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Rady Głównej Instytutów Badawczych

IV posiedzenie RGIB X kadencji

Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski podczas
posiedzenia RG przeprowadzonego w formule online

W dniu 1 lipca 2021 r. odbyło się IV posiedzenie Rady Głównej
Instytutów Badawczych X kadencji przeprowadzone w formule online. Gospodarzem spotkania był prof. Leszek Rafalski,
Przewodniczący RGIB, a udział wzięli członkowie Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Komisji Rewizyjnej RGIB. Po
powitaniu obecnych Przewodniczący zapowiedział wyświetlenie prezentacji podsumowującej działania RG w pierwszym
półroczu tego roku. Jako pierwszy punkt programu posiedzenia przewidziano podsumowanie zdalnego głosowania
nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Rady Głównej Instytutów Badawczych
oraz Komisji Rewizyjnej RGIB w okresie od maja 2020 r. do
maja 2021 r. Przewodniczący RGIB podziękował wszystkim
Elektorom instytutów badawczych za udział w głosowaniu
przeprowadzonym zdalnie, za pozytywną ocenę i jednomyślne przyjęcie: Sprawozdania merytorycznego i finansowego
z działalności Rady Głównej Instytutów Badawczych X kadencji za okres od maja 2020 r. do maja 2021 r. oraz Stanowiska
Komisji Rewizyjnej. Dzięki tak sprawnemu przeprowadzeniu
głosowania został podsumowany i pozytywnie zakończony kolejny rok działalności RGIB.
Kolejnym szeroko omówionym tematem była informacja o działaniach
Rady Głównej w okresie od poprzedniego posiedzenia RGIB, które
miało miejsce 13 stycznia 2021 r.
Prof. Rafalski zwrócił szczególną
uwagę na takie prace, jak zebrane
przez Biuro RG uwagi od instytutów

badawczych w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego programu Rozwój czasopism naukowych i przekazanie ich 15 stycznia br. do W. Bernackiego, Podsekretarza Stanu w MEiN. Omówił wyniki Ankiety nr 3 dotyczącej
wpływu pandemii Covid-19 na funkcjonowanie instytutów
badawczych, przeprowadzonej przez Biuro RGIB w marcu
br., które wykazały, iż 93% ankietowanych instytutów potwierdziło utrzymanie płynności finansowej w 2020 roku
i oceniło swoje przychody w porównaniu do 2019 r. jako
zbliżone. Zwrócił uwagę na fakt, że główne przyczyny pogorszenia sytuacji ekonomicznej instytutów związane
były z ogólnym spowolnieniem gospodarczym, lecz elastyczność funkcjonowania instytutów pomogła skutecznie przejść przez okres pandemii. Wyniki Ankiety zostały
przekazane pismem do Ministra Edukacji i Nauki P. Czarnka i Wiceministra W. Murdzka i są dostępne na stronie
www.rgib.org.pl . Przewodniczący RGIB wspomniał również
Ankietę w sprawie kosztów za publikowanie artykułów naukowych. Pismo w tej sprawie RG otrzymała od Ministra
Edukacji i Nauki P. Czarnka w dniu 16.03.2021 r. i przekazała je Dyrektorom instytutów badawczych z prośbą o wypełnienie ankiety, która miała pokazać ministerstwu skalę
kosztów. Kolejnym omówionym tematem były dwa spotkania Przewodniczącego RGIB (w formule online) z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie utworzenia sieci instytutów rolniczych. W pierwszym
spotkaniu udział wzięła Anna Gembicka, Sekretarz Stanu
w MRiRW oraz Bartosz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju tegoż Ministerstwa. Kolejne
spotkanie odbyło się z Magdaleną Maciejewską, Dyrektor
Departamentu Strategii i Rozwoju w MRiRW. Udział wzięli
również dyrektorzy instytutów badawczych nadzorowanych
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Wiceprzewodniczący RGIB, prof. Ryszard Hołownicki z Instytutu
Ogrodnictwa – PIB. Podczas spotkania ustalono wspólnie,
że utworzenie sieci instytutów rolniczych pozostaje sprawą
otwartą i wymaga dalszych konsultacji.

W numerze m.in.:
•
•
•
•
•
•

Zdalne absolutorium udzielone Radzie Głównej Instytutów Badawczych (str. 3)
XXXI posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (str. 4–5)
Jubileusze instytutów badawczych (str. 6–14)
Otwarcie Centrum Chorób Rzadkich w Instytucie „Pomnik – CZD” (str. 15)
Sukces instytutów badawczych w konkursie PPP (str. 15)
Zmiany w ustawie o instytutach badawczych (str. 16)
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Wybrani uczestnicy posiedzenia RG przeprowadzonego w formule online

Następnym punktem były Programy FENG oraz HORYZONT
EUROPA. W przypadku Programu Fundusze Europejskie dla
Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG) przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, prof. Rafalski opowiedział o swoim udziale w posiedzeniach i działaniach tego
programu podkreślając, jak ważny jest udział naszego środowiska oraz współpraca jednostek naukowych, podobnie
jak w programie HORYZONT EUROPA 2021–2027.
Ważnym punktem podczas posiedzenia RGIB było omówienie
XXXI posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadzonego w formule online 10 czerwca 2021 r.,
podczas którego prof. Leszek Rafalski przedstawił referat pt.
Instytuty badawcze w nauce, szkolnictwie wyższym, gospodarce oraz ich oddziaływanie społeczne. Zaprezentował w nim
zasady funkcjonowania Rady Głównej Instytutów Badawczych,
transformację instytutów na przestrzeni ostatnich 30 lat, zasady funkcjonowania instytutów oraz kierunki działań Rady
Głównej Instytutów Badawczych. Był też drugi ważny referat
przedstawiony przez prof. Henryka Skarżyńskiego pt. Instytuty Naukowo-Badawcze w sektorze zdrowia. Zawarto w nim
przełomowe inicjatywy na rzecz zdrowia Polaków i program
„Po pierwsze zdrowie”. Szeroko omówiono pozycję, przyszłość
i problemy instytutów medycznych. Posiedzenie zostało zorganizowane przy aktywnym udziale prof. Krzysztofa Kochanka
oraz prof. Mariana Szczerka z RGNiSzW, a poprowadził je przewodniczący RGNiSzW, prof. Zbigniew Marciniak.
W dalszej części posiedzenia RGIB prof. Leszek Rafalski
wspomniał o współpracy RG z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego i otrzymanym Apelu Marszałka Województwa Mazowieckiego A. Struzika w sprawie
pomocy przy zbieraniu informacji od jednostek naukowych,
zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego,
dotyczących planowanych wydatków w perspektywie finansowej 2021–2027. Marszałek Struzik podziękował za pośrednictwem Rady instytutom za aktywność, za zgłoszenie
wielu ciekawych i wartościowych propozycji projektów dotyczących rozbudowy lub modernizacji infrastruktury B+R
w celu prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

Krajowa Inteligentna Specjalizacja 7. Gospodarka o Obiegu
Zamkniętym woda, surowce kopalne, odpady (KIS GOZ) to
kolejny omówiony przez Przewodniczącego temat. W dniu
15 stycznia br. Biuro RG przekazało dr Agnieszce Sznyk, Prezes Zarządu INNOWO, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju zgłoszenia od 24 instytutów kompetentnych
w tych obszarach, celem umieszczenia w bazie instytucji
naukowo-badawczych.
Prof. Leszek Rafalski poinformował zgromadzanych o zgłoszeniu dwóch przedstawicieli instytutów badawczych do
Rady do Spraw Akredytacji (kadencja 2021–2026) przy
Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.
Szczególną uwagę Przewodniczący Rady Głównej zwrócił na
temat Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Polecamy uwadze naszego środowiska
te nowe, niezwykle istotne dla instytutów badawczych zapisy.
Kolejnym punktem posiedzenia było zaprezentowanie zasad
wyborów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
które odbędą się pod koniec tego roku. Prof. Rafalski przedstawił szczegółowo zasady i tryb wyborów oraz możliwości
zgłaszania kandydatów do nowej kadencji, by RGIB miała
swoich reprezentantów w Radzie. W tym roku jesienią kończą
się również kadencje członków Rad Społecznych Doradztwa
Rolniczego w całym kraju. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wkrótce zwróci się do Rady Głównej o zaproponowanie
nowych osób, dlatego szczególnie instytuty rolnicze powinny
przemyśleć propozycje kandydatów, których zgłoszą na kolejną kadencję.
Miłym i ważnym tematem dla RG są przypadające w tym
roku jubileusze instytutów badawczych, otrzymane nagrody
i wyróżnienia dla instytutów, którym Przewodniczący Rady
złożył serdeczne gratulacje.
Na koniec prof. Leszek Rafalski zaprosił zgromadzonych
na posiedzeniu do dyskusji na temat omawianych spraw.
Aktywny udział wzięli: prof. Andrzej Chmielewski – Dyrektor
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Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, dr Andrzej Krueger –
Wiceprzewodniczący RGIB, prof. Ryszard Hołownicki –
Wiceprzewodniczący RGIB, prof. Marek Migdał – Dyrektor
Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, prof. Zbigniew Śmieszek – Honorowy Wiceprzewodniczący RGIB,
prof. Piotr Szynkarczyk – Dyrektor Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, a także Barbara
Nocoń z Instytutu Nafty i Gazu – PIB.
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W podsumowaniu IV posiedzenia RGIB X kadencji prof.
Leszek Rafalski wyraził nadzieję, iż 4 października br.
możliwe będzie zorganizowanie jednodniowego Forum
Elektorów Instytutów Badawczych w tradycyjnej formie
w warszawskim Hotelu Novotel, na które zaproszeni zostaną również goście ze strony ministerstw, RGNiSzW, PAN
oraz KRASP celem przedyskutowania bieżących spraw naszego środowiska.

