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W dniach 22–23 czerwca 2015 r. 
w warszawskim hotelu „Novotel” od-
było się XXIV Forum Sprawozdawcze 
Elektorów Instytutów Badawczych. 
W obradach uczestniczyło 140 przed-
stawicieli instytutów badawczych. 

I dzień Forum – 22 czerwca 2015 r.
Przewodniczący Rady Głównej Insty-
tutów Badawczych – prof. Leszek 
Rafalski otworzył obrady Forum. Powi-
tał zgromadzonych gości oraz przed-
stawicieli instytutów badawczych. 

W pierwszym dniu obrad RGIB zor-
ganizowała debatę pt. Jakie działania 
mają najważniejszy wpływ na rozwój 
badań i wdrożeń w Polsce?, którą pro-
wadził redaktor Krzysztof Michalski.

W debacie udział wzięli: prof. Ja-
kub Fichna – Przewodniczący Akade-
mii Młodych Uczonych, prof. Michał 
Karoński – Przewodniczący Rady Naro-
dowego Centrum Nauki, prof. Krzysztof J. 
Kurzydłowski – Dyrektor Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju, 
dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrek-
tor Krajowego Punktu Kontaktowego 

czych – m.in. Łukasz Kamiński z Mi-
nisterstwa Infrastruktury i Rozwoju, 
prof. Jerzy Kątcki – Zastępca Dyrekto-
ra Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju, Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes 
Naczelnej Organizacji Technicznej, 
dr Tomasz Kośmider – Prezes Fun-
dacji Partnerstwa Technologicznego 
Technology Partners, Renata Rycerz 
i Piotr Świerczyński reprezentujący 
Krajowy Punkt Kontaktowy.

Szczegółowy przebieg debaty 
z I dnia Forum zostanie zamieszczony 
w osobnej publikacji.

Pierwszą sesję obrad poprowadzi-
li dr inż. Elżbieta Witczak – Dyrektor 
Instytutu Technologii Bezpieczeństwa 
„MORATEX” oraz prof. Jerzy J. Sobczak 
– Dyrektor Instytutu Odlewnictwa.

PR HORYZONT 2020, prof. Barbara 
Rymsza z Komitetu Ewaluacji Jednostek 
Naukowych, prof. Maciej Zabel – Prze-
wodniczący Komitetu Ewaluacji Jedno-
stek Naukowych, prof. Maciej Żylicz – 
Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej oraz prof. Eugeniusz Herbut – 
Dyrektor Instytutu Zootechniki – PIB, 
prof. Janusz Igras – Dyrektor Naukowy 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, 
członek Rady Głównej Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, prof. Henryk Skarżyń-
ski – Wiceprzewodniczący RGIB, Dyrek-
tor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

W gronie zaproszonych gości byli 
przedstawiciele ministerstw, świata 
nauki oraz stowarzyszeń współpracu-
jący z Radą Główną Instytutów Badaw-

XXIV Forum Sprawozdawcze 
Elektorów Instytutów Badawczych

Debata w I dniu Forum. Od prawej: prof. Krzysztof J. Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Janusz Igras – członek Rady Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, prof. Maciej Żylicz – Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Eugeniusz Herbut – Dyrektor Instytutu Zootechniki – PIB, 
prof. Henryk Skarżyński – Wiceprzewodniczący RGIB, Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, prof. Barbara Rymsza z Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, 
dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego PR HORYZONT 2020,  prof. Jakub Fichna – Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych

W numerze m.in.:
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Przewodniczący RGIB – prof. Leszek 
Rafalski przedstawił sprawozda-
nie z działalności Rady obejmujące 
okres od 20 maja 2014 r. do 31 maja 
2015 r. Podsumowując ten czas pracy 
Rady Głównej prof. Rafalski stwierdził, 
że był to trudny rok dla naszego środo-
wiska. Było wiele prac prowadzonych 
w rządzie i sejmie, trzeba było szybko 
reagować i walczyć o nasze intere-
sy. Przykładem tego jest nowelizacja 
ustawy o instytutach badawczych. Ko-
rzystnym było z pewnością powstanie 
dezyderatu sejmowego stabilizującego 
finansowanie naszych badań. Rozpo-
częcie dwóch ważnych programów – 
„Horyzont 2020” oraz POIR wpłynęło 
na aktywizację instytutów, które poka-
zały, że będą istotnym graczem w obu 
programach. Pozytywnym było także 
opublikowanie i rozpowszechnianie 
raportu opracowanego przez Index 
Copernicus. Publikacja ukazała istotny 
wkład instytutów badawczych w osią-
gnięcia polskiej nauki. Przewodniczący 
RGIB podkreślił, że nasze środowisko 
cechowała duża aktywność – nie tylko 
Radę, ale także poszczególne instytu-
ty, które były widoczne w różnych miej-
scach i gremiach.

