
widzenia potrzeb polskiej gospodarki oraz 

poprawy jej efektywności i innowacyjności?

Podobnie jak w przypadku pierwszego 
pytania, nie mnie to oceniać. Wszystkie są 
równie ważne, choć – nie będę ukrywał 
– ich fi nansowy wymiar jest wielce zróż-
nicowany. Potencjalnie każdy z nich może 
wzmocnić innowacyjność polskiej gospo-
darki w mierzalny sposób. Czy tak się sta-
nie – zobaczymy wkrótce, co nie oznacza, 
że zaraz w dniu ich zamknięcia. Należy 
zdać sobie sprawę z tego, że wdrożenie 
wyników badań i prac rozwojowych do 
praktyki gospodarczej w niektórych dzie-
dzinach wymaga wielu lat starań. Dokonu-
jąc znacznego uogólnienia, można przyjąć, 
że czas potrzebny do wdrożenia nowego 
produktu jest porównywalny z czasem 
życia produktów w danej branży – w elek-
tronicznej – byłby mierzony w miesiącach, 
w farmacji wprowadzenie całkowicie no-
wego leku to czas rzędu około 10 lat, 
w lotnictwie eksploatacja danego typu sa-
molotów trwa około 40 lat. W energetyce 
ten czas jest jeszcze dłuższy.

Jakie konkursy na projekty planowane 

są w najbliższym czasie i do kogo są skie-

rowane?

Na jesieni planujemy konkurs na no-
wego typu projekty rozwojowe. Bez 
ograniczenia sektorowego czy też bran-
żowego. Planujemy także nabór projek-
tów na produkty na bazie polskiego gra-
fenu. Być może zdążymy jeszcze w tym 
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Badania – rozwój – wdrożenia
Rozmowa z  prof. Krzysztofem Janem Kurzydłowskim – Dyrektorem

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Od 1 stycznia br. kieruje Pan Profesor 

NCBiR. Jak ocenia Pan funkcjonowanie Cen-

trum z perspektywy tych kilku miesięcy? 

Czy zostały wprowadzone jakieś istotne 

zmiany?

Ocena funkcjonowania Centrum nie 
należy do mnie. Pytanie to wypada raczej 
skierować do naszych partnerów, benefi -
cjentów i aplikujących o wsparcie z NCBiR. 
Jeśli chodzi o zmiany w Centrum, to mogę 
zaryzykować stwierdzenie, że w Centrum 
od 1 stycznia 2011 r. miały one bardzo 
poważny charakter. Ich wyznacznikiem jest 
budżet prawie trzy razy wyższy niż zre-
alizowany w ubiegłym roku. Zaszły także 
istotne przekształcenia organizacyjne i pro-
ceduralne, które – jak mam nadzieję – po-
zwolą realizować stale rosnące zadania 
przy jednoczesnym, stosunkowo małym 
przyroście zatrudnienia.

Misją NCBiR jest transfer wyników badań 

naukowych do gospodarki, realizacja progra-

mów strategicznych, stymulowanie rozwoju 

gospodarczego poprzez wspieranie projek-

tów z zakresu badań stosowanych, jak rów-

nież różnorodne działania dotyczące rozwoju 

kadr badawczych. Wyzwania ogromne… Co 

dla Pana jest priorytetem w zakresie zarzą-

dzania Centrum?

Priorytetem jest podjęcie działań na 
rzecz „pełnej” realizacji misji NCBiR, a więc 
wykraczających poza obszar programów 
i projektów strategicznych. Należy bowiem 
podkreślić, że Centrum prowadzi obecnie 
kilka tego typu programów, a kolejne są 
przygotowywane w oparciu o Krajowy 
Program Badań. Z drugiej strony, nasza 
działalność w zakresie „projektów z za-
kresu badań stosowanych, jak również 
różnorodne działania dotyczące rozwoju 
kadr badawczych” dopiero nabiera roz-
machu i wymaga szczególnej uwagi. Bardzo 
mnie zatem cieszy, że już w maju urucho-
miliśmy program INNOTECH, mający na 
celu zastąpienie tak zwanych projektów 

celowych. W przygotowaniu jest pro-
gram „wypełniający pustkę” po uprzednio 
funkcjonujących projektach rozwojowych. 
Sporo wysiłku kierujemy na dopracowanie 
nowej idei – programów adresowanych do 
konkretnych branż przemysłowych lub pod 
potrzeby rozwoju danej grupy technologii. 
Rozmawiamy z organizacjami gotowymi 
dofi nansować nasze programy, w tym np. 
z NFOŚiGW. Jest to szerokie spektrum 
działań, ale spójnie mieszczących się w misji 
Centrum i dopełniających zadania zwią-
zane z programami strategicznymi.

Które z programów strategicznych uważa 

Pan Dyrektor za szczególnie ważne z punktu 
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roku z konkursem na innowacyjne tera-
pie medyczne. W pierwszym kwartale 
2012 r. będzie ogłoszony wspólny nabór 
wniosków z fundacją fi nansującą badania 
naukowe w Luksemburgu na projekty 
z obszaru usług informatycznych.

Jakie działania należałoby podjąć, aby 

zwiększyć fi nansowanie nauki ze środków 

pozabudżetowych oraz ze strony przedsię-

biorców?

To trudne pytanie. Pierwsza, niemal 
instynktowna odpowiedź to „wszelkie 
możliwe działania”, zarówno w organizacji 
sfery badawczej, jak i uwarunkowaniach 
działania polskiej gospodarki. Brzmi to 
sztampowo, ale w istocie nie ma prostej 
recepty.

Gdybym miał wskazać moją osobistą 
preferencję to chciałbym podzielić się 
refl eksją bazującą na doświadczeniach 
z czasów młodości. Powszechnie w skle-
pach można było wówczas zobaczyć napis 
„Klient nasz pan”. Był napis, nie było to-
warów. Teraz są towary i wielu sklepika-
rzy zadaje sobie codziennie pytanie: jak 
przyciągnąć klienta? Są w tym zakresie 
oczywiście różne strategie. Jedni bazują 
na imporcie pomysłów z Europy Zachod-
niej budując tak zwane supermarkety. Inni 
specjalizują się w wybranych rodzajach 
produktów, stawiając na profesjonalną 
obsługę. Jeszcze inni są blisko kupujących, 
prowadząc małe sklepiki osiedlowe.

Przy oczywistych różnicach pomiędzy 
rynkiem towarów konsumenckich a ryn-

kiem technologii warto jednak poświęcić 
trochę czasu na refl eksję nad ich podo-
bieństwami. Pozwala to krytycznie ocenić 
naszą strategię w zakresie zdobywania 
klientów na polską myśl techniczną. Kim 
są nasi klienci? Czy robią zakupy w su-
permarketach? Czy w sklepikach osiedlo-
wych? Czy widzą nasz szyld? Czy pasują im 
godziny otwarcia? Warto odpowiedzieć 
na te i na szereg jeszcze innych pytań o po-
wody małego zainteresowania badaniami 
w polskim przemyśle.

Ważną sprawą są oczywiście zachęty 
dla naszych klientów, dla przedsiębiorców. 
Także zachęty fi nansowe. Nie podcinajmy 
jednak gałęzi, na której siedzimy – jako 
sfera fi nansowana z budżetu państwa nie 
możemy nawoływać do dodatkowych ulg 
podatkowych. Nie jest sztuką sprzedać 
swoją wiedzę za pieniądze „utracone 
przez fi skusa”. Naszą ambicją powinna 
być oferta, za którą nabywca zapłaci na-
wet bez ulg.

Kolejną sprawą do poprawy jest poli-
tyka rządu wobec spółek Skarbu Państwa, 
które na B+R wydają rażąco mało. Czasem 
się zastanawiam, czy rzeczywiści Pani Mi-
nister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Pan Minister Skarbu Państwa są członkami 
tego samego Rządu? Jeśli tak, to dlaczego 
wiele polskich fi rm kontrolowanych przez 
Skarb Państwa ma tak przestarzałe podej-
ście do badań i prac rozwojowych?

Rozmawiała

Dorota Jarocka

Prof. dr hab. inż.
Krzysztof Jan Kurzydłowski
Ukończył studia na Wydziale Matematyki 
Stosowanej i Fizyki Technicznej Politechniki 
Warszawskiej. Następnie uzyskał stopnie 
naukowe doktora i doktora habilitowa-
nego, a w 1995 r. tytuł profesora nauk 
technicznych. W pracy naukowej zajmuje 
się inżynierią materiałową, opisywaniem 
struktury i modelowaniem właściwości ma-
teriałów, badaniami nad nanomateriałami, 
kwestią degradacji materiałów konstruk-
cyjnych i funkcjonalnych.
Od 1993 do 1999 r. zajmował stanowisko 
prorektora Politechniki Warszawskiej. 
W latach 1999–2002 był dziekanem Wy-
działu Inżynierii Materiałowej tej uczelni. 
Od 2000 do 2005 r. pełnił funkcję zastępcy 
przewodniczącego Komitetu Badań Na-
ukowych, a następnie Rady Nauki, w której 
stał na czele Komisji Badań na Rzecz Roz-
woju Gospodarki.
Jest europejskim konsultantem w zakre-
sie zagadnień bezpieczeństwa eksploatacji 
instalacji przemysłowych. Odbywał staże 
zagraniczne w University of  Manitoba 
w Kanadzie, Brunel University w Wielkiej 
Brytanii i w Ecole de Mines we Francji. 
Należy do licznych stowarzyszeń między-
narodowych i krajowych.
Od 23 listopada 2005 r. do 6 maja 2006 r. 
zajmował stanowisko podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
i Nauki. Następnie, od 8 maja 2006 do 
21 grudnia 2007 r. pełnił taką samą funk-
cję w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.
W 2009 r. otrzymał tytuł doctora hono-
ris causa Politechniki Rzeszowskiej. Od 
1 stycznia 2011 r. pełni funkcję na dyrektora 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

XX Forum Sprawozdawcze
Instytutów Badawczych

W dniach 6-7 czerwca 2011 r. w War-
szawskim Domu Technika – NOT od-
było się XX Forum Sprawozdawcze Insty-
tutów Badawczych. W obradach uczestni-
czyło 97 dyrektorów i elektorów.

Forum swoją obecnością zaszczycili 
przedstawiciele Rządu, stowarzyszeń 
oraz świata nauki współpracujący z Radą 
Główną: prof. Barbara Kudrycka 
– Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, Grażyna Henclewska – Wi-
ceminister w Ministerstwie Gospodarki, 
prof. Barbara Rymsza – Członek Ko-
mitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, 
dr Dariusz Drewniak – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Strategii Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, prof. Krzysztof Kurzydłowski 
– Dyrektor Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, prof. Jerzy Kątcki – Prze-

wodniczący Rady Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, dr Marek Cieśliński – 
Wicedyrektor Departamentu Doradztwa, 
Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Rady 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
prof. Janusz Dyduch – Wiceprezes 
FSNT-NOT, prof. Janusz Siedlecki 
– Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Pod-
stawowych Centrum Onkologii – Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej Curie.

