 
ropopochodnych z powierzchni dróg. Rozlany olej powoduje 
niszczenie życia biologicznego i hamuje proces biodegradacji 
ze względu na ograniczenie dostępu tlenu. Naturalny proces 
rozkładu przebiega w wyjątkowo wolnym tempie. Dlatego 
istotne są wszelkie działania mające na celu przyspieszenie 
procesu degradacji skażeń. Nowy środek przyczyni się do 
zwiększenia skuteczności usuwania następstw kolizji dro-
gowych i skrócenia czasu akcji ratowniczych oraz ograniczy 
skażenie substancjami ropopochodnymi przez ich zemulgo-
wanie i neutralizację. Opracowany środek jest dostosowany 
do standardów obowiązujących w zakresie wymagań związa-
nych z ochroną środowiska. Charakteryzuje się neutralnym 
pH, wyższą podatnością na biodegradację oraz mniejszą tok-
sycznością w stosunku do obecnie stosowanych preparatów, 
a także lepszymi zdolnościami wymywającymi.
−	Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów za 

robota PIAP GRYF.
Robot PIAP GRYF jest zaawansowanym technologicznie, 
zdalnie sterowanym urządzeniem przeznaczonym do szyb-
kiego rozpoznania terenu i miejsc trudnodostępnych oraz 
przeprowadzania w nich różnego rodzaju interwencji. Ma on 

wspomagać pracę służb mundurowych oraz służb specjal-
nych w działaniach antyterrorystycznych i antykryzysowych. 
Jest urządzeniem idealnie dopasowanym do potrzeb misji 
wojskowych i działań jednostek specjalnych. Jego konstruk-
cja została opracowana pod kątem maksymalnej uniwer-
salności i użyteczności dla tych służb. Robot został zapro-
jektowany w taki sposób, aby mógł skutecznie zastępować 
człowieka przy niebezpiecznych zadaniach, zmniejszając 
tym samym zagrożenie dla jego życia i zdrowia.
W październiku 2007 r. Fundacja Polskiego Godła Promo-
cyjnego ogłosiła po raz pierwszy Konkurs „Teraz Polska” dla 
przedsięwzięć innowacyjnych. Celem tej kategorii Konkursu 
jest wyłonienie i nagrodzenie Godłem „Teraz Polska“ najbar-
dziej nowatorskich rozwiązań, dotyczących działań podej-
mowanych w celu usprawniania dotychczasowych procesów 
produkcyjnych jak również, tworzenia nowych lub znaczą-
cego ulepszania istniejących produktów i usług. Organiza-
torzy Konkursu chcą uhonorować i promować naukowców  
oraz inżynierów opracowujących nowatorskie rozwiązania 
technologiczne, a także przedsiębiorstwa, które wdrażają 
takie rozwiązania w praktyce.

Oprac. Dorota Jarocka

Godło promocyjne „Teraz Polska”dla instytutów badawczych!

Prof. Piotr Szynkarczyk (z lewej) – Zastępca Dyrektora ds. Inteli-
gentnych Systemów Bezpieczeństwa PIAP odbiera statuetkę 
„Teraz Polska” z rąk Krzysztofa Przybyła – Prezesa Zarządu 
Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego
Źródło: Fundacja Godła Promocyjnego "Teraz Polska"
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1. XXIII Forum przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady 
Głównej za rok 2013. Pozytywnie opiniuje podejmowane 
działania i udziela Radzie Głównej absolutorium za okres 
sprawozdawczy. 

2. XXIII Forum zobowiązuje Radę Główną do aktywnego 
uczestniczenia w pracach legislacyjnych komisji Sejmu 
i Senatu RP nad ustawami dotyczącymi działalności instytu-
tów badawczych oraz rozporządzeniami wykonawczymi do 
uchwalonych ustaw.

3. XXIII Forum uważa, że konieczna jest spójna i zdecydowana 
polityka proinnowacyjna państwa, powodująca istotne 
zwiększenie pozabudżetowego finansowania badań, zain-
teresowania przedsiębiorców innowacjami, zbieżność poli-
tyki naukowej i polityki innowacyjnej oraz zobowiązuje Radę 
Główną do aktywnego uczestnictwa w ich kształtowaniu 
oraz przygotowania własnych propozycji. 

4. XXIII Forum uważa, że konieczna jest aktywna polityka pań-
stwa na rzecz wspierania udziału nauki polskiej w dużych 
projektach międzynarodowych oraz uwzględnienia polskich 
priorytetów w nowych europejskich programach badań, 
zwłaszcza w przygotowywanym obecnie programie Horyzont 
2020, ponadto do zobowiązania naszych przedstawicieli 
za granicą do promowania wyników prac badawczych oraz 
usług badawczych polskich jednostek naukowych.