Następnie dr inż. Piotr Wojtas – Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej RGIB 
przedstawił stanowisko Komisji Rewizyj-
nej i wniosek o pozytywną ocenę dzia-
łalności Rady Głównej w omawianym 
okresie.

Po przerwie w obradach głos zabrała 
Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Na-
czelnej Organizacji Technicznej, która 

wić się, jaką konkurencję będą one 
stanowić dla instytutów badawczych, 
czy będzie to zdrowa konkurencja? 
Istnieje ryzyko, że wykształcona ka-
dra badawcza może przejść do tych 
nowych centrów, uszczuplając kadry 
naszych instytutów. Jako poważne 
utrudnienie w POIR wskazał brak 
możliwości samodzielnego przystępo-
wania do konkursów przez instytuty 
badawcze, które muszą działać per 
procura z przedsiębiorcami. Dyrektor 
Daszkiewicz stwierdził, że rynek na-
ukowy i badawczy powinien być regulo-
wany przez władzę – tak jest na całym 
świecie. Jako środowisko powinniśmy 
naciskać na decydentów, aby byli od-
powiedzialni za zasoby badawcze. 

Prof. Cezary Możeński – Dyrektor 
Instytutu Nowych Syntez Chemicz-
nych wyraził opinię, że najbardziej ryzy-
kowne badania muszą być finansowane 
przez przedsiębiorców i państwo w pro-
porcji 50/50. W przeciwnym wypadku 
przedsiębiorcy nie będą się na nie de-
cydować, a to właśnie te badania mogą 
przynieść największe efekty w przyszło-
ści. Zwrócił uwagę, że dotacja statutowa 
powinna być przekazywana na badania 
wyprzedzające. Nawiązując do niskich 
nakładów na naukę stwierdził, że środ-
ków zawsze będzie zbyt mało, lecz radą 
na ich brak może być specjalizacja 
i określenie narodowych priorytetów. 
Odnośnie POIR podkreślił, że instytuty 
osadzone w przemyśle już mają part-
nerów i przygotowują się do absorpcji 
pieniędzy z tego programu. Jednakże 

zwróciła się do uczestników Forum 
z prośbą o poparcie działań na rzecz 
przywrócenia finansowania w ramach 
POIR projektów celowych dla małych 
i średnich przedsiębiorstw w wersji 
realizowanej z sukcesem przez NOT. 
Pani Prezes podjęła także tematykę 
dotyczącą XXV Kongresu Techników 
Polskich, który ma szansę stać się 
platformą łączącą różnorodne środo-
wiska – uczelnie, instytuty, pracodaw-
ców i pracobiorców. Zwróciła również 
uwagę na ważne zagadnienie dotyczą-
ce edukacji, w tym historii cywilizacji, 
w kontekście Muzeum Techniki ma-
jącego od dłuższego czasu problemy 
związane z finansowaniem.

W dalszej części obrad w otwartej dys-
kusji udział wzięli elektorzy oraz dyrek-
torzy instytutów badawczych. Dzielili się 
swoimi uwagami i refleksjami na temat 
sprawozdania z działalności Rady Głów-
nej, a także problemami dotyczącymi 
środowiska instytutów badawczych. 

Przykładowe głosy w dyskusji:
Dr Marek Daszkiewicz – Zastępca 

Dyrektora Instytutu Optyki Stosowa-
nej im. prof. M. Pluty wskazał na za-
grożenie, którym jest wyciekanie pu-
blicznych finansów za granicę. Obecna 
legislacja umożliwia takie działania, 
gdyż przedsiębiorcy mogą zamawiać 
badania w jednostkach zagranicznych. 
Dotyczy to głównie filii przedsiębiorstw 
zagranicznych w Polsce. Poruszył tak-
że problem centrów badawczych przy 
przedsiębiorstwach – należy zastano-

Dr inż. Piotr Wojtas – Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej RGIB przedstawia sprawozdanie 
z działalności finansowej RGIB

Pierwszy dzień obrad Forum. Od lewej: prowadzący sesję prof. Jerzy J. Sobczak – Dyrektor Instytutu Odlewnictwa 
i dr inż. Elżbieta Witczak – Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”; prof. Leszek Rafalski – 
Przewodniczący RGIB
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trzeba posiadać „to coś”, co wyróżni nas 
w konkurencji z instytutami PAN i konku-
rencją europejską. Musimy być na tyle 
dobrzy, by w tej konkurencji wygrywać.