I Dzień Forum
6 czerwca 2011 r.

Otwarcia Forum dokonał Przewodni-
czący Rady Głównej Instytutów Badaw-
czych – prof. Leszek Rafalski. Pod-
kreślił, że jest to XX już Forum naszych 
jednostek, jednakże pierwsze, w którym 
występują one pod nową nazwą instytu-

tów badawczych. W wypowiedzi Profesor 
nawiązał do ustawy z 10 maja 1991 r. no-
welizującej ówczesne jednostki badawczo-
rozwojowe. Artykuł piąty tejże ustawy 
wprowadził możliwość utworzenia Rady 
Głównej Jednostek Badawczo-Rozwo-
jowych. Prof. Rafalski zwrócił uwagę, że 
w przyszłym, 2012 r. upłynie dwudziesta 
rocznica powołania pierwszej Rady Głów-
nej naszego pionu nauki. Wydarzenie to 
miało miejsce w Szczyrku – 19 stycznia 
1992 r., a przewodniczącym 31-osobowej 
Rady został wówczas doc. Paweł Szew-
czyk.

W związku ze zbliżającym się jubile-
uszem Przewodniczący Rady Głównej za-
proponował zorganizowanie uroczystej 
konferencji Rady w I kwartale 2012 r., co 
zostało przyjęte z aplauzem przez zgro-
madzonych.
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Do dyrektorów i elektorów słowa 
powitania skierował również prof. Ja-
nusz Dyduch – Wiceprezes FSNT-NOT. 
W swoim przemówieniu zwrócił uwagę 
na zagadnienia związane z trwającą re-
formą nauki, która skutecznie „przeorała” 
obszar polskiej nauki. Nawiązał również 
do 24 Kongresu Techników Polskich 
(KTP). Prof. Dyduch podziękował za za-
angażowanie przy współorganizacji tego 
Kongresu – prof. Rafalskiemu – Wice-
przewodniczącemu 24 KTP, jak również 
mgr Beacie Mikulskiej – Dyrektor 
Biura RGIB za wkład pracy przy opraco-
wywaniu publikacji kongresowej, będącej 
przeglądem wdrożeń oraz innowacyjnych 
osiągnięć technicznych instytutów badaw-
czych oraz uczelni wyższych.

Pierwsza część obrad, którą prowa-
dzili dr Elżbieta Witczak – Dyrektor 
Instytutu Technologii Bezpieczeństwa Mo-
ratex i prof. Jerzy Sobczak – Dyrektor 
Instytutu Odlewnictwa, miała charakter 
roboczy. W czasie trwania I sesji doko-
nano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków 
oraz Komisji Skrutacyjnej.

Bardzo ważnym elementem tej części 
obrad było głosowanie w sprawie nowe-
lizacji ordynacji wyborczej do Rady 
Głównej Instytutów Badawczych, 
co stanowiło jeden z punktów Uchwały 
poprzedniego Forum. Prof. Rafalski przy-
pomniał istotę i cel nowelizacji ordynacji, 
która została przygotowana już na po-
czątku roku i zatwierdzona – najpierw 
przez Prezydium Rady Głównej, a na-
stępnie całą RIGB. Nowy sposób wybo-
rów miałby zapewnić reprezentatywność 
Rady Głównej. W tym celu instytuty ba-
dawcze zostały podzielone na 4 grupy: 
instytuty techniczne, instytuty przyrod-
niczo-rolnicze, instytuty medyczne oraz 
instytuty humanistyczne. Poszczególne 

grupy instytutów otrzymywałyby liczbę 
mandatów proporcjonalną do liczby osób 
zatrudnionych w instytucie. Na dzień 31 
grudnia 2010 r. proporcje te przedstawiały 
się następująco:

instytuty techniczne – 19 mandatów
instytuty przyrodniczo-rolnicze 
– 6 mandatów
instytuty medyczne – 5 mandatów
instytuty humanistyczne – 1 mandat
W związku z tym, że wybory we-

dług nowej ordynacji odbędą się w roku 
2013, proporcje te mogą ulec zmianie. 
Ze względu na to, że przepisy regulujące 
sposób przeprowadzenia wyborów do-
tyczą całego środowiska instytutów ba-
dawczych, prof. Rafalski zwrócił się do 
zgromadzonych z prośbą o zatwierdzenie 
nowelizacji ordynacji wyborczej (która 
wcześniej była już jednogłośnie zaakcep-
towana przez Prezydium Rady Głównej 
oraz całą RGIB). W wyniku głosowania 
nowa ordynacja została przyjęta.

Kolejnym punktem obrad było sprawo-
zdanie Przewodniczącego RGIB z działal-
ności Rady obejmujące okres od kwietnia 
2010 r. do kwietnia 2011 r. Prof. Rafalski 
omówił najważniejsze zagadnienia zwią-
zane z: wprowadzaniem reformy nauki 
oraz cyklem działań legislacyjnych z niej 
wynikających i podejmowanych przez 
RGIB, problematyką kategoryzacji jedno-
stek naukowych i związanej z nią dotacji 
statutowej, restrukturyzacji instytutów 
badawczych, reprezentacji Rady Głównej 
w różnych gremiach powołanych w wyniku 
reformy nauki, współpracą Rady z orga-
nami rządowymi, innymi pionami nauki 
oraz stowarzyszeniami. Przewodniczący 
przedstawił także działania proinnowacyjne 
i promocyjne Rady, jak również problema-
tykę związaną z rozwojem młodej kadry 
badawczej w naszych instytutach.

•
•

•
•

Następnie dr Bożenna Pisarska 
– Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
RGIB omówiła działalność Rady i złożyła 
szczegółowe sprawozdanie z budżetu. 
Uczestnicy XX Forum RGIB jednogłośnie 
udzielili Radzie Głównej absolutorium za 
okres sprawozdawczy.

W otwartej dyskusji wzięli udział elek-
torzy oraz dyrektorzy, którzy chcieli po-
dzielić się uwagami i refl eksjami na temat 
sprawozdania, jak również przyszłych kie-
runków działań Rady Głównej. Głos za-
brali m.in.: prof. Edward Żurawicz z In-
stytutu Ogrodnictwa, dr Marek Dasz-
kiewicz – Dyrektor Instytutu Optyki 
Stosowanej, prof. Janusz Ostrowski 
z Instytutu Technologiczno-Przyrodni-
czego, prof. Marek Jakubowski z In-
stytutu Medycyny Pracy, prof. Zbigniew 
Śmieszek – Dyrektor Instytutu Metali 
Nieżelaznych, dr Witold Wiśniowski 
– Dyrektor Instytutu Lotnictwa, prof. 
Andrzej Chmielewski – dyr. Instytutu 
Chemii i Techniki Jądrowej, prof. Mar-
cin Szuta z Instytutu Energii Atomowej, 
mgr Jerzy Adamski – Dyrektor Insty-
tutu Rozwoju Miast.

Przewodniczący Rady Głównej wskazał 
na konieczność wzmożonej aktywności ze 
strony instytutów badawczych, która wy-
maga konsolidacji i współpracy wewnątrz. 
Nawiązując do przyszłych działań Rady 
prof. Rafalski stwierdził: Dziś zrobiliście 

Państwo pierwszy krok, aby wrócić do repre-

zentatywności Rady, co jest w mojej ocenie 

bardzo ważnym działaniem na przyszłość.

Drugą część tego dnia Forum sta-
nowił panel dyskusyjny pt. Instytuty ba-

dawcze w pierwszym roku reformy nauki. 
Dyskusję poprowadził red. Krzysztof 
Michalski. Jako pierwsza głos zabrała 
Grażyna Henclewska – Wiceminister 
Gospodarki, która stwierdziła, że insty-

Prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów 
Badawczych, prof. Janusz Dyduch – Wiceprezes Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT

Od lewej: prof. Jerzy Sobczak – Dyrektor Instytutu Odlewnictwa,
dr Elżbieta Witczak – Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa 
Moratex, prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB



4 Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów Badawczych Nr 2/2011

tuty badawcze powinny być lokomotywą 
dla gospodarki i rozwoju innowacyjności 
w kraju. Reforma nauki, której jednym 
z celów była decentralizacja fi nansowa-
nia nauki oraz powiązanie z sektorem 
gospodarki, podlega wdrażaniu. Jest za-
tem za wcześnie, aby odpowiedzieć na 
pytanie – czy reforma przyczyniła się do 
poprawy innowacyjności. Z pewnością 
jednak kierunek tej reformy jest dobry. 
Instytuty badawcze, „odnalazły się” po tej 

reformie i dane, którymi dysponujemy dzi-

siaj, wskazują na ich wysoką rangę i pozy-

cję szczególnie, jeśli chodzi o wyrażalność, 

innowacyjność i efektywność ekonomiczną 

prowadzonych badań – powiedziała mini-
ster Henclewska.

Prof. Krzysztof Kurzydłowski 
– Dyrektor Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju stwierdził: W moim 

przekonaniu reformy są potrzebne, ale nie 

dają gwarancji żadnych zmian. Bardziej niż 

reformy potrzebni są reformatorzy. 
Według Profesora okres 5 miesięcy 

to zbyt krótki czas, by oceniać efekty re-
formy dla środowiska instytutów badaw-
czych. Profesor stwierdził, że ze swojego 
punktu widzenia dostrzega pozytywne 
skutki w tym sensie, że są obecnie w Pol-
sce trzy źródła fi nansujące badania na-
ukowe i prace rozwojowe – Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe 
Centrum Nauki oraz Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. Ta wielość 
źródeł fi nansowania jest czymś bardzo 
pozytywnym – każda z tych instytucji ma 
dość pokaźny budżet, który ma być po-
dzielony między najlepszych. Do NCBiR 
należy rozdzielenie środków na badania 
ukierunkowane na potrzeby praktyczne.

Profesor podziękował całemu środo-
wisku za wieloletnią współpracę, wyraził 

też swój szacunek dla kadry zarządza-
jącej instytutów, która – jak stwierdził 
– niejednokrotnie boryka się z wieloma 
ograniczeniami i problemami natury or-
ganizacyjnej, które trudno uregulować na 
wyższym szczeblu.

Dr Dariusz Drewniak – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Strategii 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego podkreślił, że kierunek wyty-
czony przez reformę jest dobry, otworzyła 
ona pewną furtkę dla instytutów badaw-
czych i jasno określiła ich cele. Wyraził 
również nadzieję, że zaproponowane 
nowe rozwiązania będą sprzyjać rozwo-
jowi badań aplikacyjnych, poinformował 
również zgromadzonych, że w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prace 
trwają obecnie na Krajowym Programem 
Badań. Jest to instrument niezwykle przy-
datny nie tylko dla Centrum, ale i dla ca-
łego środowiska badawczego w Polsce. 
Będzie zawierał strategiczne kierunki 
badań naukowych, które wyznaczą te 
fragmenty działalności badawczej, które 
są szczególnie ważne dla rozwoju badań 
w Polsce.