Zdalne absolutorium udzielone
Radzie Głównej Instytutów Badawczych
Ze względu na utrzymującą się sytuację związaną z pandemią Covid-19 Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych zdecydowało, że i w tym roku część sprawozdawcza
z działalności Rady Głównej, a także Komisji Rewizyjnej
Rady Głównej przeprowadzona zostanie w formie elektronicznej, a nie jak to miało miejsce podczas Forum.
Podobnie, jak w zeszłym roku wyłoniono Komisję Skrutacyjną, która przeprowadziła przy pomocy Biura RGIB głosowanie
nad następującymi dokumentami:
− Sprawozdaniem z działalności Rady Głównej Instytutów
Badawczych za okres od maja 2020 r. do maja 2021 r.;
− Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej RGIB w sprawie oceny Rady Głównej Instytutów Badawczych w drugim roku
działalności X kadencji wraz z opinią o planie finansowym na rok 2021.
Elektorzy instytutów badawczych otrzymali dokumenty drogą elektroniczną celem zapoznania się z materiałem. Następnie 14 czerwca 2021 roku Biuro RGIB wysłało drogą
mailową do wszystkich Elektorów instytutów badawczych
Karty do jawnego głosowania elektronicznego nad wyżej
wymienionymi dokumentami.
Zarówno sprawozdanie z działalności RG, jak i stanowisko
Komisji zostały przyjęte jednomyślnie.
Pod koniec czerwca br. Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że Elektorzy udzielili absolutorium Radzie Głównej Instytutów Badawczych za okres od maja 2020 r. do maja 2021 r., zatwierdzili sprawozdanie za ten sam okres, a także zaakceptowali
plan finansowy na 2021 rok.

Ankieta Covid-19
W marcu 2021 r. Biuro Rady Głównej Instytutów Badawczych
zwróciło się po raz trzeci do wszystkich instytutów badawczych w Polsce z prośbą o podsumowanie wpływu pandemii
Covid-19 na ich funkcjonowanie w 2020 r. Odpowiedzi udzieliło 70% instytutów badawczych.
Z ankiety wynika, że instytuty badawcze dokładają wszelkich
starań, by radzić sobie ze skutkami Covid-19 i ograniczać
wzrost kosztów generowanych przez pandemię. Aż 93% ankietowanych potwierdziło utrzymanie płynności finansowej
w 2020 roku i oceniło swoje przychody w porównaniu do
2019 r. jako zbliżone (49% instytutów). Z niepokojem przy-

jęliśmy jednak informację o stanie zatrudnienia w instytutach na dzień 31.12.2020 r. W porównaniu ze stanem na
koniec 2019 r. aż 54% instytutów wprowadziło redukcję zatrudnienia, choć niekiedy miała ona związek z odejściami
emerytalnymi. Istnieje jednak obawa o kolejne lata. Tylko
41% instytutów badawczych potwierdziło skorzystanie z tarczy antykryzysowej. Główne przyczyny pogorszenia sytuacji
ekonomicznej instytutów związane są z ogólnym spowolnieniem gospodarczym, jakie odczuwamy w czasie pandemii
Covid-19. Instytuty odnotowały zwiększone koszty przeznaczane na zapewnienie bezpiecznej przestrzeni do pracy,
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dodatkowy sprzęt do pracy zdalnej oraz odczuły negatywnie
umniejszenie możliwości uczestnictwa pracowników naukowych w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych i warsztatach. Formuła spotkań online nie zawsze
zapewniała pełną satysfakcję współdziałania. Wprowadzone regulacje prawne spowodowały zachowawcze działania
przedsiębiorców inwestujących w prace badawczo-rozwojowe oraz zakup usług doradczych. Instytuty mówią również
o ograniczeniach lub czasowych zawieszeniach współpracy
przez kontrahentów krajowych i zagranicznych.
Z upoważnienia Rady Głównej Instytutów Badawczych
prof. L. Rafalski, Przewodniczący RGIB, przekazał 23 kwietnia
2021 r. wyniki Ankiety nr 3 wraz z pismem do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz do Wojciecha Murdzka,
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Sekretarza Stanu w MEiN. Podkreślał, że aby przezwyciężyć
szybko skutki pandemii, będą potrzebne nowe rozwiązania
technologiczne oraz produkty dostosowane do zmieniającego się rynku i priorytetów społeczeństwa. Instytuty badawcze
są poważnym uczestnikiem życia naukowego, badawczego
i wdrożeniowego, prowadzą badania na rzecz gospodarki,
zdrowia, rolnictwa, obronności, środowiska, infrastruktury,
bezpieczeństwa, osiągając znaczące rezultaty w zakresie
komercjalizacji wyników. Efektywna współpraca naukowców
i przedsiębiorców to klucz do sukcesu ekonomicznego i gwarancja rozwoju państwa w przyszłości. Prof. Rafalski zwrócił
się do MEiN z prośbą o wsparcie naszego środowiska, co pozwoli na szersze wykorzystanie potencjału instytutów badawczych w Krajowym Programie Odbudowy.

XXXI posiedzenie Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
W dniu 10 czerwca 2021 roku odbyło się XXXI posiedzenie
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadzone w formule online. Gospodarzem posiedzenia był prof.
Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, a tematem przewodnim spotkania –
Instytuty Badawcze jako składowe systemu nauki w Polsce.
Dwa główne referaty zostały przedstawione zgromadzonym
przez prof. Leszka Rafalskiego, Przewodniczącego Rady
Głównej Instytutów Badawczych oraz prof. Henryka Skarżyńskiego, Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Zorganizowanie debaty powierzono prof. Krzysztofowi Kochankowi
oraz prof. Marianowi Szczerkowi z RGNiSzW.
Prof. Kochanek powitał uczestników i podziękował Przewodniczącemu RGNiSzW za wprowadzenie i podkreślenie ważnej
roli instytutów badawczych w systemie nauki i w społeczeństwie, następnie szczegółowo przedstawił sylwetki prelegentów. Jako pierwszy głos zabrał prof. L. Rafalski, który przybliżył
słuchaczom historię powstania i transformacji instytutów na
przestrzeni ponad 100 lat, aktywności instytutów badawczych
i ich aktualnej działalności. Prezentacja nosiła nazwę Instytuty
badawcze w nauce, szkolnictwie wyższym, gospodarce i ich
oddziaływanie społeczne. Prof. L. Rafalski szeroko omówił zasady funkcjonowania instytutów badawczych, do których zaliczył: elastyczność zarządzania, możliwość tworzenia funduszu
badań własnych z zysku, swobodę w kształtowaniu funduszu
wynagrodzeń, prowadzenie badań podstawowych – ale koncentrację na badaniach stosowanych, skuteczność w komercjalizacji badań i transferze wyników badań do gospodarki,
oddziaływanie na różne obszary życia społecznego i gospodarczego, upowszechnianie wyników badań, a także uczestnictwo
we wdrożeniach wyników badań. Opowiedział o grupach instytutów badawczych, które w 2021 r. reprezentowane były w następujący sposób: instytuty techniczne – 32, instytuty Sieci
Badawczej Łukasiewicz – 32, instytuty przyrodnicze i rolnicze –
13, instytuty medyczne – 19, instytuty humanistyczne – 3.