Prof. Zdzisław Chilmonczyk z Naro-
dowego Instytutu Leków zwrócił uwa-
gę na małą grupę instytutów mających 
odmienny profil działalności unie-
możliwiający im współpracę z prze-
mysłem. Instytuty te mają ustawowy 
nakaz bycia bezstronnymi. Nie mają 
możliwości brania udziału w POIR, 
nie mogą także starać się o dotacje 
z NCBR. Utrzymują się wyłącznie z do-
tacji statutowej, która obecnie jest na 
minimalnym poziomie. Stwierdził, że 
dotacja dla tych instytutów powinna 
zostać proporcjonalnie zwiększona.

Prof. Zbigniew Śmieszek – Wice-
przewodniczący RGIB, Dyrektor Insty-
tutu Metali Nieżelaznych przedstawił 
wniosek, żeby w POIR przyjęto zasa-
dę partnerstwa nauki i gospodarki. 
To zapobiegnie sytuacji, w której jed-
nostki naukowe będą podwykonaw-
cami zadań wyłącznie na zasadach 
komercyjnych. Podjął także, budzący 
wciąż kontrowersje temat, związany 
z tworzeniem centrów badawczo- 
rozwojowych w większych przedsię-
biorstwach. Poruszył również problem 
dotyczący udziału naszego środowi-
ska w programie „Horyzont 2020” – 
musimy włożyć jeszcze większy wysi-
łek, aby faktycznie zaznaczyć wyraźnie 
swoją obecność. Dlatego tak ważne 
jest umiędzynarodowienie, w szcze-
gólności z uwagi na dużą konkurencję, 
choćby ze strony koncernów i dużych 
organizacji badawczych. Jako środowi-
sko musimy próbować się przebić, iść 
przebojem, aby nie traktowano nas 
jako słabszego partnera. Prof. Śmie-
szek wyszedł z propozycją utworzenia 
Rady Innowacyjności.

Prof. Grzegorz Wrochna – Dyrektor 
Narodowego Centrum Badań Jądro-
wych wyraził pogląd, że jako środowisko 
naukowe jesteśmy bardzo podzieleni. 
Należy zintensyfikować wysiłki w kierun-
ku jednolitego ciała reprezentującego 
wszystkie trzy sektory nauki polskiej.

Dr Andrzej Krueger – Dyrektor In-
stytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej 
„Blachownia” kontynuował temat do-
tyczący prawa zamówień publicznych 
w kontekście wyboru jednostki nauko-
wej do projektów. Przekazał zgroma-
dzonym, że dysponuje interpretacją 
prezesa UZP, skierowaną do Marszałka 

ce małych i średnich przedsiębiorstw 
w kontekście współpracy z instytuta-
mi. Przykładem nie do końca dobrej 
sytuacji tego sektora jest tzw. „szyb-
ka ścieżka”, z której przedsiębiorcy 
sektora MSP są wyłączeni. Minimal-
na wartość projektu to 2 mln złotych 
i jest to za wysoki próg.

Prof. Krystyna Czaplicka-Kolarz – 
Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. 
Strategii i Rozwoju Głównego Insty-
tutu Górnictwa zgłosiła wniosek, aby 
zwrócić się do MIR i MNiSW o zmia-
nę w zapisie POIR określającym, kto 
może składać wnioski. Zasugerowa-
ła, aby dopisać konsorcja. Temat ten 
kontynuowała prof. Jadwiga Sójka- 
Ledakowicz – Dyrektor Instytutu Włó-
kiennictwa, która zwróciła uwagę, że 
beneficjentem w POIR może być tylko 
lider konsorcjum i musi być nim przed-
stawiciel przemysłu, gdyż konsorcja 
nie mają osobowości prawnej.

Dr inż. Aleksander Sobolewski – 
Dyrektor Instytutu Chemicznej Prze-
róbki Węgla nawiązał do podejmo-
wanego wcześniej tematu centrów 
badawczo-rozwojowych. Koniecznym 
jest wymuszenie ostrych kryteriów 
dla tych centrów oraz monitorowania 
ich finansowania. Są to niezbędne 
działania, które mają zapobiec niepo-
trzebnemu wydatkowaniu pieniędzy. 
Oprócz rozsądnych kryteriów musi być 
świadomość, że jeżeli ktoś zacznie 
robić „dziwne rzeczy” – np. kupować 
sprzęt, który faktycznie nie służył ba-
daniom naukowym, to będzie zobo-
wiązany te 50% środków zwrócić.