Odnosząc się do zagadnienia kariery 
zawodowej w kontekście reformy dyr. 
Drewniak wskazał następujące elementy: 
stawianie na młodą kadrę, jakość tej ka-
dry, zrównanie szans karier badaczy we 
wszystkich sektorach, akcent etyczny.

Prof. Barbara Gworek – Dyrek-
tor Instytutu Ochrony Środowiska 
– PIB odpowiadając na pytanie dotyczące 
wpływu reformy na innowacyjność instytu-
tów badawczych zwróciła uwagę, że pojęcie 
innowacyjności dla każdej z 4 grup instytu-
tów: technicznej, medycznej, przyrodniczo 
– rolniczej i humanistycznej jest inne. Ko-
niecznym jest, aby odnaleźć wspólny mia-

nownik dla wszystkich instytutów tak, aby 
innowacyjność nie była utożsamiana tylko
z sektorem nauk technicznych. Stwierdziła, 
że na etapie wdrażania aktów wykonaw-
czych jest jeszcze za wcześnie, aby mówić 
o wpływie reformy na zarządzanie jed-
nostką, jednakże można zaobserwować 
porządkowanie prawne instytutów zgod-
nie z ustawą.

Dr Witold Wiśniowski – Dyrek-
tor Instytutu Lotnictwa w swojej 
wypowiedzi przedstawił własną defi nicję 
„innowacyjności” – jest to idea lub pomysł 
zobiektywizowany na rynku. Podkreślił, że 
dużym plusem reformy jest podniesienie 
statusu dyrektorów, otworzenie się na 
wymianę kadry, jak również stworzenie 
dwóch Centrów – gwarantujących kom-
petentne zarządzanie rozwojem badań. 
Ponadto stwierdził, że reforma nauki przy-
czyni się do pewnej stabilności jednostek 
naukowych. Na sukces ekonomiczny 
– zdaniem dyr. Wiśniowskiego – wpływa 
oparcie się na inspiracji badań wynikają-
cych z prawdziwych potrzeb klienta i po-
trzeb światowych korporacji.

Prof. Janusz Siedlecki – Pełno-
mocnik Dyrektora ds. Badań Pod-
stawowych Centrum Onkologii 
– Instytutu im. Marii Skłodowskiej 
Curie stwierdził, że innowacyjność to 
poprawa jakości uprawianej nauki, co 
w przypadku Centrum Onkologii ma 
bezpośrednie przełożenie na zdrowie 
społeczeństwa. Na poprawę tej jakości 
wpływają 3 czynniki: środki fi nansowe, 
dobra polityka kadrowa, łączność między 
częścią kliniczną a naukową. Profesor na 
przykładzie swojego Instytutu pokazał, jak 
bardzo ważny jest transfer nauki do kliniki 
– trzeba poprawiać i modyfi kować spo-
sób leczenia pacjenta. Stwierdził też, że ze 
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swojego punktu widzenia, nie dostrzega 
niestety jeszcze pozytywnych skutków 
reformy.

Po zakończonym panelu była możli-
wość zabrania głosu przez dyrektorów 
i elektorów. Do dyskusji włączyli się: 
prof. Marek Jakubowski, prof. Ja-
nusz Ostrowski, prof. Zbigniew 
Śmieszek, dr Cezary Możeński – Dy-
rektor Instytutu Nawozów Sztucznych, 
dr Marek Daszkiewicz, prof. Marian 
Szczerek – Zastępca Dyrektora ds. Na-
ukowo-Badawczych Instytutu Technologii 
Eksploatacji – PIB.

Dr Marek Cieśliński – Wicedy-
rektor Departamentu Doradztwa, 
Oświaty Rolniczej i Nauki w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
członek Rady Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju zachęcał do szerszego 
spojrzenia na innowację – również w kon-
tekście sektora rolniczego, który jest także 
istotny dla życia społecznego.

Podsumowując ten etap dyskusji, Prze-
wodniczący RGIB podkreślił, że jesteśmy 
na etapie wdrażania reformy, więc za 
wcześnie by mówić o spektakularnych 
efektach. Drzwi zostały otwarte, ale 
trzeba wypełnić przestrzeń – na bieżąco 
monitorować skutki reformy. Ponadto 
zwrócił uwagę na różnorodność naszego 
środowiska, co powinno mieć odzwier-
ciedlenie w kryteriach opracowywanych 
przez KEJN.

II Dzień Forum
7 czerwca 2011 r.

Drugi dzień Forum rozpoczęła dys-
kusja panelowa pt. Jakie cechy powinien 

mieć dobry instytut?, którą moderował 
red. Krzysztof Michalski.

Wprowadzeniem do dyskusji była 
wypowiedź prof. Barbary Kudryc-
kiej – Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, która przedstawiła pewne 
kierunki możliwości rozwoju jednostek 
naukowych związane ze zmianami legi-
slacyjnymi wynikającymi z reformy nauki. 
Stwierdziła, że Polska ma szanse dokonać 
pewnego przełomu, o ile w instytutach 
badawczych, które w największym stop-
niu zaangażowane są w realizację badań 
stosowanych i zadań związanych z wdro-
żeniami, dokona się przemiana związana 
nie tylko z zasadami współpracy w samym 
instytucie, jak również inwestowaniem 
w to, co jest największa wartością naszego 
kraju – w kadrę naukową.

Minister podkreśliła, że jesteśmy 
w okresie konsolidacji fi nansów publicz-
nych i przy zastosowaniu wielu „cięć” fi -

nansowych, udało się je ograniczyć w sek-
torze nauki. Udało się uzyskać większe 
fi nansowanie na naukę oraz badania i roz-
wój – porównując przeznaczany procent 
PKB z 2007 r. i 2011, można zauważyć 
niemalże dwukrotny wzrost środków 
publicznych. Wciąż jednak nie ma do-
statecznego wsparcia ze strony sektora 
prywatnego.

Problemem nie jest jednak zakres środ-
ków, ale efektywność ich wykorzystywa-
nia. Środki przeznaczone na B+R powinny 
przynosić więcej efektów w zakresie no-
wych technologii i wynalazków. W tym 
również celu przeprowadzono reformę 
prowadzącą do tego, że więcej środków 
przyznawanych jest w drodze konkuren-
cyjnej – poprzez granty i konkursy.

Minister Kudrycka podkreśliła, że rolą 
wszystkich pionów nauki jest włączanie 
młodych naukowców, innowatorów do 
prac nad projektami technologicznymi 
– jest to szansa dla rozwoju przedsiębior-
czości opartej na innowacyjnych produk-
tach i usługach. Także instytuty badawcze, 
które mogą w swojej dziedzinie naukowej 
wykorzystać potencjał najwybitniejszych 
młodych ludzi, powinny wykorzystać go 
do kreowania nowego etapu innowacyj-
ności w Polsce.

Prof. Danuta Koradecka – Dyrek-
tor Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy – PIB, członek Komitetu Po-
lityki Naukowej stwierdziła, że dobry 
instytut to instytut o sprawnych zmysłach. 
Potrzebny jest dobry wzrok, by krytycz-
nie oceniać to, co się dzieje wewnątrz 
instytutu, dobry słuch, aby wsłuchiwać 
się w otoczenie, potrzeby społeczne 

i gospodarcze oraz dobry węch – intuicję 
w wyczuciu wyzwań, które mogą przynieść 
sukces naukowy i ekonomiczny. Elementy, 
które wpływają na nową jakość badań na-
ukowych to: inwestycja w infrastrukturę 
i kadrę naukową, organizacja instytutu – 
tradycyjna według dyscyplin albo typu ma-
trix – zespoły powoływane do określonych 
projektów oraz ocena jakości – ważne, aby 
być dobrym w skali międzynarodowej.

Prof. Barbara Rymsza – Członek 
Komitetu Ewaluacji Jednostek Na-
ukowych przedstawiła zgromadzonym 
stan prac nad opracowywaniem kryte-
riów do nowej kategoryzacji. Stwierdziła, 
że przed KEJN jest niezmiernie trudne 
zadanie, gdyż trzeba w sposób ilościowy 
ocenić jakość nauki. Prof. Rymsza poin-
formowała, że postulaty dotyczące opra-
cowywania kryteriów, zgłoszone przez 
środowisko instytutów badawczych, 
spotkały się z uznaniem Komitetu. Ocena 
instytutów badawczych powinna uwzględ-
niać trzy podstawowe obszary działalności 
instytutów badawczych:

I kryterium: aktywność naukowa 
– obszar oceniany na podstawie pu-
blikacji.

 Jest także przymiarka, aby w analo-
giczny sposób w ramach tej kategorii 
uwzględniać patenty – sposób zapisa-
nia utrwalenia sobie prawa do pew-
nego wynalazku.
II kryterium: efekty materialne 
i niematerialne – komercjalizacja 
wyników.

 Środowisko naukowe buntuje się prze-
ciwko wycenie jakości działalności na-
ukowej jednostek na podstawie para-

•

•

Od lewej: prof. Barbara Rymsza – Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych,
prof. Danuta Koradecka – Wiceprzewodnicząca Rady Głównej Instytutów Badawczych
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metrów, jakie były stosowane w ostat-
niej kategoryzacji, tzn. na podstawie 
efektów materialnych, które były dekla-
rowane przez instytucje wykorzystujące 
efekty naszej pracy. W związku z tym 
poszukiwany jest nowy parametr, który 
w sposób bardziej obiektywny i wy-
ważony będzie mówił o tych efektach. 
Jest też rozpatrywany pomysł oceny 
ilości grantów – albo ilościowej wyceny, 
albo na bazie wysokości dotacji, które 
zostały uzyskane poza dotacjami budże-
towymi.
III kryterium: potencjał naukowy 
jednostek – jakość kadr, ilość pra-
cowników samodzielnych, ilość mło-

•

dych pracowników (do 35 roku życia), 
uzyskiwane stopnie i tytuły, uprawnie-
nia do nadawania stopni naukowych, 
czynniki wpływające na rozwój bazy 
– kadry i infrastruktury z uwzględnienie 
laboratoriów akredytowanych i noty-
fi kowanych.
Członkowie KEJN mają świadomość, 

że taka ocena jest niewystarczająca. Ist-
nieje potrzeba uwzględnienia także ele-
mentów, których nie można wypunkto-
wać. W związku z tym jest przewidywana 
możliwość powoływania zespołów ewalu-
acyjnych, które w wyjątkowych sytuacjach 
będą odwiedzać poszczególne instytuty 
i dokonywać korekty.

Prof. Rymsza podkreśliła, że różnorod-
ność instytutów jest ogromna i waga kry-
teriów powinna być powiązana z rodza-
jami instytutów, musi także uwzględniać 
specyfi kę ich dziedzin i dyscyplin.