Wśród 99 instytutów badawczych aż 23 mają status Państwowego Instytutu Badawczego. Oddzielnym tematem była kwestia
finansowania instytutów badawczych. Subwencja stanowi ok.
8%, więc jest niewielka, ale niezbędna do prowadzenia badań
wyprzedzających w instytutach badawczych, na przygotowanie
założeń nowych wyrobów, materiałów, technologii i całych procedur. Inne źródła finansowania to przede wszystkim projekty  
krajowe i zagraniczne, ale również środki pochodzące z administracji publicznej, np. ministerstw, przedsiębiorstw w przypadku instytutów technicznych, narodowego funduszu zdrowia
w przypadku medycznych instytutów badawczych itp. Przewodniczący RGIB wspomniał również o działalności dydaktycznej
pracowników instytutów badawczych. Wielu pracowników instytutów bierze udział w takiej działalności – prof. Rafalski także przez lata współpracował z uczelniami. Tworzą wspólne kierunki studiów i mają duży udział w kształceniu podyplomowym,
szczególnie dotyczy to instytutów medycznych. Taka współpraca jest bardzo cenna, ponieważ pracownicy instytutów są blisko praktyki i mogą studentom przekazać najnowocześniejsze
rozwiązania. Na podkreślenie zasługuje informacja, iż niektóre
instytuty badawcze mają prawo do nadawania stopnia naukowego: doktora – 38 instytutów, a doktora habilitowanego – 29.
W instytutach badawczych działa ponad 650 akredytowanych
laboratoriów badawczych. Prof. Rafalski zwrócił też uwagę na
temat sieciowania instytutów. W ostatnich latach powstało
już kilka takich sieci: ENERGIA, POLTRIN i największa – Sieć
Badawcza Łukasiewicz, która w tym roku obchodzi drugą
rocznicę powstania. Przy tej okazji wspomniano historię jej
powstawania, kontrowersje i ewaluowanie koncepcji powołania. Aktywność instytutów badawczych w ostatnich latach, nie
tylko instytutów wojskowych, to działalność na rzecz szeroko
rozumianego bezpieczeństwa: bezpieczeństwa państwa, ale
również bezpiecznego środowiska naturalnego, zdrowia ludzi
i zwierząt, roślinności i żywności, bezpieczeństwa zasobów naturalnych i klimatu. Przewodniczący RG przypomniał o dwóch
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publikacjach Rady Głównej Instytutów Badawczych poświęconych właśnie tej tematyce „Z instytutami badawczymi bezpieczniej – Research Institutes make it safer” vol. 1 i 2. Osobnym
szeroko omówionym tematem była także pandemia Covid-19,
jej wpływ na działalność instytutów badawczych i przeprowadzone przez Biuro RGIB ankiety, które wykazały, iż 93% ankietowanych instytutów potwierdziło utrzymanie płynności finansowej w 2020 roku i oceniło swoje przychody w porównaniu
do 2019 r. jako zbliżone, a główne przyczyny pogorszenia sytuacji ekonomicznej instytutów związane były z ogólnym spowolnieniem gospodarczym, lecz elastyczność funkcjonowania
instytutów pomogła skutecznie przejść przez okres pandemii.
Na zakończenie prof. Leszek Rafalski zapowiedział, że przed
instytutami jest ważny Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021–2027. W ramach
tego programu potrzebna jest współpraca jednostek naukowych wszystkich pionów w tworzeniu doskonałych zespołów
badawczych oraz współpraca konsorcjów jednostek naukowych, przedsiębiorstw i administracji w opracowaniu nowoczesnych rozwiązań. Wspólnie powinniśmy dążyć do doskonałości naukowej i zwracać uwagę na dużą rolę przedsiębiorstw
oraz administracji państwowej. Może ona wymusić pewne
nowoczesne rozwiązania i dążyć do tego, aby zostały stworzone najlepsze rozwiązania w skali międzynarodowej. Program
HORYZONT EUROPA 2021–2027 to kolejne wyzwanie dla
współpracy jednostek naukowych. Wiemy, że poprzednia 7-latka nie wypadła tak, jak byśmy sobie życzyli, mówił Przewodniczący RGIB, dlatego reprezentując Radę Główną Instytutów
Badawczych będę dążył do zapewnienia dobrej współpracy
instytutów badawczych, instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytutów PAN i uczelni wyższych w tworzeniu takiej
współpracy, abyśmy byli bardziej konkurencyjni i zauważeni
w tym programie. Prof. Z. Marciniak podziękował za prezentację Przewodniczącemu RGIB prof. Leszkowi Rafalskiemu
i udzielił głosu drugiemu z prelegentów – prof. Henrykowi Skarżyńskiemu, który bardzo szczegółowo przybliżył zgromadzonym temat obszaru i warunków działań medycznych instytutów badawczych w Polsce, mówiąc o ich ogromnym wpływie na
zdrowie i gospodarkę naszego kraju i jego obywateli. Aż 14 instytutów badawczych podlega Ministerstwu Zdrowia. Profesor
Skarżyński przybliżył uczestnikom przesłanki i historię utworzenia instytutów, a następnie pokazał różne programy, zakresy
i innowacyjne rozwiązania instytutów medycznych w obszarach działań na rzecz zdrowia. Następnie Profesor Skarżyński
przedstawił informacje o działalności Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, w tym roku obchodzącym ćwierćwiecze funkcjonowania, którego jest założycielem i Dyrektorem. Instytut
Fizjologii i Patologii Słuchu jest wiodącym w Polsce instytutem
badawczym oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem, zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania.
Profesor omówił wszystkie etapy powstawania i rozwijania się
tej jednostki, zaprezentował nowoczesny model badań i nowatorskie rozwiązania w leczeniu schorzeń układu słuchowego
na przestrzeni lat. Rozwiązania proponowane przez Instytut
Fizjologii i Patologii Słuchu są konkurencyjne na skalę światową, doceniane przez międzynarodowych ekspertów. Światowe
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Centrum Słuchu (integralna część Instytutu) jest jednostką wybitną, a otrzymane przez prof. Henryka Skarżyńskiego niezliczone nagrody i wyróżnienia są tego potwierdzeniem.
Ważnym punktem działań instytutu był Program „Po Pierwsze
Zdrowie”. Założenia Programu opracował prof. Henryk Skarżyński, a powstały one na podstawie wieloletnich doświadczeń zespołu Instytutu w organizacji zakrojonych na szeroką
skalę populacyjnych badań pod kątem wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, wzroku i mowy, a także doświadczeń
zdobytych podczas przeprowadzonej akcji badań przesiewowych słuchu. Program jednoczył grupy ekspertów z różnych
środowisk – instytutów badawczych, instytutów PAN, ale także uczelni i innych organizacji, angażując równie media do
propagowania i kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród
ludzi. Profesor Skarżyński podkreślił również, iż nie sposób
pominąć tematu pandemii, która miała negatywny wpływ na
wszystkie obszary działalności, jednak środowisko medyczne
odczuło ten stan najmocniej. Zostały wstrzymane planowane
działania, potrzebna była silna reorganizacja w funkcjonowaniu i ogromny wysiłek wszystkich w działaniach na rzecz
zdrowia. IFPS również musiał wstrzymać wiele zabiegów i niemożliwe stało się zrealizowanie założonych planów, jednak
w podsumowaniu Profesor ocenił pozytywnie wyniki instytutu
oraz przeprowadzone w tym czasie badania i wdrożenia. Opowiedział również o wielu swoich sukcesach i otrzymanych nagrodach. Jedną z nich jest nagroda gospodarcza od Prezydenta RP. Profesor patrzy z optymizmem na przyszłość instytutów
medycznych, widzi ją poprzez wzmocnienie pozycji w skali
kraju, jako podmiotów przygotowanych do wykonywania i kontynuowania wielu działań priorytetowych w obrębie zdrowia
publicznego. Rola badań naukowych jest oczywista i powinna
być na najwyższym poziomie, ale potrzebne jest zapewnienie
przez Ministerstwo Zdrowia finansowania różnych zadań instytutów i powinno wynikać ze specyfiki działań. Na pytanie,  
gdzie IFPS chciałby być w przyszłości Prof. Skarżyński ma jasną odpowiedź – chcemy i staramy się być przed wszystkimi!
Podczas debaty z udziałem gości oraz członków Rady
głos zabrał zastępca Prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz Marcin Kraska i krótko opowiedział o przeprowadzonych reformach w Sieci Łukasiewicz pod kątem organizacyjnym oraz badawczym i takich, które wykorzystują
efekt synergii, przedstawiając biznesowi konkurencyjne
rozwiązania. Podsumowując posiedzenie prof. Z. Marciniak zainicjował dyskusję, w której oprócz głównych prelegentów udział wzięli: prof. Marian Szczerek, prof. Janusz
Żmija, prof. Andrzej Więcek, dr hab. Karol Pałka, dr inż.
Cezary Możeński, prof. INS oraz prof. Grażyna Borkowska.
W podsumowaniu obrad XXXI posiedzenia Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak podkreślił ogromną rolę instytutów badawczych w kształtowaniu
świata nauki. Wymiar teoretyczny – poszukiwanie rozwiązań i praktyczny – dążenie do ich wdrażania. Potrzebny jest
zintegrowany wysiłek wszystkich instytucji polskiej nauki do
tego, by wydobyć i pokazać zasługi instytutów badawczych
dla społeczeństwa i gospodarki.
Prezentacje prof. L. Rafalskiego i prof. H. Skarżyńskiego są
zamieszczone na stronie RGNiSzW.
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100 lat Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB
1929 – MLR otrzymuje pierwszy statek badawczy, kuter
„EWA” i rozpoczyna prace badawcze, a także poszukiwanie
nowych łowisk na Bałtyku.