Po dyskusji uczestnicy XXIV Fo-
rum Sprawozdawczego jednogłośnie 
udzielili Radzie Głównej absolutorium 
za okres sprawozdawczy. Jednogło-
śnie przyjęto również uchwałę doty-
czącą przyjęcia planu finansowego na 
2015 rok.

Sejmu RP, z której wyraźnie wynika, że 
badania naukowe i praca rozwojowe są 
wyłączone z zamówień publicznych.

Jerzy Gałecka z Instytutu Techniki 
i Aparatury Medycznej na przykładzie 
swojego instytutu przedstawił problem 
dotyczący trudności we wdrażaniu pro-
jektów ze względu na wymóg badań 
klinicznych potwierdzających, że dane 
rozwiązanie jest innowacyjne i pomaga 
pacjentom. Niestety NCBR nie finansu-
je takich badań, Instytut nie dysponu-
je odpowiednimi środkami, procedury 
trwają 2–3 lata, a mali i średni przed-
siębiorcy nie chcą tak długo czekać.

Prof. Małgorzata Syczewska – Dy-
rektor Instytutu „Pomnik – Centrum 
Zdrowia Dziecka” poruszyła istotny  
problem związany z grupą instytu-
tów medycznych, którym jest brak 
finansowania niekomercyjnych ba-
dań klinicznych. Zwróciła się do RGIB 
z prośbą o poparcie starań środo-
wisk naukowych medycznych o uru-
chomienie ścieżek, które umożliwią 
finansowanie tychże badań.

Prof. Maria Zielecka – Zastępca 
Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych 
Instytutu Chemii Przemysłowej pod-
jęła temat dotyczący systemu POL-on. 
Trudnością jest to, że nowa ustawa 
zobowiązuje instytuty, aby wypełniały 
dane do 2,5 roku wstecz. Ze wzglę-
du na panujący chaos konieczne jest 
uporządkowanie tej sprawy.

Prof. Ryszard Hołownicki z Instytutu 
Ogrodnictwa wyszedł z propozycją na-
pisania listu otwartego do Prezydenta 
RP oraz Prezesa Rady Ministrów sy-
gnalizującego katastrofalną sytuację 
w finansowaniu polskiej nauki. War-
to to zrobić, zanim nie jest za późno, 
gdyż prawdopodobnie możemy być 
jako pierwsi w kolejce do likwidacji. 
Poruszył także zagadnienie dotyczą-

Prof. Ryszard Hołownicki Prof. Zbigniew Śmieszek Prof. Krystyna Czaplicka-Kolarz
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II dzień Forum – 23 czerwca 2015 r.
Obrady w tym dniu prowadzili prof. Mał-
gorzata Syczewska – Dyrektor Instytutu 
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” 
i bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski – Dy-
rektor Centrum Naukowo–Badawczego 
Ochrony Przeciwpożarowej – PIB.

Jednym z ważniejszych poruszonych 
wątków w tej części obrad był temat 
dotyczący innowacyjności podjęty 
przez prof. Jerzego Lewitowicza z Insty-
tutu Technicznego Wojsk Lotniczych. 
Stwierdził, że problemem jest wciąż 
jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia 
„innowacyjność”. Potwierdzali to ko-
lejni dyskutanci sygnalizując, że inno-
wacja – w rozumieniu poszczególnych 
resortów czy decydentów – jest najczę-
ściej czymś, co da się masowo, łatwo 
i szybko sprzedać. A przecież istnieją 
też innowacje, które nie przekładają 
się wprost na zysk, bo mogą dotyczyć 
np. poprawy zdrowia społeczeństwa.

Prof. Lewitowicz zgłosił postulat, 
aby każdy instytut dokonał swoistego 
bilansu jakościowego i ilościowego wy-
ników prac badawczych mogących być 
źródłem innowacyjnych produktów, 
technologii i opracowań w celu przed-
stawienia stosownym władzom.