Prof. Jerzy Kątcki – Zastępca Dy-
rektora ds. Naukowych Instytutu 
Technologii Elektronowej, Prze-
wodniczący Rady Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju zwrócił uwagę, 
że mówiąc o gospodarce i nauce, powinni-
śmy myśleć o nich w znaczeniu globalnym. 
Instytuty badawcze powinny stanowić 
nowoczesne centra kompetencji, które 
gromadziłyby wokół siebie najważniejsze 
zagadnienia naukowe i ich rozwiązania. Na 
takim globalnym rynku nie można działać 
w ten sposób, aby robić wszystko, należy 
wybrać te obszary, w których jesteśmy 
w stanie się utrzymać. Ten wybór musi 
być dokonany bardzo roztropnie i wiele 
instytutów już to zrobiło, a ich pozycja jest 
dobra nie tylko w kraju, ale także na rynku 
międzynarodowym. Profesor podkreślił, 
że fundusze strukturalne „postawiły na 
nogi” instytuty badawcze, których siłą jest 
zarządzanie projektami w sposób profe-
sjonalny.

Powiedział także, że NCBiR chce się 
oprzeć na takich programach, które by-
łyby częściowo oparte na wkładzie fi nan-
sowym z przemysłu.

Prof. Henryk Skarżyński – Dyrek-
tor Instytutu Fizjologii i Patologii 
Słuchu podkreślił, że jako instytuty ba-
dawcze jesteśmy środowiskiem konserwa-
tywnym, ale z drugiej bardzo plastycznym 
– szybko dostosowujemy się do nowych 
reguł. Na przykładzie swojego instytutu 
Profesor stwierdził, że musi być on oparty 
o rzeczywistość, w której działa. Instytut 
Fizjologii i Patologii Słuchu tworzy dosko-
nale zorganizowana część usługowa fi nan-
sująca część naukową. Przemysł w postaci 
usług medycznych fi nansuje naukę, która 
daje szansę na opracowywanie nowych 
technologii, co z kolei umożliwia wykony-
wanie nowych operacji.

Prof. Leszek Rafalski – Przewod-
niczący RGIB zaakcentował znaczenie 
współpracy i konkurencji międzynaro-
dowej, które stanowią jedno z najważ-
niejszych kryteriów oceny instytutów 
badawczych oraz pozostałych jednostek 
naukowych. Niezmiernie ważne jest bycie 
„kimś” w obszarze międzynarodowym. 
Prof. Rafalski podkreślił znaczenie środ-
ków z funduszy strukturalnych oraz ich 
wpływ na modernizowanie infrastruktury 
instytutów, a tym samym zwiększanie kon-
kurencyjności na rynku globalnym.

Od lewej: Prof. Jerzy Kątcki – Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
prof. Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, prof. Leszek 
Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Barbara Kudrycka 
– Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Rymsza z Komitetu Ewaluacji 
Jednostek Naukowych, prof. Danuta Koradecka – Wiceprzewodnicząca Rady Głównej 
Instytutów Badawczych

Od lewej: prof. Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu,
prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych,
prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Kolejną część Forum stanowiła otwarta 
dyskusja, w której poruszono zagadnie-
nia związane z przyszłą kategoryzacją 
i kryteriami oceny instytutów, środkami 
strukturalnymi oraz charakterystyką do-
brego instytutu. Głos zajęli: prof. Zbi-
gniew Śmieszek, dr Maria Przybylak 
z Instytutu Włókien Naturalnych i Ro-
ślin Zielarskich, dr Cezary Możeński, 
prof. Jerzy Sobczak, dr Witold Wi-
śniowski i dr Marek Daszkiewicz.

Dyskusję podsumowała minister 
Barbara Kudrycka, która stwierdziła, 
że wypowiedzi dyrektorów reprezentują-
cych różnorodne instytuty są bardzo „no-
woczesne” i odzwierciedlają zupełnie inną 
rzeczywistość instytutów badawczych, niż 
zwykle się słyszy. Zaakcentowała również, 
że zmiany, które dokonały się w ostatnim 
latach oraz środki strukturalne pomogły 
środowisku instytutów badawczych w od-
nalezieniu własnych nisz, specjalności oraz 
realizacji innowacyjnych projektów. Od-
nosząc się do problematyki kategoryzacji 
powiedziała, że w kontekście przyznanych 
Polsce środków strukturalnych, należy wy-
raźnie domagać się oceny efektów działań 
z nich wynikających.

Ostatnią sesję dwudniowego Forum 
poprowadzili prof. Józef Pilch z Instytutu 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin i dr An-
drzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu 
Kolejnictwa. Dużym zainteresowaniem, 
ze względu na aktualność i wagę tematyki, 
cieszyło się wystąpienie prof. Barbary 
Rymszy, która uzupełniła wypowiedź 
dotyczącą nowych kryteriów. W tej czę-
ści głos zabrali także prof. Krzysztof 
Szamałek – Zastępca Dyrektora ds. 

Naukowo-Badawczych Instytutu Cera-
miki i Materiałów Budowlanych oraz prof. 
Józef Pilch, którzy zgłosili swoje uwagi 
dotyczące przyszłej kategoryzacji.

Prof. Rymsza zapewniła, że KEJN pra-
cujący w 4 komisjach przypisanych do ob-
szarów i dziedzin nauki, stara się wypra-
cować taki model oceny, który da szansę 
na jak najpełniejsze i obiektywne ocenienie 
jednostek. W kategoryzacji trzeba do-
cenić innowacyjność i komercjalizację 
wyników badań, jednakże jest problem, 
jak to zmierzyć. Niestety nie ma pełnej 
zgody wszystkich członków Komitetu, aby 
instytuty badawcze mogły otrzymać 65% 
za komercjalizację wyników badań. Pro-
fesor zwróciła się z prośbą o zgłaszanie 
propozycji parametrów, które mógłby po-

móc wymiernie „wycenić” innowacyjność 
i efekty komercjalizacji działalności nauko-
wej w środowisku instytutów w procesie 
oceny. Odpowiedzią było zawiązanie ze-
społu roboczego skupiającego przedstawi-
cieli różnorodnych instytutów badawczych 
w celu wypracowania stanowiska, które 
zostałoby przedstawione w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obrady Forum zakończyła prezentacja 
postulatów zebranych przez dr. Marka 
Daszkiewicza – Przewodniczącego 
Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie 
sformułowano uchwałę końcową, będącą 
wytyczną do pracy Rady Głównej Instytu-
tów Badawczych.

Dorota Jarocka

Fot. Edyta Kaniuk

Głosowanie nad nową ordynacją wyborczą

Od lewej: Dr Dariusz Drewniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii MNiSW, 
Grażyna Henclewska – Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki, prof. Krzysztof  
Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Janusz Siedlecki – 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Podstawowych Centrum Onkologii – Instytutu
im. M. Skłodowskiej Curie. prof. Barbara Gworek – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska 
– PIB, dr Witold Wiśniowski – Dyrektor Instytutu Lotnictwa
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Jak ocenić jakość nauki?
odpowiada prof. Maciej Zabel,

Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

Redakcja Biuletynu Informacyjnego Rady 

Głównej Instytutów Badawczych przedsta-
wiła Przewodniczącemu Komitetu Ewa-
luacji Jednostek Naukowych następujące 
pytania:
1. Panie Profesorze, nowe kryteria opraco-

wywane przez KEJN budzą wciąż wiele 

kontrowersji. Wiąże się to z oceną około 

tysiąca jednostek bardzo niejednorod-

nego środowiska naukowego. Czy jest 

szansa stworzenia systemu oceny i kate-

goryzacji, który odzwierciedli wartość jed-

nostek naukowych oraz ich efektywność 

z punktu widzenia potrzeb gospodarki 

i społeczeństwa?

2. Czy określone są proporcje udziału jedno-

stek w poszczególnych kategoriach: A, B, 

C i A+? Jak ta sytuacja przedstawia się 

w odniesieniu do poszczególnych pionów 

nauki – uczelni wyższych, instytutów ba-

dawczych oraz instytutów PAN? W jaki 

sposób przełoży się to na rzeczywiste 

powiązanie wysokości fi nansowania z ja-

kością prowadzonych prac badawczych 

przez jednostki naukowe?

3. Czy mógłby Pan Profesor odnieść się teraz 

do środowiska instytutów badawczych 

– czy nowe kryteria uwzględniają spe-

cyfi kę tych jednostek, która polega na 

wdrażaniu efektów wyników badań? Jest 

to dość istotne zagadnienie, szczególnie 

kiedy weźmiemy pod uwagę, że jednym 

z celów przeprowadzonej reformy nauki 

było powiązanie jednostek prowadzących 

badania stosowane z gospodarką.

4. Jakie kryteria najlepiej odzwierciedliłyby 

aktywność instytutów badawczych – ich 

oddziaływanie na innowacyjność gospo-

darki i życia społecznego?

5. W jaki sposób zmotywować jednostki 

naukowe – w tym również instytuty PAN 

i uczelnie wyższe – do wdrażania wyni-

ków badań i tym samym poprawy polskiej 

innowacyjności? Czy istnieje możliwość 

rozwiązania tego problemu, przy pomocy 

instrumentów KEJN, dotyczącego jedno-

stek naukowych z obszaru nauk ścisłych 

i inżynierskich, które prowadzą badania 

stosowane.

Odpowiedź prof. Macieja Zabla 
– Przewodniczącego KEJN

Przesłane pytania wiążą się ze sobą 
i wzajemnie się uzupełniają i dlatego chciał-
bym odpowiedzieć na nie zbiorczo, co nie 

znaczy, że chcę ominąć problemy trudne, 
czy niewygodne.

Na początek chciałbym przypomnieć, 
że KEJN opracowuje założenia do rozpo-
rządzenia o parametryzacji i kategoryzacji 
jednostek. Na ich podstawie Pani Minister 
przedstawi rozporządzenie, które nie jest 
jeszcze gotowe i do końca nie wiem, jak 
będzie wyglądało. Dlatego też moje odpo-
wiedzi odnosić się będą do dokumentów 
KEJN-u, podsumowujących proponowane 
rozwiązania, a nie do opracowywanego 
rozporządzenia.

Kryteria oceny zawsze budzą emocje 
i kontrowersje, ale wiele gremiów, które 
zapoznawaliśmy z naszymi propozycjami, 
wyrażało swoją aprobatę, m.in. KRUP. 
Ustalenie takich zasad jest trudne, ale 
środowiska naukowe i Kierownictwo Mi-
nisterstwa uważają, i ja zresztą też, że ka-
tegoryzacja jest konieczna, gdyż z różnych 
względów istnieje potrzeba odróżnienia 
jednostek wybitnych, bardzo dobrych, do-
brych i słabych. Ocena ta jest niezbędna 
m.in. przy ustalaniu różnego rodzaju fi -
nansowania budżetowego. Dalej dzięki tej 
ocenie można w pewien sposób wpływać 
na sposób i kierunek prowadzonych badań 
w kraju, a przede wszystkim stymulować 
ich jak najwyższą jakość.

Zaproponowane przez KEJN kryte-
ria są wynikiem kompromisu uzyskanego 
przez wszystkich członków oraz kilku pro-
szonych przez nas ekspertów. W spo-

sób pośredni wpływ miały także liczne 
środowiska naukowe poprzez konsulta-
cje członków KEJN-u, a także zgłaszane 
pisemnie na moje ręce liczne propozycje 
i postulaty.