W związku z przypadającymi w tym roku obchodami stulecia
Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB, jednego z najstarszych w Polsce instytutów badawczych, chcielibyśmy przedstawić Państwu, w oczywiście w dużym skrócie, kalendarium
najważniejszych dat i wydarzeń w jego historii.
Szersze informacje znajdują się w opracowaniu pt. „MIR dawniej i dziś, czyli 100 lat morskich badań rybackich i oceanograficznych”, przygotowanym specjalnie z okazji obchodów
100-lecia Instytutu (https://mir.gdynia.pl/100-lecie-mir/).
Czerwiec 1921 – dnia 18 czerwca 1921 roku w Dzienniku
Urzędowym nr 23, ówczesnego ministerstwa byłej Dzielnicy
Pruskiej, ukazało się rozporządzenie o utworzeniu Morskiego
Urzędu Rybackiego z siedzibą  w Pucku. Trzeci artykuł tego
rozporządzenia brzmiał następująco:
„Przy Morskim Urzędzie Rybackim ustanawia się laboratorium dla badań biologicznychi technicznych w zakresie rybołówstwa morskiego”.

Kuter „EWA”

To na jego podstawie powstało Morskie Laboratorium Rybackie (MLR) z siedzibą w Helu, protoplasta Morskiego Instytutu
Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego.
1923 – zakończono prace organizacyjne i techniczne dostosowania otrzymanego budynku. Zatrudniono pierwszego
pracownika naukowego Kazimierza Demela, absolwenta Uniwersytetu Lwowskiego i Jagiellońskiego w Krakowie.

Prace badawcze na kutrze „EWA”

1929 – pierwszy kurs biologii morza dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa. Podobne kursy organizowano
w kolejnych latach. Uczestniczyli w nich również studenci z innych uczelni wyższych. Kursy wznowiono po II wojnie i kontynuowano je aż do roku 1979.
Kazimierz Demel

1932 – ustanowienie Stacji Morskiej w Helu w miejsce Morskiego Laboratorium Rybackiego. Rozpoczęcie działań rów-
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nież w Gdyni z zespołem zajmującym się techniką rybacką.
Początek poszukiwania nowych łowisk poza Bałtykiem.
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eksploatacji nowych łowisk oraz prowadzenie zwiadu rybackiego na wydzielonych w tym celu statkach.

1938 – przeniesienie Stacji Morskiej do nowego budynku na
ul. Zjednoczenia 1 (obecnie Jana Pawła II) w Gdyni.
1945 – rozpoczęcie działalności Stacji Morskiej i powrót do
starej nazwy Morskie Laboratorium Rybackie.
1 stycznia 1949 – włączenie Morskiego Laboratorium Rybackiego do Morskiego Instytutu Rybackiego (MIR). Powstały w latach 20. ubiegłego wieku MIR był organizacją rządową
wspierającą finansowo, organizacyjnie i technicznie rozwój
polskiego rybołówstwa. Te zadania po wojnie przejęły inne
organizacje rządowe, a zasadniczym zadaniem „nowego”
MIR było prowadzenie badań i wspieranie swą wiedzą merytoryczną rozwoju polskiego rybołówstwa.
1950–1980 – to najbardziej intensywny okres rozwoju działalności MIR. Nie przerywając badań Bałtyku, rozpoczęto
badania związane z dynamicznym rozwojem polskiego rybołówstwa dalekomorskiego. Budowa i wejście do eksploatacji
dużej, budowanej w polskich stoczniach floty trawlerów-przetwórni, trawlerów-zamrażalni i statków baz, nałożyły na Instytut
dalsze, odpowiedzialne zadania. Eksploatacja tych statków,
znalezienie dla nich na odległych łowiskach odpowiedniej bazy
surowcowej, zapewnienie właściwych narzędzi połowowych,
a także opracowania technologii przetwórstwa i konserwacji
złowionych ryb, były dla Instytutu nowymi wyzwaniami.

Połów śledzi

1966 – MIR otrzymuje jako statek badawczy r.v. „Wieczno”,
przebudowany trawler burtowy, który odegra kluczową rolę
w badaniach i współpracy polsko-amerykańskiej na północno-zachodnim Atlantyku.
1969 – Profesor Walerian Cięglewicz zostaje wybrany Prezydentem Międzynarodowej Rady Badań Morza w Kopenhadze (1969-1972). Jak dotychczas jest jedynym Polakiem,
który objął tak wysokie stanowisko w tej międzynarodowej
organizacji powstałej już w 1902 roku.
1971 – Instytut obchodzi swoje 50-lecie i otwiera Muzeum
Oceanograficzne i Akwarium Morskie, przemianowane później na Akwarium Gdyńskie.

Rejony i lata rozpoczęcia rejsów zwiadowczych przez MIR
(wg J. Janusz)

Akwarium odwiedza corocznie ponad 400 tys. osób,
a w atrakcyjnych zajęciach edukacyjnych dotyczących życia
morza uczestniczy blisko 40 tysięcy dzieci, młodzieży szkolnej, a nawet akademickiej.

1951 – początek intensywnych badań na statkach przemysłowych w rejonie Morza Północnego, Rynny Norweskiej i Morza Barentsa.
1952 – przeniesienie Laboratorium Ichtiologicznego z Trzebieży do Świnoujścia, gdzie utworzono Oddział MIR funkcjonujący do dziś jako Stacja Badawcza.
1953 – pracę jako statek badawczy MIR rozpoczyna przebudowany lugrotrawler „Birkut”. Wykorzystywany był w badaniach biologiczno-rybackich i oceanograficznych. Choć
początkowo zaangażowany do badań na Bałtyku i Morzu
Północnym, w lipcu 1958 roku wyruszył na pionierską wyprawę na wody Zatoki Biskajskiej i łowiska północno-zachodniej Afryki, dostarczając niezbędnych informacji do
późniejszej eksploatacji zasobów z tego rejonu.
1964 – w MIR utworzono Ośrodek Zwiadów Rybackich mający na celu zbieranie danych umożliwiających rozpoczęcie

Zajęcia edukacyjne w Akwarium Gdyńskim

1974 – w ramach wieloletniej współpracy Instytutu z placówkami badawczymi Stanów Zjednoczonych utworzono w MIR
Ośrodek Sortowania i Oznaczania Planktonu z siedzibą
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w Szczecinie. Jego działalność przetrwała nawet okres stanu
wojennego w latach 80. i trwa nieprzerwanie do chwili obecnej, stanowiąc unikalny przykład tak długoletniej międzynarodowej współpracy naukowej.
1972 – do eksploatacji wchodzi zbudowany z pomocą
FAO/ONZ oceaniczny statek badawczy „Profesor Siedlecki”. W ciągu dwudziestu lat statek ten odbył 33 oceaniczne rejsy badawcze, przepływając 466 tysięcy mil morskich,
zawijając do 98 portów na wszystkich kontynentach, poza
Australią.

Obecna siedziba Instytutu

1991 – ustanowienie medalu im. Profesora Kazimierza
Demela, który jest wyrazem szczególnego wyróżnienia
i uznania za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne
w badaniach oraz w popularyzacji wiedzy o morzu w dziedzinach: biologii, ekologii i rybactwa. Dotychczas otrzymało go
40 osób lub instytucji z 8 państw.

R.v. „Profesor Siedlecki”

Wyniki rejsów badawczych r.v. „Profesora Siedleckiego” przyczyniły się do powstania licznych ważnych opracowań dla
polskiego rybołówstwa dalekomorskiego, ale również wielu
publikacji naukowych, które stanowiły zaczyn polskich badań
z dyscyplin: ichtiologii, biologii morza i oceanologii poza Bałtykiem.

1992 – złomowanie statku badawczego „Profesor Siedlecki”
i budowa w gdyńskiej stoczni „Nauta” nowego statku, przeznaczonego do badań na Morzu Bałtyckim. W wyniku konkursu statek nazwano „Baltica”. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest współwłaścicielem statku.