Problematykę dotyczącą wprowadza-
nia Europejskiej Karty Naukowca poru-
szyła prof. Maria Władyka-Przybylak 
– Zastępca Dyrektora ds. Naukowych 
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin 
Zielarskich. Temat ten kontynuował 
prowadzący sesję dyr. Dariusz Wró-
blewski. CNBOP – PIB zgłosiło dekla-
rację przystąpienia do tego programu, 
na którego wdrożenie jest 12 miesięcy.

Dalszą część obrad przeznaczono 
na zgłaszanie postulatów oraz sformu-
łowanie uchwały końcowej.  

Ważną częścią drugiego dnia Forum 
było spotkanie z prof. Markiem Rataj-
czakiem – Sekretarzem Stanu w Mini-
sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go poświęcone tematyce zasad oceny 
jednostek naukowych i finansowania 
ich działalności statutowej.

Na wstępie prof. Marek Ratajczak 
wymienił trzy przesłanki koniecznych 
zmian zasad podziału dotacji statu-
towej: ograniczoną rolę kategorii na-
ukowej jako kryterium podziału, brak 
ścisłego związku zmiany kategorii na-
ukowej i zmiany finansowania oraz kon-
serwowanie zaszłości historycznych.

bazową otrzymało 898 jednostek 
naukowych. Łącznie w 2015 r. roz-
dzielono ponad 1,7 mld zł – 35% 
otrzymały instytuty PAN, 30% – in-
stytuty badawcze, 34% – uczelnie 
i 1% – inne jednostki naukowe. Jeśli 
chodzi o średnie dotacje jednostkowe 
w roku 2015, to różnice w jej wysoko-
ści w znacznej mierze odzwierciedla-
ją różnorodną rolę tej dotacji w finan-
sowaniu poszczególnych jednostek, 
w tym kosztów płacowych. Jednostki 
uczelniane pokrywają koszty głównie 
z dotacji podmiotowej uzyskiwanej 
ze środków na szkolnictwo wyższe. 
W wypadku instytutów badawczych 
dotacja statutowa ma być źródłem 
uzupełniającym w stosunku do środ-
ków pozyskiwanych ze współpracy 
z przemysłem. Jeśli chodzi o instytuty 
PAN, to dotacja traktowana jest jako 
główne źródło finansowania kosz-
tów – w tym osobowych. Minister 
zwrócił uwagę, że wiele nieporozu-
mień wokół nowych reguł podziału 
dotacji statutowej wzięło się stąd, 
że część osób utożsamia dotację dla 
jednostki z dotacją jednostkową. A są 
to dwa zupełnie różne zagadnienia. 
Dotacja jednostkowa jest dotacją na 
jednego pracownika uwzględnionego 
w liczbie „N” (z uwzględnieniem kosz-
tochłonności), natomiast dotacja dla 
jednostki to ta, którą otrzymuje jed-
nostka. Dlatego możliwym było, że 
w jednostkach kategorii „A+” (mimo 
zapisu, że w ich przypadku nie może 
spaść dotacja jednostkowa), łączna 
dotacja zmalała. Było to spowodowa-
ne zmniejszeniem liczby „N” w insty-
tucie – pomnożona dotacja jednost-
kowa przez pomniejszoną liczbę „N” 
dała kwotę niższą niż w poprzednich 
latach. 

Spadek i wzrost dotacji – przyczyny
Nawiązując do ograniczonej roli ka-
tegorii jednostki naukowej, Minister 
podkreślił, że były już sytuacje – także 
w wielu instytutach badawczych – że 
kategoria danego instytutu wzrosła 
a dotacja spadła lub odwrotnie – ka-
tegoria spadła, natomiast nastąpił 
wzrost dotacji dla danej jednostki. 
Wypływa to z faktu, iż w momencie 
zmiany kategorii przepisy stanowiły, że 
kwotę dotacji należy wyliczyć ponownie 
w odniesieniu do innych jednostek z tą 
samą kategorią. Zatem jeśli jednostka, 
której kategoria wzrosła, trafiła do gru-
py instytucji, które miały niski poziom 
dotacji jednostkowej, to mimo wzrostu 
kategorii dotacja na nowo wyliczona 
mogła być niższa od wcześniejszej.

Prof. Ratajczak zaprezentował sche-
mat finansowania jednostek nauko-
wych w latach 2012–2015, który przed-
stawiał partycypacje trzech pionów 
nauki: instytutów Polskiej Akademii 
Nauk, instytutów badawczych i uczelni. 
W przypadku instytutów badawczych 
można było zauważyć wyraźny spadek 
finansowania po roku 2012. Wiązało się 
to z faktem, że pod koniec 2012 r. po-
dzielono między instytuty badawcze do-
datkowe środki – sto kilkadziesiąt milio-
nów złotych. Spadek w kolejnych latach 
wynikał z korekty i nowelizacji budżetu. 
Optymistycznym jest, że w roku 2015 – 
zgodnie z nowymi regułami podziału – 
można zauważyć już wyraźny przyrost 
środków dla instytutów badawczych.