Ostatecznie postanowiono oceniać 
jednostki na podstawie czterech kryte-
riów (tzn. aktywność naukowa i twórcza, 
potencjał badawczy, efekty materialne 
oraz efekty niematerialne). Trzy pierwsze 
kryteria mają sumaryczną wagę 85-95%, 
a wartości oceny według każdego z nich są 
obliczane algorytmicznie na podstawie in-
formacji przedstawianych przez jednostki, 
przy zastosowaniu ściśle określonych za-
sad punktowania. Czwarte kryterium ma 
wagę 5-15% i jego ocena jest ustalana 
przez ekspertów, którzy wchodzić będą 
w skład Zespołów Ewaluacji. Oczywiście 
szczegóły tych kryteriów oraz przypisane 
im wagi są różne w poszczególnych gru-
pach dziedzin nauki i rodzajach jednostek, 
i tak np. instytuty badawcze w grupie 
Nauk Ścisłych i Technicznych oceniane 
będą przy zastosowaniu wag odpowied-
nio równych 40%, 10%, 45% i 5%, a Wy-
działy Uczelniane w grupie Nauk o Życiu 
– 75%, 5% i 15% i 5%.

W efekcie przeprowadzonej oceny 
parametrycznej dla wszystkich jednostek 
zostaną ustalone kategorie. Podkreślam, 
że w podejściu KEJN-u, porównywanie 
jednostek w ramach grup wspólnej oceny 
ma na celu jedynie ustalenie kategorii, 
a nie sporządzanie rankingu jednostek; nie 
będą porównywane także różne rodzaje 
jednostek. Oczywiście nadane (przez Mi-
nistra) kategorie będą miały bezpośrednie 
przełożenie na fi nansowanie zasadniczej 
części działalności statutowej, co zostało 
już opublikowane i wprowadzone w 2010 
roku. Natomiast nie narzucamy z góry 
żadnych procentowych ilości jednostek 
o poszczególnych kategoriach. Jest moż-
liwe, a nawet oczekiwane, że liczby te 
zależały będą m.in. od dziedziny nauki, czy 
od odniesienia pozycji danej dziedziny na-
uki do standardów międzynarodowych.

Wiele było dyskusji i konsultacji w spra-
wie oceny działalności rozwojowej i wdro-
żeniowej oraz innowacyjności w zakresie 
gospodarczym i społecznym. Podkre-
ślano, że poprzednie oceny a szczegól-
nie ostatnia, były w tym zakresie mało 
konsekwentne i dopuściły do nadmiernej 

Prof. Maciej Zabel – Przewodniczący 
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
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dysproporcji pomiędzy poszczególnymi 
składowymi oceny. Ostatecznie KEJN 
proponuje oceniać ten obszar w ramach 
kilku kryteriów i przy uwzględnieniu róż-
nych elementów. I tak patenty zaliczone 
zostają do aktywności naukowej, uzyskane 
przychody (środki pozabudżetowe wydat-
kowane w formie wynagrodzeń i zakupów 
aparaturowych) do efektów materialnych, 
a osiągnięcia niedające się przedstawić 
liczbowo czy kwotowo do efektów nie-
materialnych. Tu może jeden przykład. 
Instytut badawczy opracował i wdrożył 
do produkcji nowy typ lasera (publika-
cja, patent?, uzyskał od przedsiębiorstwa 
środki fi nansowe na wynagrodzenia i/lub 
dodatkową aparaturę). Laser ten został 
następnie zastosowany w klinice do pre-
cyzyjnych operacji, co dawało mniejsze 
powikłania i szybszy powrót do zdrowia, 
ale spowodowało wzrost kosztów lecze-
nia, a uzyskane korzyści są trudne nawet 
do oszacowania. W tym przypadku, mimo 
braku możliwych do kwotowej wyceny 
efektów, jednostka może uzyskać punkty 
w efektach niematerialnych. Ktoś powie, 
że to waga tylko 5%, a publikacji np. 75%. 
Zgoda, ale te 5% można uzyskać nawet za 
jedno (kilka) wdrożeń lub innych efektów, 
natomiast publikacje, liczone z wagą aż 
75%, wymagają przedstawienia setek lub 
tysięcy wybitnych pozycji.

Tak więc sugestie zawarte w pyta-
niach, że KEJN słabo dostrzega wagę prac 
rozwojowych, stosowanych oraz inno-
wacyjności i wdrożeń nie mają pokrycia 
w rzeczywistości. Być może, szczególnie 
po ostatniej parametryzacji, oczekiwania 
instytutów badawczych są większe, ale 
ostatecznie KEJN zaproponował rozwią-
zania, które wydawały nam się najbardziej 
racjonalne. Co więcej, kategorie insty-
tutów badawczych ustalane będą przez 
porównanie tylko tego samego rodzaju 
jednostek, a więc o porównywalnym do-
robku publikacyjnym i w zakresie prac 
badawczo-rozwojowych.

Oczekiwania, że KEJN rozwiąże wie-
loletnie problemy motywowania nauki 
w kierunku innowacyjności są, moim zda-
niem nadmierne. Oczywiście, że KEJN 
powinien i na pewno będzie uczestniczył 
w tym procesie ale tutaj do odegrania 
ważną role mają MNiSW, NCBiR a także 
Rada Główna Instytutów Badawczych 
oraz same instytuty badawcze i gospo-
darka. Nasza rola polegać będzie na pro-
ponowaniu takich kryteriów oceny i ich 
wartościowaniu w nadziei, że będą one 
jednym z wielu elementów w tym kom-
pleksowym procesie.

Bieżący rok obfi tuje w kongresy i konferencje 
podejmujące tematy gospodarcze, wśród których 
zawsze pojawia się wątek niezmiennie aktualny, jakim 
jest poprawa innowacyjności. W Polsce innowacyj-
ność ciągle jest na poziomie dramatycznie niskim, 
w krajach UE – różnym, ale z tendencją do spadku. 
Kryzys ekonomiczny, przegrupowanie potencjału 
gospodarczego na świecie i coraz mocniejsze pod 
względem innowacyjności rynki, np. japoński, chiński, 
indyjski, brazylijski, niepokoją na Starym Kontynen-
cie. Swoje własne problemy ma Polska. Tu dyskutuje 
się o barierach powodujących, że przedsiębiorcy nie 
inwestują w naukę, nie wdrażają nowych technologii, 
a jednocześnie ciągle brakuje impulsu ze strony rządu 
w postaci rozwiązań systemowych.

Rada Główna Instytutów Badawczych angażowała 
się w przedsięwzięcia kongresowe i konferencyjne, 
które w roku polskiej prezydencji w EU nabrały wy-
jątkowej rangi. Podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach (16-18 maja) RGIB 
była gospodarzem panelu Innowacje – rola instytutów 

badawczych, podczas którego omawiano następu-
jące zagadnienia: Strategia innowacyjności i efek-
tywności gospodarki; Strategia badań i rozwoju; 
Prawne wspieranie rozwoju innowacyjności przed-
siębiorstw; Projekty badawcze dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

RGIB była współorganizatorem NOT-owskiego 
Kongresu Techników Polskich w Łodzi (24-25
maja). Prof. Leszek Rafalski – Wiceprzewodniczący 
Kongresu, reprezentował środowisko instytutów 
badawczych oraz Akademii Inżynierskiej w Polsce, 
współtworzył program i brał udział w prowadzeniu 
Kongresu, w którym uczestniczyli liczni przedstawi-
ciele instytutów. Biuro RGIB działało w Komitecie 
Organizacyjnym, pracując przede wszystkim nad 
publikacją polskich osiągnieć technicznych pt. Rzecz-
pospolita techniczna 2011.

Ważnym przyczynkiem do debaty był Kongres 
Innowacyjnej Gospodarki zwołany przez KIG 
(6-7 czerwca), poprzedzony przez II Forum In-
nowacji w Rzeszowie (24-25 maja).

Polską jesień innowacyjną rozpoczęło XXI 
Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju (7-9 
września), a kontynuowało kolejne wydarzenie 
– Europejskie Forum Nowych Idei w Sopo-
cie (26-28 września), którego celem było znale-
zienie odpowiedzi na pytania o kierunek, w jakim 
powinna pójść Europa, by obronić swoją pozycję 
w globalizującym się świecie. Konferencji towarzyszył 
Konkurs Intel® Challenge Europe na najlepszy 
plan projektu technologicznego. Przewodniczący 
RGIB uczestniczył w uroczystym podsumowaniu 
konkursu, a nagrody pieniężne laureatom wręczał, 
m.in. prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego.

Konkluzje ze szczytu 3rd European Inno-
vation Summit – pierwsza część w Warszawie 
(10-11 października) – będą zapewne rozbrzmiewać 
najsilniej.

Czy tegoroczny wielogłos na temat innowacyj-
ności doprowadzi do jej poprawy w Polsce i w Eu-
ropie?

Beata Mikulska

Prof. Maciej Zabel
(ur. 23 czerwca 1947 r.) jest histologiem 
i biologiem medycznym, profesorem 
zwyczajnym Akademii Medycznej w Po-
znaniu. Absolwent Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Poznaniu (1971 r.), 
stopień dr. n. med. uzyskał w 1974 r., dr. 
hab. w 1982 r., a tytuł profesora 1990 r. 
Profesor zwyczajny i kierownik Katedry Hi-
stologii i Embriologii Akademii Medycznej 
we Wrocławiu (1992-2007), a od 2006 r. 
kierownik Katedry Histologii i Embriologii 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Był 
stypendystą Fundacji Humboldta w latach 
1979-1980, 1983 i 1986 oraz Uniwersyte-
tów w Hamburgu i w Berlinie.
Jest autorem ponad 350 publikacji orygi-
nalnych, ponad 300 komunikatów zjazdo-
wych, a także redaktorem lub autorem 11 
książek i skryptów. Był promotorem 26 
doktoratów i opiekunem 6 habilitacji.
Najważniejsze kierunki badań Profesora 
to: biologia nowotworów, markery nowo-
tworowe, znaczenie apoptozy w fi zjo logii 
i patologii, hormonalna regulacja gospo-
darki wapniowej, regulacja ekspresji hor-
monów, zastosowania biologii molekular-
nej w morfologii, badanie biodostępności 
leków.
Pełnił lub pełni liczne funkcje w towa-
rzystwach i organizacjach naukowych: 
International Federation of  Societes 
for Histochemistry and Cytochemistry 
(skarbnik i członek Komitetu Wykonaw-
czego w latach 1996-2000); Sekretarz Ge-
neralny Fundacji Biologii Komórki i Biologii 
Molekularnej od 1990 r.; przewodniczący 
Komitetu Cytobiologii PAN (lata 1996-
2004), prezes ZG Polskiego Towarzystwa 
Histochemików i Cytochemików (lata 
1992-1998), w latach 1999-2004 wice-
prezes ZG, przewodniczący Rady Fundacji 
AM we Wrocławiu w latach 1992-1998; 
kierownik Studium Doktoranckiego AM 
w Poznaniu od 1995 r.
Ponadto jest członkiem: Komitetu Cyto-
biologii PAN (od 1989 r.), Polskiego Towa-
rzystwa Endokrynologicznego (od 1973 r., 
Anstomische Geseiischaft) (od 1983 r.); 
Gesellschaft fl ir Histochemie (od 1983 r.), 
Polskie Towarzystwo Anatomów (od 
1972 r.,) Komisji Embriologii i Morfologii 
Komitetu Przyrodniczego PAU (od 1995 
r). oraz Komisji Mikroskopii Elektronowej 
PAN (od 1989 r.), Członek Kolegiów Re-
dakcyjnych siedmiu czasopism.
Od 2004 roku pełni wiele funkcji w MNiSW, 
w tym m.in. Przewodniczącego Zespołu 
Nauk Medycznych KBN i Rady Nauki 
(2004-2008), Przewodniczącego Komisji 
Badań na Rzecz Rozwoju Nauki (2008-
2010), Przewodniczącego Komitetu Ewa-
luacji Jednostek Naukowych (od 2011 r.). 
Jest również członkiem Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów Naukowych.
Ważniejsze nagrody otrzymane przez 
Profesora to: nagroda Polskiego Towa-
rzystwa Histochemików i Cytochemików 
– indywidualna l. stopnia, (1978 i 1983 r.); 
Nagroda Sekretarza Wydziału Nauk Me-
dycznych PAN – indywidualna l. stopnia 
(1985 r.); ponad 10 nagród Ministra Zdro-
wia 1. stopnia. (indywidualnych i zespo-
łowych).