1973/1974 – rozpoczyna się okres badań, a potem eksploatacji zasobów rybackich południowo-zachodniego Atlantyku. Rejs „Profesora Siedleckiego” w rejon Argentyny i Wysp
Falklandzkich.
1975/1976 – pierwsza polska naukowa ekspedycja antarktyczna finansowana przez Polską Akademię Nauk przy
udziale r.v. „Profesor Siedlecki” i trawlera przemysłowego m.t.
„Tazar” z PPDiUR Odra, która zebrała pionierskie informacje
o zasobach antarktycznych i możliwości ich eksploatacji.
1976/1977 – II Polska Morska Ekspedycja Antarktyczna
z udziałem r.v. „Profesor Siedlecki” organizowana przez Morski Instytut Rybacki.
1977 – MIR otrzymuje statek badawczo-przemysłowy „Profesor Bogucki”, który wraz z trawlerem „Sagitta” opływa Antarktydę w poszukiwaniach nowych łowisk. Pracował również na
Pacyfiku i innych obszarach.
1978-1989 – kolejne wyprawy r.v. „Profesor Siedlecki”
w rejony Antarktyki nie tylko rybackie, ale również w ramach
wielkich programów badawczych BIOMASS/FIBEX/SIBEX
koordynowanych przez Polską Akademię Nauk, a także
w ramach współpracy MIR z placówkami naukowymi z USA
i Wielkiej Brytanii.
1991 – przekazanie do eksploatacji nowego budynku Instytutu mieszczącego się w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1.

R.v. „Baltica”

1996 – MIR wybrany na partnera krajowego w światowym
systemie informacyjnym dotyczącym nauk wodnych i rybactwa ASFIS/FAO, którego produktem finalnym jest baza ASFA
(Aquatic Science and Fisheries Abstracts). System obecnie
zrzesza 69 partnerów, a Instytut nadal pełni rolę krajowego
koordynatora.
1996 – rozpoczęcie, przy współpracy z FAO, cyklu pionierskich szkoleń dla przemysłu przetwórstwa ryb we wdrażaniu
nowego systemu bezpieczeństwa żywności HACCP.
1997 – Seminarium MARIS/MARSOURCE zorganizowane
przez MIR i Komisję Europejską dotyczące problemów zarządzania rybołówstwem, gromadzenia danych i środowiska
Morza Bałtyckiego. Był to pierwszy taki kontakt z KE w sprawach rybackich.
2004 – MIR przejmuje od likwidowanego Stowarzyszenia
Rozwoju Rybołówstwa „Wiadomości Rybackie” i wydaje je
jako własny dwumiesięcznik.
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2009-2016 – Morski Instytut Rybacki podlegał standardowym
ocenom dokonywanym przez ministerstwo odpowiedzialne za
naukę w Polsce. We wszystkich tych ocenach Instytut plasował się w kategorii A, czołowym miejscu w grupie podobnych
jednostek.
2011 – Morski Instytut Rybacki na podstawie Uchwały Rady
Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. otrzymuje status Państwowego Instytutu Badawczego.
2016 – Instytut otrzymuje logo „HR Excellence in Research”,
znak jakości nadawany przez Komisję Europejską instytucjom,
które wdrażają zasady tworzenia przyjaznych warunków pracy
i rozwoju kariery naukowej oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.
2016-2020 – modernizacja budynku i laboratoriów dostosowująca je do bieżących potrzeb i nowych kierunków badawczych.

2005 – po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej następuje
rozpoczęcie realizacji przez MIR Narodowego Programu Zbioru
Danych Rybackich (NPZDR). To kompleksowy program, finansowany przez Komisję Europejską, stanowiący wypełnienie zobowiązania Polski jako państwa członkowskiego UE w ramach
Wspólnej Polityki Rybackiej UE. Program jest realizowany przez
Instytut wzorowo, co potwierdzają coroczne oceny.

2021 – rozpoczęcie rozbudowy ścieżki edukacyjnej w Akwarium Gdyńskim w oparciu o środki uzyskane z Unii Europejskiej, które Instytutowi przyznał Samorząd Województwa Pomorskiego.
Aktualnie dyrektorem Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB
jest dr Piotr Margoński.

Prace związane z realizacją NPZDR

2005 – ukazuje się Rozporządzenie Rady (WE) NR 2187/2005
z dnia 21 grudnia 2005 r., wprowadzające stosowanie polskiego worka selektywnego T90 w bałtyckim rybołówstwie dorszowym. Technologia worka jest dziełem dr. Waldemara Moderhaka i patentem MIR.

Wybór treści i zdjęć: dr inż. Z. Karnicki
Źródło: A. Ropelewski „Morski Instytut Rybacki: Ludzie i wydarzenia 1921–2001” https://mir.gdynia.pl/dzialalnosc-naukowa/wydawnictwa/ .
Worek selektywny T90

Zdjęcia: Archiwum MIR
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95 lat Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
Rok 2021 to rok jubileuszu Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Ten, powstały w 1926 roku naukowo-badawczy podmiot gospodarczy, stanowił i nadal stanowi jeden
z najważniejszych elementów zaplecza technicznego i logistycznego Sił Zbrojnych RP.
Efektami prac podejmowanych przez Instytut są oferowane Siłom Zbrojnym systemy uzbrojenia, procedury eksploatacyjne,
informacje umożliwiające utrzymanie bezpieczeństwa logistycznego systemów uzbrojenia, w tym zasobów środków bojowych.
Tradycje dzisiejszego Wojskowego Instytutu Technicznego
Uzbrojenia (WITU) sięgają swym rodowodem do powstałego
w 1926 r. Instytutu Badań Artylerii, powstałego z połączenia
Artyleryjskiej Komisji Doświadczalnej w Rembertowie pod
nazwą „Centrala Badań Poligonowych”, Pracowni Chemiczno-Metalograficznej Departamentu III Artylerii pod nazwą
„Centrala Badań Laboratoryjnych”, redakcji „Przeglądu Artyleryjskiego” i Biura Technicznego. Od swego powstania placówka ta była centralnym ośrodkiem analiz, studiów i badań
uzbrojenia, a jej działalność koncentrowała się na badaniach
sprzętu uzbrojenia i amunicji, a także adaptacji i modernizacji uzbrojenia, które II Rzeczypospolita odziedziczyła po zaborcach i armiach uczestniczących w I wojnie światowej.
Instytut dysponował wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną i naukową. Umożliwiło to Instytutowi wniesienie znacznego wkładu, szczególnie w takie dziedziny jak balistyka, chemia materiałów wybuchowych, normalizacja, a nawet układy
pasowań.
Okres II wojny światowej to przerwa w działalności Instytutu
i poważne straty personalne. Po jej zakończeniu, wraz z odbudową krajowego przemysłu obronnego, reaktywowano działalność badawczą – w 1947 roku powołano Zakład Naukowo-Badawczy Broni i Amunicji w Zielonce, w którym dominowały
działania w obszarze uzbrojenia strzeleckiego i artyleryjskiego, koncentrujące się przede wszystkim na badaniach odbiorczych i kontrolnych broni i amunicji. Z czasem pojawiają
się tendencje do poszerzenia zakresu realizowanych zadań
o prace o charakterze naukowym i badawczo-projektowym.
W 1964 r. na bazie wspomnianego Zakładu utworzono Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, nawiązując bezpośrednio do tradycji okresu międzywojennego.