5. XXIII Forum zobowiązuje Radę Główną do kontynuowania 
dyskusji z przedstawicielami administracji państwowej o roli 
i zadaniach instytutów badawczych w budowie nowoczesnej 
Polski i gospodarki opartej na wiedzy oraz niecelowości 
finansowania z funduszy publicznych zaplecza badawczego 
przedsiębiorstw. 

6. XXIII Forum stwierdza zagrożenie dla prawidłowej działalno-
ści instytutów badawczych przez zmniejszenie dotacji statu-
towej, która jest znaczącym źródłem rozwoju jednostki oraz 
tworzenia nowej wiedzy w instytutach badawczych i zobo-
wiązuje Radę Główną do działań na rzecz zmiany tej sytu-
acji. 

7. XXIII Forum krytycznie ocenia obecny system oceny jedno-
stek naukowych, który jest wyjątkowo niekorzystny dla insty-
tutów badawczych, i zobowiązuje Radę Główną do kontynu-
acji działań na rzecz wprowadzenia nowego systemu oceny 
instytutów badawczych, zgodnego z celami określonymi 
w ustawie o instytutach badawczych i w ich statutach oraz 
potrzebami gospodarki i społeczeństwa.

8. XXIII Forum zobowiązuje Radę Główną do działań na rzecz 
zwiększenia wartości punktów w części B wykazu punkto-
wanych czasopism naukowych MNiSW, jako działania istot-
nego dla rozwoju nauk stosowanych w Polsce.

9. XXIII Forum zobowiązuje Radę Główną do działań na rzecz 
prawnego potwierdzenia statusu „non profit” instytutów 
badawczych, np. przez odpowiednie zapisy w ich statutach.

10. XXIII Forum zobowiązuje Radę Główną do podjęcia działań 
mających na celu uproszczenie prawa związanego z komer-
cjalizacją prac B+R oraz jednoznaczną jego interpretacją.

11. XXIII Forum zobowiązuje Radę Główną do podjęcia działań 
na rzecz tworzenia projektów regulacji prawnych dla dobro-
wolnej integracji środowiska instytutów badawczych w celu 
uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku badań w kraju 
i za granicą. 

12. XXIII Forum uważa, że instytuty badawcze mogą w znacznym 
stopniu uczestniczyć w programie Horyzont 2020 i powinny 
uzyskać wsparcie w tym zakresie, w szczególności mieć 
możliwość godziwego wynagradzania pracowników uczest-
niczących w tych badaniach i urealnienia kosztów tych 
badań. 

13. XXIII Forum zobowiązuje Radę Główną do działań na rzecz 
tworzenia programów sektorowych, jak również programów 
strategicznych na bazie Krajowego Programu Badań 2020. 

14. XXIII Forum zobowiązuje Radę Główną do podjęcia działań 
na rzecz uczestnictwa w programach finansowanych z fun-
duszy strukturalnych instytutów badawczych ukierunkowa-
nych na odbiorców rozproszonych, zwłaszcza w  rolnictwie.

15. XXIII Forum dostrzega problem nierzetelnych recenzji i zobo-
wiązuje Radę Główną do podjęcia działań na rzecz zwięk-
szenia wiarygodności ocen oraz stworzenia możliwości 
obrony wniosków.

16. XXIII Forum zobowiązuje Radę Główną do działań na rzecz 
usprawnienia rozliczeń projektów badawczych i ogranicze-
nia sprawozdawczości oraz pomocy instytutom w prawidło-
wym prowadzeniu i rozliczaniu projektów.

17. XXIII Forum zobowiązuje Radę Główną do podjęcia energicz-
nych działań promujących instytuty badawcze oraz kształto-
wania ich pozytywnego wizerunku w opinii publicznej, środo-
wiskach gospodarczych i sferach rządowych. Forum uznaje 
za celowe wspieranie przez Radę Główną poszczególnych 
instytutów w ich działalności promocyjnej.

18. XXIII Forum zobowiązuje Radę Główną do uczestniczenia 
w procesie restrukturyzacji instytutów podległych resortom. 
Forum uznaje, iż wszelka restrukturyzacja powinna odby-
wać się w konsultacji resortów z właściwymi jednostkami 
i Radą oraz postuluje uczestnictwo przedstawicieli Rady 
w działaniach związanych z przekształceniami instytutów 
badawczych. 

19. XXIII Forum upoważnia Radę Główną do przygotowania 
propozycji w zakresie współpracy z międzynarodowymi 
organizacjami badawczymi i rozpoznania zasadności przy-
stąpienia do stowarzyszenia międzynarodowych organizacji 
badawczych. 

20. XXIII Forum dostrzega problem zatrudniania oraz rozwoju 
młodych pracowników i proponuje wymianę doświadczeń 
oraz kształtowanie wspólnej polityki w tym zakresie przy 
udziale Rady Głównej.

Uchwała XXIII Forum Sprawozdawczego Instytutów Badawczych 
Warszawa, 26-27 maja 2014 r.
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