2011 – polifonia
na temat inowacyjności 
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85 lat działalności
 Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

na rzecz obronności państwa
Rys historyczny

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbro-
jenia (WITU) jest placówką naukową 
z bogatymi tradycjami sięgającymi okresu 
przedwojennego. W 1926 r. Minister-
stwo Spraw Wojskowych zadecydowało 
o utworzeniu Instytutu Badań Artylerii 
– pierwszej instytucji, której powierzono 
prowadzenie zorganizowanej działalności 
naukowo-badawczej w służbie uzbroje-
nia.

W okresie międzywojennym placówka 
ta oraz następujące po niej, w wyniku re-
organizacji, kolejne instytucje stanowiły 
centralne ośrodki analiz, studiów i ba-
dań uzbrojenia. W początkowym okre-
sie działalność ta koncentrowała się na 
adaptacji i modernizacji oraz badaniach 
sprzętu uzbrojenia, który Siły Zbrojne 
II Rzeczypospolitej odziedziczyły po za-
borcach i armiach alianckich. W później-
szych latach podejmowane były prace 
naukowo-badawcze i projektowe w ob-
szarach uzbrojenia artyleryjskiego, strze-
leckiego i lotniczego.

W 1935 r. został utworzony Instytut 
Techniczny Uzbrojenia, który poza konty-
nuacją zadań poprzedników wniósł duży 
wkład w dziedzinę balistyki zewnętrznej 
i wewnętrznej, chemię materiałów wybu-
chowych, materiałoznawstwo i normali-
zację. Wojna, położyła kres działalności 
Instytutu i przyniosła poważne straty 
personalne. Wielu wojskowych wzięto 
do niewoli, wielu zginęło w walkach na 
frontach, w Katyniu i w Powstaniu War-
szawskim.

Po zakończeniu wojny – w 1947 r. 
powołano w Zielonce Zakład Naukowo 
– Badawczy Broni i Amunicji, który mieścił 
się na terenie przedwojennego instytuto-
wego Centrum Badań Balistycznych. Pro-
wadzono tutaj badania odbiorcze i kontro-
lne broni, amunicji i materiałów wybucho-
wych. Z czasem zakres działalności został 
poszerzony o prace mające charakter 
naukowy i badawczo-projektowy. Insty-
tucja ta rozwijała się stanowiąc kolejno: od 
1952 r. – Centralny Naukowo-Badawczy 
Poligon Artyleryjski, od 1958 r. – Centralny 
Badawczy Poligon Artyleryjski a od roku 
1962 – Centrum Badań Uzbrojenia.

W 1965 r., na bazie tych placówek, 
utworzony został WITU stając się kon-

tynuatorem tradycji okresu międzywo-
jennego. Statutowe zadania Instytutu 
pozostawały praktycznie identyczne jak 
z okresu lat 1926 – 1939. W związku 
z rozwojem wojsk zakres działalności 
uległ rozszerzeniu o uzbrojenie rakietowe 
i radioelektronikę.

Działalność okresu powojennego to 
okres opracowywania i wdrażania nowych 
wzorów uzbrojenia w dziedzinie broni ma-
łokalibrowej, amunicji artyleryjskiej i strze-
leckiej, urządzeń walki radioelektronicznej, 
systemów kierowania ogniem, eksploatacji 
sprzętu wojskowego i środków bojowych, 
opancerzeń dla wozów bojowych i indy-
widualnych środków ochrony balistycznej, 
a także systemów szkolno-treningowych 
do sprzętu uzbrojenia.

Działalność Instytutu
Przedmiotem działalności WITU jest 

prowadzenie badań naukowych oraz 
prac rozwojowych w zakresie uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego na rzecz obronno-
ści i bezpieczeństwa państwa. Działania te 
zmierzają do zaspokojenia potrzeb resortu 
obrony narodowej i ukierunkowane są 
na wdrożenie, jak również zastosowanie 
w praktyce wyników badań. Instytut reali-
zuje także, w zakresie techniki wojskowej, 

prace projektowe i modernizacyjne, pro-
wadzi badania eksploatacyjne, kwalifi ka-
cyjne, ekspertyzy oraz szkolenia.

Działalność Instytutu obejmuje również 
certyfi kację sprzętu uzbrojenia, normaliza-
cję oraz ochronę własności przemysłowej 
i intelektualnej. Odbiorcami prowadzo-
nych prac są: Ministerstwo Obrony Naro-
dowej, zakłady przemysłu zbrojeniowego, 
przedsiębiorstwa prywatne działające 
w sektorze obronności, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, Ministerstwo Gospodarki, jednostki 
naukowe oraz uczelnie wyższe krajowe 
i zagraniczne.

Dr inż. Ryszard Kostrow
Pułkownik rezerwy dr inż. Ryszard KO-
STROW w 1978 r. ukończył Wydział 
Elektromechaniczny Uzbrojenia Woj-
skowej Akademii Technicznej. Po stu-
diach przez dwa lata służył w jednostkach 
liniowych. W 1980 r. rozpoczął służbę 
w WITU. W roku 1988 obronił pracę 
doktorską na wydziale Cybernetyki WAT 
nt: „Identyfi kacja procesu samonaprowa-
dzania przeciwlotniczej rakiety bliskiego 
zasięgu”.
W Instytucie kierował pracami w ramach 
strategicznego programu rządowego 
„GROM”. W 1992 r. został wyznaczony 
na stanowisko Kierownika Zakładu 
Uzbrojenia Rakietowego, następnie 
– w 1997 r. objął stanowisko Komen-
danta WITU.
We wrześniu 2001 r., decyzją Ministra 
Obrony Narodowej, został wyznaczony 
na stanowisko Dyrektora. Kierując Insty-
tutem konsekwentnie realizuje program 
zmierzający do uzyskania najwyższego 
poziomu merytorycznego realizowanych 
prac. Celowi temu służy polityka w dzie-
dzinie rozwoju infrastruktury badawczej, 
a także w zakresie rozwoju naukowego 
pracowników Instytutu, realizowana po-
przez doktoraty, studia podyplomowe, 
szkolenia specjalistyczne i podnoszenie 
umiejętności posługiwania się językami 
obcymi.
Dyrektor WITU stwarza warunki i in-
spiruje efektywną współpracę między-
narodową oraz działalność publikacyjną. 
Jest również pomysłodawcą i inspira-
torem wielu przedsięwzięć w zakresie 
modernizacji istniejącego i konstrukcji 
nowego sprzętu uzbrojenia. Współau-
tor 2 monografi i, posiada liczne patenty 
i bogaty dorobek publikacyjny, głównie 
z dziedziny techniki uzbrojenia.

Dr inż. Ryszard Kostrow – Dyrektor 
Wojskowego Instytutu Technicznego 
Uzbrojenia
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Trzon Instytutu stanowi pion naukowo 
– badawczy, który tworzą zakłady i spe-
cjalistyczne ośrodki:

Zakład Uzbrojenia Artyleryjskiego,
Zakład Uzbrojenia Strzeleckiego i Lot-
niczego,
Zakład Badań Środków Bojowych, Za-
kładu Uzbrojenia Rakietowego,
Zakład Systemów Rakietowo Radio-
lokacyjnych,
Zakład Inżynierii Materiałowej,
Ośrodek Certyfi kacji, Szkoleń i Eks-
pertyz,
Ośrodek Badań Dynamicznych w Sta-
lowej Woli,
Ośrodek Naukowej Informacji Woj-
skowej.
Główne kierunki prac badawczych 

i projektowych w ostatnich latach to:
nowoczesna amunicja artyleryjska 
i moździerzowa,
broń i amunicja strzelecka,

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

systemy szkolno-treningowe do broni 
strzeleckiej oraz do szkolenia obsługi 
moździerzy i strzelca pokładowego 
śmigłowca,
systemy kierowania ogniem, rozpozna-
nia i obserwacji pola walki,
systemy kontrolne i pomiarowe uzbro-
jenia rakietowego,
opancerzenia dla czołgów i wozów 
bojowych,
indywidualne osłony balistyczne.
W Instytucie prowadzona jest rów-

nież, od kilkudziesięciu już lat, działalność 
wspomagająca sferę eksploatacji amu-
nicji i środków bojowych. Jej celem jest 
określanie stanu technicznego amunicji 
przechowywanej w składnicach. Ten sys-
tem gospodarki amunicją w naszych siłach 
zbrojnych stanowi gwarancję bezpiecznej 
eksploatacji, przechowywanej przez lata 
amunicji klasycznej, rakiet przeciwpan-
cernych, przeciwlotniczych i materiałów 

•

•

•

•

•

wybuchowych. Wiąże się z tym także 
problematyka utylizacji zbędnej amunicji, 
którą zajmują się specjaliści Instytutu.

Infrastruktura badawcza
Infrastrukturę badawczą tworzy pięć 

akredytowanych laboratoriów badaw-
czych, funkcjonujących w Instytucie od 
1998 r., utworzonych na bazie zakładów 
naukowo-badawczych:

Laboratorium Badań Uzbrojenia Strze-
leckiego i Osłon Zabezpieczających,
Laboratorium Badań Sprzętu i Amu-
nicji Artyleryjskiej, Rakiet i Zespołów 
Rakiet,
Laboratorium Badań Środków Bojo-
wych,
Laboratorium Badań Radiolokacji, Sys-
temów Dowodzenia, Walki Radioelek-
tronicznej i Techniki Mikrofalowej,
Laboratorium Badań Sprzętu Uzbroje-
nia w Warunkach Poligonowych.
Potencjał laboratoryjny wykorzysty-

wany jest zarówno do działalności testo-
wej i certyfi kacyjnej, jak i do prowadzenia 
badań naukowych oraz prac rozwojo-
wych. Laboratoria stale rozbudowują swój 
potencjał badawczy i poszerzają zakres 
wykonywanych badań. Laboratorium 
Instytutu posiada Certyfi kat Akredytacji 
Laboratorium Badawczego Nr AB 171 
wydany przez Polskie Centrum Akredy-
tacji.