W kolejnych latach poszerzył się zakres wykonywanych zadań
o technikę i uzbrojenie rakietowe oraz radiolokację. Realizowano prace analityczne, prace naukowe i zadania badawczo-projektowe, a także badania odbiorcze i ekspertyzy w dziedzinach: uzbrojenia strzeleckiego, lotniczego, artylerii i uzbrojenia
rakietowego, radiolokacji, wspomagania eksploatacji.
Chociaż działalność Instytutu w latach 1945–1989 determinowało szereg czynników utrudniających pełne wykorzystanie jego możliwości, podejmowano szereg zadań. Powstawały
i rozwijały się grupy specjalistów o wysokich umiejętnościach,
posiadające doskonały, niejednokrotnie unikatowy potencjał
badawczy. W wyniku tego, poczynając już od początku lat
pięćdziesiątych, powstaje wiele nowych wzorów uzbrojenia.
Lista dokonań Instytutu jest długa, lecz nie wszystkie propozycje doczekały się wdrożeń. Prace wyrobów, które wdrożono
na uzbrojenie Sił to:
y wyrzutnia polowa WP-8;
y urządzenie SOSNA do wykonywania przejść w polach
minowych;
y urządzenie treningowe rakiet taktycznych;
y amunicja ćwiczebna artyleryjska i strzelecka różnych
kalibrów;
y głowica odłamkowo-burząca z zapalnikiem zbliżeniowym dla rakiety taktycznej o zasięgu 70 km;
y pancerz reaktywny dla czołgu T-72 (TWARDY);
y 23 i 35 mm amunicja z pociskami podkalibrowymi;
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y zestawy rakietowo-artyleryjskie na bazie armaty przeciwlotniczej ZU-23-2 (ZUR-23-2S, ZUR-23 -2TG);
y systemy zabezpieczeń umożliwiające strzelania bojowe na ograniczonych obszarowo poligonach do rakiet
typu KUB, NEWA, KRUG i WOŁCHOW;
y imitatory celów powietrznych (ICP) różnych typów (radiolokacyjny ICP OSA i KOLIBER oraz termiczne ICP-81,
91 i ICP-G);
y celownik tachometryczny GP-1R do zestawu artyleryjsko-rakietowego ZUR-23-2S.
Integracja SZ RP ze strukturami NATO i Unii Europejskiej postawiła nowe wymagania jakościowe. W jej wyniku Instytutowi przyznano certyfikaty systemu jakości PN-EN/ISO 9001
i AQAP 2110. Pięć laboratoriów uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, a Instytut jest jednostką upoważnioną do certyfikacji wyrobów wojskowych.
W XXI wieku działalność WITU nadal wychodzi naprzeciw
potrzebom Sił Zbrojnych RP. Sukcesem zakończył się projekt zwiększenia możliwości bojowych wyrzutni rakietowych
BM-21 – Instytut brał udział w opracowaniu pocisku M-21
Feniks HE o zwiększonym do 41 km zasięgu. Zmodernizowane wyrzutnie mogą, wraz z samobieżnymi armato-haubicami Krab, tworzyć uniwersalny moduł ogniowy naszych
dywizji i brygad, dysponując podobnym zasięgiem i korzystając z nowoczesnych systemów kierowania ogniem artylerii, w których tworzeniu zresztą specjaliści z Zielonki też
mieli swój udział. Wyczekiwanym przez armię systemem
uzbrojenia okazała się platforma pionowego startu Dragon
Fly przystosowana do przenoszenia całej rodziny nowoczesnych głowic bojowych GO/GK/GTB-1. Bezzałogowiec na
podstawie licencji trafił do produkcji seryjnej Wojskowych
Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy, głowice zaś
do Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych Belma S.A.
Całość tworzy bojowy system uderzeniowy zdolny do rażenia
siły żywej oraz niszczenia umocnień polowych i lekko opancerzonych pojazdów. Na bazie wspomnianych głowic przygotowano także drugą rodzinę z oznaczeniami GO/GK/GTB-2
o większej masie i sile rażenia, które również wdrożono
do produkcji seryjnej. Najnowszym „dzieckiem” Instytutu
o olbrzymim potencjale jest przeciwpancerny pocisk kierowany Moskit. WITU po raz pierwszy zaprezentował PPK
Moskit LR podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego w Kielcach w 2019 roku. Ten precyzyjny środek
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rażenia przeznaczony do zwalczania pojazdów opancerzonych (czołgów, transporterów, śmigłowców), swoimi parametrami nie ustępuje innym, podobnego typu, nowoczesnym konstrukcjom światowym.
W jego opracowaniu Instytut korzysta głównie z własnych
rozwiązań, wspomagając się elementami krajowych producentów. Dzięki temu możliwa jest pełna kontrola nad systemem zarówno pod względem operacyjnego wykorzystania,
jak i rozwoju. Dotychczas powstał wariant Moskit-LR – wersja
dalekiego zasięgu, z wyrzutnią na trójnogu i drugi Moskit-SR,
o skróconym zasięgu, przeznaczony do jednoosobowej obsługi i odpalania z ramienia.
Dzięki systematycznej i konsekwentnej pracy Wojskowy
Instytut Technicznego Uzbrojenia stał się podmiotem naukowo-badawczym rozpoznawanym na arenie międzynarodowej.
Mimo że naszym priorytetem jest realizowanie zadań dla Sił
Zbrojnych RP, to coraz częściej realizujemy zadania w ramach
NATO, Unii Europejskiej, a także krajów nie będących członkami wymienionego Paktu czy struktur. Jesteśmy aktywnymi
uczestnikami coraz większej ilości międzynarodowych konferencji. Dzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą poprzez
publikacje w prestiżowych periodykach naukowych.
Dzisiejszy Instytut oferuje dobre podstawy do podejmowania
decyzji doraźnych i perspektywicznych w zakresie poziomu
i nowoczesności wytwarzanego w kraju uzbrojenia i sprzętu
technicznego oferowanego Siłom Zbrojnym Rzeczpospolitej
Polskiej.
Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia kieruje
płk dr inż. Rafał Bazela.
Autor tekstu: Zespół Redakcyjny WITU
Autor zdjęć: WITU
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25 lat Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
W 2021 roku świętujemy 25-lecie stworzonego przez  
prof. Henryka Skarżyńskiego Instytutu Fizjologii i Patologii
Słuchu. Jak będziemy obchodzić ten jubileusz?
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu został powołany 9 stycznia
1996 r. Przy okazji rocznicy warto podkreślić, że nie ma w Polsce drugiego ośrodka, który w tak krótkim czasie osiągnąłby
tak wysoką pozycję nie tylko w kraju, lecz także na świecie.
Ten wielki sukces to efekt pracy prof. Henryka Skarżyńskiego
i jego zespołu. Trzydzieści lat temu rozpoczął przygotowania
do wdrożenia w Polsce programu implantów ślimakowych,
a w kolejnych latach przeprowadził wiele pionierskich operacji, stworzył w nauce światowej tzw. polską szkołę otochirurgii
w leczeniu częściowej głuchoty. Z jego inicjatywy powstało
Światowe Centrum Słuchu IFPS w Kajetanach. Prof. Henryk
Skarżyński wielokrotnie wracał do pamiętnego dnia powstania IFPS.
Doskonale pamiętam dzień 9 stycznia 1996 r., w którym na
moim biurku znalazł się akt powołania Instytutu podpisany
przez prof. Jacka Żochowskiego, ministra zdrowia, prof. Grzegorza Kołodkę, ministra finansów, oraz prof. Aleksandra Łuczaka, przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. Ten
dokument był ważny, bo dawał nam – a byliśmy wówczas kilkunastoosobową grupą przyjaciół połączonych entuzjazmem
i marzeniami o stworzeniu ośrodka leczenia zaburzeń słuchu
na najwyższym poziomie – zielone światło do działania, do
pracy, do rozwoju. I chociaż nie dawał nic ponadto, wsparcia
finansowego, organizacyjnego czy lokalowego, to przez kolejne lata udało się nam zrobić naprawdę dużo! Dwadzieścia
lat temu to nie instytucje państwowe chciały utworzyć ten
Instytut. Powstał on z oddolnej inicjatywy grupy naukowców
i praktyków, którą udało mi się zebrać – zaznacza prof. Skarżyński. – Tworzyliśmy Instytut od podstaw, według własnego
pomysłu, zgodnie z programem, założeniami i potrzebami
zmieniającego się świata.
Warto przypomnieć, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  
powstał na bazie Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”, który został utworzony z inicjatywy prof. Henryka
Skarżyńskiego po tym, jak w lipcu 1992 r. przeprowadził
pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu osobie
niesłyszącej. Instytut został powołany, bo właściwie odczytaliśmy potrzeby społeczne – podkreśla prof. Skarżyński. – Bo
na lepszą opiekę oczekiwało tysiące osób z zaburzeniami
słuchu. Powstanie nowoczesnego ośrodka kliniczno-naukowego było dla nich szansą na wyleczenie i powrót do świata
dźwięków. Spełniliśmy te oczekiwania.
Obecnie Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu to wizytówka polskiej medycyny. Osiągnięcia prof. Henryka Skarżyńskiego i jego
zespołu od początku były dostrzegane i nagradzane przez
przedstawicieli najwyższych władz w Polsce. Sztandarowe jednostki Instytutu – Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy,
a potem Światowe Centrum Słuchu – były wielokrotnie od-