Innowacyjność
Działalność badawczo-rozwojowa 

WITU ukierunkowana jest na zastosowa-
nie w praktyce uzyskiwanych wyników ba-
dań i wdrażanie do produkcji powstających 
opracowań. Dzięki łączeniu potencjału 
naukowego i badawczego z innymi insty-
tucjami naukowymi i przedsiębiorstwami, 
np. w ramach konsorcjów naukowo-prze-
mysłowych, realizowane są nowatorskie 
projekty o wysokim poziomie zaawan-

•

•

•

•

•

120 mm pocisk bojowy odłamkowo-burzący
PZ-511 typu HE do czołgu LEOPARD 2 A4

Symulator stanowiska ogniowego moździerza, kryptonim GWOREK

Przenośne urządzenie zakłócające pracę 
telefonów komórkowych pasma GSM/DCS

Przenośny radar wykrywająco-
ostrzegawczy RWO-1 „SOWA”
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Symulator stanowiska ogniowego strzelca pokładowego śmigłowca, kryptonim PUCHACZ

sowania technologicznego. W ostatnich 
latach Instytut zawarł kilkadziesiąt wielo-
stronnych umów konsorcyjnych, dotyczą-
cych opracowań najnowocześniejszego 
sprzętu uzbrojenia. Partnerami Instytutu 
są wiodące, w dziedzinie zastosowań 
wysoko zaawansowanych technologii 
w technice wojskowej, jednostki naukowe 
i produkcyjne. WITU uczestniczy także 
w projektach w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Normalizacja
Tworzenie wymagań normatywnych 

w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojsko-
wego stanowi ważny aspekt działalności 
Instytutu. WITU jest członkiem Komitetu 
Technicznego (KT) nr 176 ds. techniki 
wojskowej i zaopatrzenia, powołanego 

przez Polski Komitet Normalizacyjny. 
Uczestnictwo w pracach KT odbywa się 
w ramach prowadzonego przez WITU Se-
kretariatu Podkomitetu Technicznego nr 1 
ds. uzbrojenia rakietowo – artyleryjskiego, 
broni bliskiego zasięgu i amunicji oraz me-
trologicznego zabezpieczenia uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego. Ponadto Instytut 
posiada swoich reprezentantów w innych 
Komitetach Technicznych, związanych te-
matycznie z prowadzoną działalnością. Od 
1995 r. w Instytucie powstało ponad 100 
dokumentów normalizacyjnych.

Współpraca międzynarodowa
WITU prowadzi szeroką współpracę 

z partnerami zagranicznymi na wielu 
płaszczyznach. Dotyczy ona wymiany na-
ukowej w celu wspólnego opracowywa-

nia nowoczesnych rozwiązań systemów 
uzbrojenia, badań, modernizacji sprzętu, 
zakupów nowoczesnej aparatury pomia-
rowo-badawczej i elementów uzbrojenia. 
Prowadzone są konsultacje na temat me-
tod badawczych, technologii, oprogramo-
wania i ekspertyzy techniczne. Instytut 
współpracuje z zagranicznymi instytucjami 
sektora obronnego w zakresie wspólnego 
wykorzystywania baz badawczych. Posia-
dana przez Instytut baza poligonowa jest 
udostępniana fi rmom zagranicznym do 
prowadzenia m.in. badań kwalifi kacyjnych 
wyrobów. W WITU organizowane są 
prezentacje techniczne sprzętu i wypo-
sażenia dla przedstawicieli instytucji pol-
skich i zagranicznych. W ostatnich latach 
ważną rolę, ze względu na fi nansowanie 
badań i promocję Instytutu, odgrywa 

uczestnictwo w projektach Eu-
ropejskiej Agencji Obrony EDA 
i Kwatery Głównej NATO na te-
mat aktywnych i pasywnych syste-
mów ochrony przed zagrożeniami 
współczesnego pola walki. Specja-
liści Instytutu biorą udział w pra-
cach grup problemowych NATO 
i państw UE zajmujących się bez-
pieczeństwem i monitorowaniem 
eksploatacji amunicji oraz prze-
ciwdziałaniem improwizowanym 
ładunkom wybuchowym IED.

Nagrody i wyróżnienia
Świadectwem jakości i tech-

nicznego poziomu prac Insty-
tutu jest uznanie użytkowników 
i ekspertów techniki wojskowej. 
Instytut od wielu lat prezentuje 
swoje osiągnięcia na Międzyna-
rodowym Salonie Przemysłu 
Obronnego (MSPO) w Kielcach. 
W latach 1999-2010 międzyna-
rodowe jury targów wielokrot-
nie przyznawało Instytutowi 
prestiżową nagrodę DEFENDER 
i wyróżnienia za opracowania 
sprzętu bojowego i amunicji oraz 
urządzeń szkolno-treningowych. 
Szczególną nagrodą było przyzna-
nie WITU Grand Prix MSPO 2005 
za System szkolno-treningowy do 
broni strzeleckiej ŚNIEŻNIK oraz 
wyróżnień specjalnych: Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji za Opancerzenie balistyczne 

i antywybuchowe samochodu oso-

bowo-terenowego oraz Ministra 
Obrony Narodowej za Symulator 

stanowiska strzelca pokładowego 

śmigłowca.Kontenerowa linia do dekompletacji i utylizacji amunicji artyleryjskiej „Merkury”
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Konkurs „Innowator Mazowsza” 2011
Głównym celem Konkursu jest promo-

cja postaw proinnowacyjnych wśród mie-
szkańców regionu Mazowsza, a w szcze-
gólności w środowisku naukowym oraz 
wśród przedstawicieli sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw.

W tegorocznej – trzeciej już edycji Kon-
kursu w kategorii Innowacyjny Młody Na-

ukowiec wyróżnienie otrzymał mjr dr inż. 
Krzysztof Dragan z Instytutu Tech-
nicznego Wojsk Lotniczych za pracę 
doktorską z dziedziny budowy i eksploata-
cji maszyn dotyczącą metod wykrywania 
uszkodzeń kompozytowych łopat wirnika 
nośnego śmigłowca.

Uzyskane w pracy wyniki będą mogły 
znaleźć zastosowanie w badaniu struktur 
kompozytowych poszycia nowoczesnych 
statków powietrznych np. Boeing 787 lub 
Airbus A380 oraz tzw. małego lotnictwa, 
jak również innych struktur kompozyto-
wych i elementów z wypełniaczem ulo-
wym. Wyniki przeprowadzonych badań 
znacząco przyczyniły się także do wpro-
wadzenia metod monitorowania kon-
strukcji kompozytowych oraz konstrukcji 
klejonych.

Warto podkreślić, że tematyka pracy, 
związana z diagnostyką kompozytów, jest 

ważnym zagadnieniem poruszanym na fo-
rum międzynarodowym – w szczególno-
ści w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji 
lotniczych.

Mjr dr inż. Krzysztof Dragan 
ukończył kierunek fizyka techniczna, 
o specjalności optoelektronika światło-
wodowa, w Wojskowej Akademii Tech-
nicznej w 2001 r. W roku 2002 rozpoczął 
pracę w Zakładzie Niezawodności i Bez-
pieczeństwa Techniki Lotniczej zajmując 
się badaniami nieniszczącymi konstrukcji 
lotniczych. W tym okresie opracował 
i wdrożył do eksploatacji metody dia-
gnozowania i monitorowania konstrukcji 
statków powietrznych m.in. konstrukcji 
kompozytowych dla samolotów MiG-29 
i F-16.

Uzyskał certyfi katy Brytyjskiego In-
stytutu Badań Nieniszczących oraz cer-
tyfi katy z szkoleń specjalistycznych m.in. 
fi rmy Boeing, Olympus, Abaris oraz Los 
Alamos Dynamics. Odbył wiele kursów 
i szkoleń specjalistycznych m.in. w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niem-
czech. Jest autorem i współautorem licz-
nych publikacji oraz referatów z zakresu 
metod diagnostyki i monitorowania stanu 
technicznego.

Akademia Młodego Wynalazcy
szansą dla młodych i pomysłowych

Od 2010 r. Agencja Promocyjna INVENTOR sp. z o.o. re-
alizuje projekt Akademii Młodego Wynalazcy. Odbyły się już trzy 
krajowe edycje Konkursu, który ma na celu poszukiwanie mło-
dych talentów wynalazczych, zachęcenie młodych ludzi do posze-
rzania wiedzy o własności intelektualnej i do korzystania z prawa 

własności przemysłowej, promowanie wśród młodzieży postaw 
kreatywnych oraz aktywności w poszukiwaniu zawodowego 
sukcesu w oparciu o własne innowacyjne rozwiązania.

Nagrodą w Konkursie jest prezentacja innowacyjnych rozwią-
zań laureatów podczas międzynarodowych wystaw wynalazków 
za granicą. Pierwsza taka prezentacja odbyła się podczas Między-
narodowej Wystawy Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 
2010 w Norymberdze. Kolejną promocję twórczości młodych 
wynalazców zorganizowano podczas Międzynarodowego Salonu 
Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2011 
w Moskwie.

Konkurs Akademii Młodego Wynalazcy objęty jest patronatem 
prof. Barbary Kudryckiej – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych. Konkurs, 
mający na celu odkrywanie młodych talentów oraz popularyzację 
wynalazków i innowacyjnych technologii, jest bardzo ważną i po-
trzebną inicjatywą, zgodną z dążeniami naszego środowiska. Rada 
Główna Instytutów Badawczych – patron Konkursu, doceniając 
ten wartościowy projekt, zachęca do udziału w konkursie młodych 
naukowców reprezentujących instytuty badawcze.

Innowacyjne rozwiązania do kolejnej – IV już edycji kon-
kursu należy przesyłać na adres biuro@inventor-factory.pl
do 15.12.2011 r.

Mjr dr inż. Krzysztof  Dragan – Instytut 
Techniczny Wojsk Lotniczych

Prof. Maciej Banach – Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(drugi od lewej) i Wojciech Kółeczko – Prezes Agencji Promocyjnej 
INVENTOR sp. z o.o. – organizator Konkursu Akademii Młodego 
Wynalazcy (pierwszy od prawej) z Laureatami I i II edycji Konkursu 
na uroczystości wręczenia medali w MNiSW

Pełni również obowiązki członka grupy 
nadzorującej postępy prac w projektach 
Europejskiej Agencji Obrony z ramie-
nia Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Obecnie mjr dr inż. Krzysztof  Dragan 
jest kierownikiem pracowni badań nie-
niszczących i zastępcą kierownika Zakładu 
Niezawodności i Bezpieczeństwa Techniki 
Lotniczej w Instytucie Technicznym Wojsk 
Lotniczych w Warszawie.
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Instytut Farmaceutyczny
za

technologię wytwarzania substancji aktywnej IMATINIB.
Projekt dotyczy technologii wytwarzania substancji z grupy pochodnych 2-anilinopirymidyny, 
znanej pod nazwą imatinib. Związek ten jest substancją czynną leku używanego w leczeniu no-
wotworów.