Budynek Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

wiedzane przez przedstawicieli rządu, parlamentu oraz liczne
zagraniczne delegacje. Wszyscy podkreślali, że ten unikatowy
w skali światowej, zapewniający pacjentom opiekę na najwyższym poziomie ośrodek leczenia zaburzeń słuchu, powinien
być wzorem dla innych szpitali. Szczególne uznanie wzbudzał
fakt, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zbudował tak wysoką pozycję w kraju i za granicą w tak krótkim czasie.
Ogromny dorobek prof. Henryka Skarżyńskiego i zespołu Instytutu został streszczony w niedawno wydanej z okazji jubileuszy monografii pt. „Kroki milowe”. Monografia ta stanowi
zbiór przypominający wiele wydarzeń, badań, setki tysięcy
procedur chirurgicznych i wydarzenia szczególne. Określiłem
je jako „kroki milowe” – moje, zespołu i wielu, wielu osób
oraz instytucji krajowych i międzynarodowych, z którymi przyszło nam współpracować w tym czasie – mówi prof. Henryk
Skarżyński, odnosząc się jednocześnie do tego ogromnego
dorobku: Realizacja programu leczenia głuchoty w Polsce
z perspektywy 30 lat to setki różnych przedsięwzięć naukowych, klinicznych, dydaktycznych i organizacyjnych, które
podejmowałem, by polscy pacjenci mieli dostęp do najnowszych technologii i metod terapii. Program dotyczy osób, które urodziły się głuche lub doszło u nich do różnych uszkodzeń
słuchu w kolejnych latach życia. W ramach tego programu
miało miejsce wiele pionierskich w skali światowej operacji,
powstała nowa aparatura diagnostyczna, używano nowych
urządzeń podczas operacji poprawiających słuch, z naszej
inicjatywy przyjęto europejskie konsensusy naukowe, podjąłem działania, które zaowocowały przyjęciem „Konkluzji
Rady Unii Europejskiej nt. wczesnego wykrywania i leczenia
zaburzeń komunikacyjnych u dzieci z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia”. W jej następstwie podjęliśmy
badania przesiewowe pod kątem wczesnego wykrywania
wad słuchu na czterech kontynentach. Setki przedsięwzięć
i produktów złożyły się na powstanie polskiej szkoły otologii
w nauce światowej czy pierwszej na świecie Krajowej Sieci
Teleaudiologii. Ponad 200 nagród, wyróżnień i medali otrzymanych na najważniejszych salonach wynalazczości i postępu technologicznego w Europie, Ameryce, Azji, Australii i Oceanii potwierdza nasze dokonania i kroki milowe.
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Pierwsze na świecie wszczepienie najnowszej generacji
implantów słuchu

Centrum Zaawansowanych Technik Medycznych z unikatową
pracownią

W te 30 lat realizacji wielkiego przedsięwzięcia, które pokazało możliwości polskiej nauki i medycyny oraz jej wkład w dorobek ogólnoświatowy, wpisuje się 25 lat istnienia resortowego
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. W głównej jego części –
Światowym Centrum Słuchu – od 17 lat wykonywanych jest
najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch, a Polacy
mają dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi lub jedni z pierwszych na świecie.

kliniczny Światowego Centrum obejmuje szeroką współpracę z praktycznie wszystkimi krajami Unii Europejskiej oraz
z ponad 50 krajami na pozostałych kontynentach dotyczącą
badań naukowych, wdrożeń nowych technologii, rozwijania
nowoczesnych form dydaktycznych oraz optymalizacji kosztów i efektów terapii w odniesieniu do takich problemów jak:
głuchota i głęboki niedosłuch, zaburzenia oddychania, mowy,
emisji głosu, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, możliwości chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu wad wrodzonych
i nabytych ucha.

Jednym z najważniejszych procesów wyznaczających dynamikę transformacji współczesnego społeczeństwa jest intensywny rozwój technologii i narzędzi informatycznych, które
w znacznym stopniu ułatwiają dostęp do informacji i ich wymianę oraz wpływają na jakość kontaktów międzyludzkich. W te
przemiany wpisały się również prawie 30-letnie działania naszego zespołu, skupiającego specjalistów z różnych dziedzin,
który może poszczycić się wieloma nowatorskimi osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi. Wyzwaniem naukowym i medycznym, a zarazem początkiem naszej historii, było od 1990 r.
podjęcie przygotowań, a następnie przeprowadzenie w lipcu
1992 r. pierwszej w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej operacji przywrócenia możliwości słyszenia osobie całkowicie głuchej. To wydarzenie stało się impulsem do podjęcia
działań organizacyjnych, których efektem było uruchomienie
w 1993 r. drugiego tego typu w Europie Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”, a następnie – na jego bazie –
w 1996 r. zorganizowanie od podstaw resortowej jednostki naukowo-badawczej – Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
Kolejne wielkie wydarzenia i kroki milowe to przeprowadzenie
pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu do pnia
mózgu w styczniu 1998 r. oraz pierwszej na świecie operacji
wszczepienia implantu osobie z częściową głuchotą – w lipcu
2002 r. Przez cały ten czas naszemu rozwojowi sprzyjała niezwykle ożywiona współpraca naukowa, jaką podjęliśmy z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. To tylko niewielki
fragment naszych działań, inicjatyw oraz osiągnięć, których
owocem było powstanie Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
Szczególna misja Światowego Centrum związana jest z naszymi szansami i aspiracjami w zjednoczonej Europie. Program

Rocznicowe wydarzenia online
Na rok jubileuszowy planowanych jest wiele wydarzeń. Jego
obchody rozpoczęły się od spotkania online zespołu Instytutu, podczas którego prof. H. Skarżyński przypomniał „kroki
milowe” w historii Instytutu, a także odsłonił w Atrium Światowego Centrum Słuchu tabliczki z nazwiskami wszystkich
osób pracujących w Instytucie w 2021 r. Za ten miły gest serdecznie dziękujemy.
W kolejnych miesiącach w ramach obchodów 25. rocznicy
utworzenia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu planowany
jest cykl 25 konferencji naukowo-szkoleniowych online pt.
„Nauka dla społeczeństwa”. Wykłady specjalistów Instytutu
dotyczyć będą współczesnych możliwości diagnozowania i terapii zaburzeń słuchu, równowagi, głosu, mowy oraz węchu
i smaku. Są przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców:
specjalistów, studentów medycyny, a także zainteresowanych
pacjentów. Partnerami merytorycznymi cyklu konferencji są:
Komitet Nauk Klinicznych PAN, Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych, Towarzystwo Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich, Komisja Zaburzeń Komunikacyjnych Komitetu Nauk Klinicznych PAN oraz konsultant krajowy
w dziedzinie otorynolaryngologii.
Cykl konferencji otworzył 4 lutego br prof. Henryk Skarżyński
podkreślając, że Światowe Centrum Słuchu zajmuje obecnie
znaczące miejsce na medycznej i naukowej mapie świata:  
Dokonaliśmy wielu przełomów. W roku jubileuszowym chcemy podzielić się tymi osiągnięciami, pokazać jakie są dziś
możliwości diagnostyki, leczenia, rehabilitacji słuchu. Chcemy też przedstawić „kroki milowe” w naszej działalności naukowej.
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Atrium – miejsce licznych konferencji i sympozjów naukowych

Studio wideokonferencyjne

Pierwszy wykład dotyczący współczesnych możliwości diagnozowania zaburzeń słuchu przedstawił prof. Krzysztof
Kochanek, sekretarz naukowy IFPS.

Sylwetki swoich pacjentów, którzy reprezentowali Instytut
Fizjologii i Patologii Słuchu podczas Festiwalu, prof. Henryk
Skarżyński przedstawił w scenariuszu do filmu dokumentalnego o takim samym tytule jak powieść. Przy czym bohaterowie tego filmu to nie tylko indywidualne przypadki – reprezentują oni setki tysięcy osób skutecznie wyleczonych z głuchoty.

Czas „Powrotu Beethovena”
Na rok jubileuszowy planowane są także wydarzenia z pogranicza kultury i medycyny: wydanie powieści autorstwa prof.
Henryka Skarżyńskiego „Powrót Beethovena” oraz realizacja
filmu dokumentalnego pod tym samym tytułem.
Prof. Henryk Skarżyński jest autorem licznych wierszy i piosenek, a także autorem libretta musicalu „Przerwana cisza”
wystawionego w 2019 r. w Warszawskiej Operze Kameralnej. Tym razem napisał powieść „Powrót Beethovena”,
w której w fikcyjną fabułę wplata wiele wątków autobiograficznych. W powieści poznajemy alter ego Profesora – Henryka – w momencie, kiedy w 1973 roku jako świeżo upieczony student opuszcza rodzinne strony i wyjeżdża na studia
medyczne do Warszawy. Razem z nim wędrujemy przez
następne 47 lat jego rozwoju zawodowego, który zarówno
w powieści, jak i rzeczywistości silnie splata się z postępem
w nauce i medycynie, a także tragediami i radościami tysięcy pacjentów, których zoperował w kraju i za granicą. Fakty
zawarte w powieści pokazane są przez pryzmat wydarzeń,
a także przeżyć i emocji profesora Skarżyńskiego.
Powstanie powieści zbiegło się z przypadającą na grudzień
ubiegłego roku 250. rocznicą urodzin Ludwiga van Beethovena, którego muzyka jest profesorowi Skarżyńskiemu bardzo bliska. Jakie utwory skomponowałby jeszcze
Beethoven, gdyby słyszał dobrze? – zadaje sobie pytanie
powieściowy Henryk. W „Powrocie Beethovena” zostały wykorzystane fragmenty listów kompozytora oraz wspomnienia współczesnych mu osób, by pokazać go od strony mniej
znanej czytelnikom – codziennych zmagań z otaczającą go
rzeczywistością i walki z postępującą głuchotą. Jako lekarz
profesor Skarżyński jest przekonany, że przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii postępujący niedosłuch kompozytora można by wyleczyć, tak jak obecnie leczy się zaburzenia słuchu wielu utalentowanych muzycznie pacjentów,
w tym uczestników zorganizowanego przez niego Międzynarodowego Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”.