Instytut Obróbki Plastycznej
za

innowacyjną maszynę MWS-700 ze sterowaniem numerycznym do kształtowania obrotowego 
złożonych wyrobów z blach.
Specjalistyczna wyoblarka MWS-700 z innowacyjną głowicą narzędziową służy do kształtowania 
wyrobów z blachy o złożonych kształtach, przeznaczonych do urządzeń wentylacyjnych, klimatyza-
cyjnych i chłodniczych.

Godło „Teraz Polska”
dla instytutów badawczych

Dr inż. Hanna Wiśniewska-Weinert – Dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej,
mgr inż. Tadeusz Drenger – kierownik zespołu twórców nagrodzonej maszyny

Wśród laureatów tegorocznej – XXI edycji Konkursu „Teraz Polska” znalazły się dwa nasze instytuty, które otrzymały wyróżnienia 
w kategorii przedsięwzięć innowacyjnych:

Dyrektor Instytutu Farmaceutycznego 
Janusz Obukowicz ze statuetką
„Teraz Polska”

Wyoblarka MWS-700 z innowacyjną głowicą narzędziową
nagrodzona Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”
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Z techniką na „Ty”
XXXVII Olimpiada Wiedzy Technicznej 

Często słyszymy postulat, aby „oswajanie” 
z techniką rozpoczynać już od najmłodszych lat. 
Bardzo ważne jest budzenie i rozwijanie zain-
teresowań technicznych, wyrabianie twórczego 
stosunku do techniki u dzieci i młodzieży. Jedną 
z możliwości służących realizacji tych zamierzeń 
jest Olimpiada Wiedzy Technicznej (OWT), która 
odkrywa młode talenty w dziedzinie szeroko po-
jętej techniki, rozwija również zainteresowania 
techniczne i przygotowuje do podejmowania 
dalszego kształcenia oraz samodzielnego zdoby-
wania wiedzy w zakresie nauk technicznych.

Początki Olimpiady sięgają 1974 r., powstała 
ona z inicjatywy Związku Harcerstwa Polskiego 
oraz Naczelnej Organizacji Technicznej. Obecnie 
organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowa-
rzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej. Przewodniczącym Komitetu 
Głównego XXXVII OWT był prof. Wojciech 
Radomski, a Sekretarzem Naukowym dr inż. 
Paweł Fabijański – obaj są nauczycielami aka-
demickimi Politechniki Warszawskiej. W skład 
Komitetu wchodzą również nauczyciele-me-
todycy oraz przedstawiciele stowarzyszeń na-
ukowo-technicznych NOT.

28 maja 2011 r. w Muzeum Techniki NOT 
w Warszawie podsumowano XXXVII Olimpiadę 
Wiedzy Technicznej pod honorowym patronatem 
Ministra Gospodarki. Trzystopniowe eliminacje 
przebiegały w dwóch grupach tematycznych: me-
chaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicz-
nej. Do zawodów szkolnych w roku 2010/2011 
przystąpiło ponad 9 tys. uczniów z 475 szkół 
ponadgimnazjalnych. W wyniku kolejnych elimi-
nacji wyłoniono 21 laureatów.

Zdobywcą I lokaty w grupie mechaniczno-
budowlanej został Dawid Szulc – uczeń II klasy 
LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, dla 
którego nagrodę ufundował Instytut Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Laureatem 
Olimpiady w grupie elektryczno-elektronicznej 
został Krzysztof Długosz – absolwent Zespołu 
Szkół Technicznych z Wodzisławia Śląskiego.

Dorota Jarocka
Od lewej: dr Stefan Góralczyk – Dyr. IMBiGS, Dawid Szulc z I LO w Chełmie – laureat 
OWT , Anna Legwant – nauczycielka laureata

Od lewej: Adam Wiśniewski – Naczelnik Wydziału Wspierania Innowacyjności Urzędu 
Patentowego, prof. Wojciech Radomski – Przewodniczący OWT, Ewa Mańkiewicz-
-Cudny – prezes FSNT-NOT, dr inż. Leszek Gadomski – Rektor Collegium Mazovia
z Siedlec, dr Stefan Góralczyk – Dyrektor IMBiGS

Uroczystość wręczenia statuetek „Teraz Polska” odbyła 
się 6 czerwca 2011 r. w Teatrze Wielkim Operze Narodowej 
w Warszawie. Spośród 94 nominowanych do Godła Promocyj-
nego Kapituła wyłoniła 31 Laureatów. Wyróżnienie przyznano 
15 produktom,

7 usługom, 3 przedsięwzięciom innowacyjnym oraz 6 gminom. 
Otrzymali je przedstawiciele fi rm i instytucji wytwarzających 
wysokiej jakości produkty, oferujących usługi na najwyższym 
poziomie oraz opracowujących przedsięwzięcia o ponadprze-
ciętnym stopniu innowacyjności.

W ciągu ostatnich 20 lat istnienia Fundacji odświeżano formułę 
konkursu, dodając kolejne kategorie, co pozwoliło dostosować 
się do zmian zachodzących na rynku. Dzięki temu, w tym roku 
już po raz szósty nagrodzone zostały także i gminy.

Od początku zależało nam na tym, by znak „Teraz Polska” był 

przepustką do sukcesu na najbardziej wymagające rynki. Jak poka-

zuje doświadczenie ostatnich dwóch dekad, Godło stało się synoni-

mem produktów i usług najwyższej jakości – powiedział Krzysztof  
Przybył – Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Laureatom serdecznie gratulujemy!
Dorota Jarocka
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1. XX Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych przyjmuje 
sprawozdanie Rady Głównej z działalności za 2010 rok. Pozy-
tywnie opiniuje podejmowane działania i udziela Radzie Głównej 
absolutorium za okres sprawozdawczy.

2. XX Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobowią-
zuje Radę Główną do aktywnego uczestniczenia w pracach 
legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu RP nad ustawami dotyczą-
cymi działalności instytutów badawczych oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi do uchwalonych ustaw.

3. XX Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobo-
wiązuje Radę Główną do aktywnego uczestnictwa w procesie 
tworzenia zasad oceny parametrycznej i kategoryzacji jednostek 
naukowych oraz reprezentowania interesów środowiska insty-
tutów badawczych. Forum z niepokojem przyjęło informację 
o pracach KEJN w zakresie zmniejszenia wpływu kryterium 
efektów ekonomicznych uzyskanych w gospodarce na ocenę 
parametryczną jednostek naukowych.

4. XX Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobowią-
zuje Radę do podjęcia działań w celu zmniejszenia negatywnych 
skutków braku odpowiedniej reprezentacji sektora instytutów 
badawczych we władzach i organizacjach kształtujących politykę 
naukową państwa takich, jak NCN, Komitet Ewaluacji Jednostek 
Naukowych, Komitet Polityki Naukowej, NCBiR, m.in. poprzez 
zwiększenie udziału przedstawicieli instytutów badawczych 
w zespołach interdyscyplinarnych MNiSW.

5. XX Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobo-
wiązuje Radę Główną do dalszego promowania instytutów 
badawczych i kształtowania ich pozytywnego wizerunku w opinii 
publicznej, środowiskach gospodarczych i sferach rządzących. 
Forum uznaje za celowe wspieranie przez Radę Główną IB 
poszczególnych instytutów w ich działalności promocyjnej.

6. XX Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych uważa, że 
konieczna jest pełniejsza realizacja zaleceń programu Europa 
2020 w Polsce oraz wzmocnienie roli badań stosowanych w na-
uce polskiej.

7. XX Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych postuluje 
opracowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Ministerstwo Gospodarki (przy udziale NCBiR i Rady 
Głównej) strategii badań stosowanych do roku 2020, wpływa-
jących na innowacyjność Polski.

8. XX Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobowiązuje 
Radę Główną do działań na rzecz istotnego wzrostu fi nansowania 
badań stosowanych, przydatnych dla gospodarki i społeczeństwa, 
w budżecie nauki na rok 2012, a w przyszłości przeznaczania 
większości środków na ten cel w ramach NCBiR.

9. XX Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych uważa, że 
konieczna jest spójna i zdecydowana polityka proinnowacyjna 
państwa, powodująca istotne zwiększenie pozabudżetowego 

fi nansowania badań, zainteresowania przedsiębiorców innowa-
cjami, zbieżność polityki naukowej i polityki innowacyjnej oraz 
zobowiązuje Radę Główną do aktywnego uczestnictwa w ich 
kształtowaniu.

10. XX Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych uważa, że 
konieczna jest aktywna polityka państwa na rzecz wspierania 
udziału nauki polskiej w dużych projektach międzynarodowych 
oraz uwzględnienia polskich priorytetów w nowych europej-
skich programach badań, a ponadto do zobowiązania naszych 
przedstawicieli za granicą do promowania wyników prac badaw-
czych oraz usług badawczych polskich jednostek naukowych.

11. XX Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobowią-
zuje Radę Główną do działań na rzecz usprawnienia rozliczeń 
projektów badawczych oraz ograniczenia sprawozdawczości.

12. XX Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych zobowią-
zuje Radę do dalszego uczestniczenia w procesie restruktury-
zacji instytutów podległych resortom. Forum uznaje, iż wszelka 
restrukturyzacja powinna odbywać się w konsultacji resortów 
z właściwymi jednostkami i Radą oraz postuluje uczestnictwo 
przedstawicieli Rady w działaniach związanych z przekształce-
niami instytutów badawczych.

13. XX Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych upoważnia 
Radę do przygotowania propozycji w zakresie współpracy 
z organizacjami badawczymi UE i rozpoznania zasadności przy-
stąpienia do stowarzyszenia europejskich organizacji badaw-
czych.

14. XX Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych popiera 
koncepcję krajowej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 
jako skutecznego instrumentu zwiększenia konkurencyjności 
nauki stosowanej w Polsce względem wymogów prowadzenia 
nowoczesnych badań z UE i na świecie oraz postuluje systema-
tyczne jej uzupełnianie o laboratoria i urządzenia z instytutów 
badawczych.

15. XX Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych przyjmuje 
do akceptującej wiadomości kierunki dalszych prac Rady przed-
stawione przez Przewodniczącego Rady Głównej dotyczące 
w szczególności:
a) współpracy z przedstawicielami (elektorami) jednostek 

z branż niereprezentowanych w obecnej Radzie,
b) działalności legislacyjnej, a zwłaszcza treści rozporządzeń 

wykonawczych do uchwalonych ustaw,
c) monitorowania skutków zmian legislacyjnych po ich wpro-

wadzeniu,
d) wspierania działań dotyczących rozwoju innowacyjności,
e) restrukturyzacji instytutów,
f ) promocji działalności instytutów,
g) opracowania strategii działania Rady w nowej sytuacji praw-

nej i ekonomicznej.

Uchwała XX Forum Sprawozdawczego Instytutów Badawczych
Warszawa, 6-7 czerwca 2011 r.