Film będzie pokazywał losy osób, które urodziły się jako całkowicie niesłyszące lub z głębokim niedosłuchem oraz tych,
które z różnych powodów straciły słuch na jakimś etapie życia. Zastosowane leczenie pozwoliło im na systematyczne
rozwijanie nie tylko umiejętności słuchowych, lecz także talentów muzycznych. Każdy bohater to inna historia – inne leczenie i inna droga rozwoju artystycznego. Jednakże wszyscy
mają wiele wspólnego z Beethovenem – mimo niedosłuchu
i związanych z nim barier z wielkim uporem i determinacją
oddają się muzyce. Niektórzy pacjenci uczą się gry na różnych instrumentach, inni ćwiczą zdolności wokalne, niektórzy nawet próbują komponować. Dzięki postępowi medycyny
bohaterowie filmu mają szansę, jakiej nie miał żyjący w XVIII
wieku głuchnący kompozytor. Dzięki zastosowanym technologiom medycznym i sztuce chirurgicznej stają się osobami
słyszącymi, a następnie – artystami muzykami. Uosabiają
tym samym symboliczny powrót wielkiego mistrza, a jednocześnie pokazują, że problem głuchoty czy głębokiego niedosłuchu, coraz powszechniejszy we współczesnym świecie,
można skutecznie leczyć. Film obala mit o osobach głuchych,
które nigdy muzyki nie usłyszą, a tym bardziej jej nie zagrają
ani też nie zaśpiewają. Płynie z niego ważne przesłanie: muzyka i muzykowanie to obszar, w którym obecnie osoby z zaburzeniami słuchu mogą poruszać się równie swobodnie jak
te niemające ze słuchem żadnych problemów. Jest dla nich
miejsce nawet na wielkich scenach!
Film poświęcony utalentowanym muzycznie osobom mającym zaburzenia słuchu, którzy po leczeniu mogą rozwijać
swój talent i realizować pasje muzyczne, to najlepszy dowód
na to, jakie postępy zrobiła w ostatnim czasie medycyna,
a zarazem jak wielki jest wkład obchodzącego swoje 25-lecie
i kierowanego przez prof. Henryka Skarżyńskiego Instytutu
Fizjologii i Patologii Słuchu w rozwój współczesnej nauki i medycyny na świecie.
Oprac.: J.CH.
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Otwarcie Centrum Chorób Rzadkich w Instytucie
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
W dniu 12 maja br. miało miejsce oficjalne otwarcie Centrum Chorób Rzadkich im. Fundacji Polsat w Centrum
Zdrowia Dziecka, w którym mali pacjenci otrzymają kompleksowe wsparcie i leczenie w walce z chorobami rzadkimi, które dotykają w Polsce aż 3 miliony osób. Większość
z nich to właśnie dzieci.
Chcemy pomagać jak najszerszej grupie dzieci. Mamy
doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę – mówił dr Ma-

rek Migdał, Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Natomiast szef resortu zdrowia Adam Niedzielski podkreślił – Narodowy plan chorób rzadkich jest
w trakcie konsultacji zewnętrznych z różnymi partnerami,
ale warto zaznaczyć, że to był plan przygotowany przez
bardzo szerokie grono specjalistów i osób reprezentujących organizacje pacjenckie, więc jego forma powoduje,
że konsultacje powinny być formalnością.

Sukces instytutów badawczych w konkursie PPP
W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyła się gala finałowa konkursu Polski Produkt Przyszłości.
Konkurs został zorganizowany przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już po raz 23.
Nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich
wyrobów i technologii przyznano w trzech kategoriach:
− „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy”,
− „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy”,
− „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego
i Nauki”.

W kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy” wyróżnienie
otrzymała firma Soley Sp. z o.o. i Instytut Badawczy Dróg
i Mostów za innowacyjne narzędzie geotechniczne do wykonywania ścian gruntobetonowych.
Jedno z Wyróżnień zdobył Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu za projekt Kapsuła Badań Zmysłów – zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, powonienia,
smaku) oraz narządu mowy.
Zdjęcia: źródło PARP

Gala XXVII edycji plebiscytu o tytuł
Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego
W dniu 21 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT
odbyła się Gala XXVII edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera
Przeglądu Technicznego. Laureaci reprezentowali różne dziedziny aktywności w nauce, technice, biznesie i działalności
społecznej. Dla podkreślenia jubileuszu "Przeglądu Technicznego” przyznano 3 tytuły „Złotego Inżyniera 155-lecia PT”.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a szczególnie wyróżniamy
dr. hab. inż. Zdzisława Czaplickiego – włókiennika, pracownika
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
wyróżnionego w kategorii „Innowacje”.
Lista nagrodzonych pod linkiem: https://not.org.pl/aktualnosci/galeria-zdjec-z-gali-zloty-inzynier-2020?department=centrala .
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Spotkania z przedstawicielami MRiRW
w sprawie utworzenia sieci instytutów rolniczych
W maju 2021 r. z inicjatywy prof. Leszka Rafalskiego, Przewodniczącego RGIB, odbyły się dwa spotkania (w formule
online) z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie utworzenia sieci instytutów rolniczych.
W pierwszym spotkaniu 5 maja br. udział wzięła Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w MRiRW oraz Bartosz Dąbrowski,
Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju tegoż
Ministerstwa, a także Wiceprzewodniczący RGIB, prof. Ryszard Hołownicki z Instytutu Ogrodnictwa – PIB. Tematem
spotkania było przedstawienie przez prof. Leszka Rafalskiego informacji o Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu – POLTRIN. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa byli
bardzo zainteresowani szczegółami dotyczącymi powołania
i funkcjonowania takiej sieci instytutów. Zadawali wiele pytań
o działania, podejmowane inicjatywy, rozliczenia oraz nadzór

i współpracę pomiędzy instytutami POLTRIN oraz Ministerstwem Infrastruktury w kontekście planów powołania podobnej sieci instytutów rolniczych.
Kolejne spotkanie odbyło się 27 maja br. z Magdaleną Maciejewską, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w MRiRW
oraz Bartoszem Dąbrowskim, Zastępcą Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju.
Udział wzięli również dyrektorzy instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jak
poprzednio, Wiceprzewodniczący RGIB, prof. Ryszard Hołownicki z Instytutu Ogrodnictwa – PIB.
Podczas spotkania ustalono wspólnie, że utworzenie sieci
instytutów rolniczych pozostaje sprawą otwartą i wymaga
dalszych konsultacji.

Zmiany w ustawie o instytutach badawczych
W dniu 1 lipca br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę
z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw.
W art. 3 zmieniony został art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych.
Szczególnie istotne jest dodanie nowego ust. 1a w tym artykule o następującym brzmieniu:
„1a. na wniosek ministra kierującego działem administracji
rządowej lub Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów może, za zgodą ministra nadzorującego,
nałożyć na instytut obowiązek wprowadzenia do jego planu
zadania lub wyznaczyć zadanie poza planem, zgodnie z zakresem działania określonym w statucie instytutu, w celu realizacji zadań z zakresu określonego w art. 10c ust. 1 ustawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, jeżeli realizacja
zadania ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki i innowacyjności, rozwoju społeczeństwa informacyjnego lub cyfryzacji procesów instytucji publicznych i równocześnie niezbędne jest niezwłoczne rozpoczęcie jego realizacji”.
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2. świadczenie usług towarzyszących i doradztwa specjalistycznego;
3. prowadzenie działań informacyjnych;
4. zwiększanie lub poszerzanie zakresu oddziaływania
innych wykonywanych przez zleceniobiorców zadań na
sektor publiczny;
5. zwiększanie lub utrzymanie zdolności zleceniobiorców
do realizacji zlecanych zadań;
6. wspieranie
podmiotów
publiczne w ich realizacji”.

wykonujących

zadania

Z artykułu tego wynika również, że powierzenie realizacji
projektu nastąpi w drodze decyzji Prezesa Rady Ministrów.
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1. budowę, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych;
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Należy zwrócić uwagę, że ustęp ten dotyczy nowego art. 10c
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, z którego wynika, że:

„Prezes Rady Ministrów może powierzać podmiotom
zobowiązanym do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, o których mowa w przepisach o ponownym
wykorzystaniu informacji sektora publicznego, zwanym
dalej „zleceniobiorcami”, realizację zadań z zakresu informatyzacji sektora publicznego, innowacji cyfrowych
i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, zwanych dalej „projektami”, w tym:

Skład i łamanie:

Druk: ARGRAF Sp. z o.o.
03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 80

Justyna Kiljan-Walerzak
jwalerzak@ibdim.edu.pl