Dotacja bazowa – udział poszcze-
gólnych jednostek naukowych
Kolejnym zagadnieniem omówionym 
przez Ministra Ratajczaka był udział 
dotacji bazowej otrzymanej w 2015 
r. przez jednostki naukowe z różnych 
grup. Do końca lutego br. dotację 

Drugi dzień obrad Forum. Od lewej: prowadzący sesję – bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski – Dyrektor Centrum Na-
ukowo–Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB i prof. Małgorzata Syczewska – Dyrektor Instytutu „Pomnik 
– Centrum Zdrowia Dziecka”, prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB
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Średnie dotacje jednostkowe
Średnia dotacja jednostkowa jest 
radykalnie różna w poszczególnych 
pionach nauki, co budzi wiele kon-
trowersji. Jest to częściowo efekt hi-
storyczny, ale także odzwierciedlenie 
innej roli dotacji statutowej w różnych 
grupach instytucji. Minister Ratajczak 
podkreślił, że nowy system przyzna-
wania dotacji zawiera ważną radykal-
ną zmianę, a mianowicie nie ma już 
współczynnika stałej przeniesienia. 
Zgodnie z obowiązującym prawem 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go mógł ją ustalać w przedziale od 
0,6 do 0,9, a czyniąc to brał przede 
wszystkim pod uwagę ilość środków 
do podziału. W obecnym systemie 
przyznawania dotacji istotne są 3 ele-
menty: kategoria naukowa (zgodnie 
z obowiązującymi regułami – waga 
1,5 dla kategorii „A+”, 1 dla kategorii 
„A”, 0,7 dla kategorii „B” i 0,4 z wy-
gaszeniem finansowania dla katego-
rii „C”), liczba „N” oraz kosztochłon-
ność. Z tym ostatnim elementem 
wiąże się wiele problemów. Powołany 
został zespół, którego zadaniem bę-
dzie odpowiednia ocena i skorygowa-
nie tej kosztochłonności w zależności 
od specyfiki badań poszczególnych 
jednostek, jednakże przy założeniu 
niezwiększania wielkości skrajnej. 
Pojawiły się też pomysły, aby wyraź-
nie oddzielić komponent ludzki od 
komponentu utrzymania infrastruk-
tury badawczej. Minister stwierdził, 
że stanowi to jednak duży problem, 
podobnie jak określenie realnej kosz-
tochłonności dla poszczególnych jed-
nostek.

Progi ograniczające spadek dotacji 
jednostkowej
Kolejnym punktem wystąpienia Mini-
stra Ratajczaka było omówienie pro-
gów ograniczających spadek dotacji 
jednostkowej obowiązujących w roku 
2015. Progi te zapobiegają gwałtow-
nym spadkom dotacji w stosunku 
rocznym. Ich wysokość uzależniona 
jest od posiadanej kategorii – i tak 
dla „A+” w roku 2015 było to 100%, 
dla kategorii „A” – 85% i „B” – 80%. 
Spadek dotacji bazowej, czyli dota-
cji dla jednostki poniżej przedsta-
wionych progów możliwy jest tylko 
w przypadku redukcji zatrudnienia.

w rozumieniu minimalnego poziomu 
gwarancji i maksymalnego poziomu 
zmienności, wynikających chociażby 
z tego czy się uzyska grant czy nie, 
też nie jest dobre, chociażby z tego 
względu, że nie służy budowaniu 
trwałych zespołów badawczych i dłu-
gookresowych strategii rozwoju. Pod-
sumowując temat budżetu krajowego 
na naukę, prof. Ratajczak stwierdził, 
że 50% środków trafia do jednostek 
naukowych drogą dotacji, a kolejne 
50% drogą obu agencji grantowych, 
czyli NCN i NCBR. Jednakże pienię-
dzy na naukę w krajowym budżecie 
jest wciąż za mało i Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego mówi o tym  
m.in. na spotkaniach z Ministrem 
Finansów i jego przedstawicielami 
w ramach dyskusji o budżecie na ko-
lejny rok. 

A może jednak ocena ekspercka?
Prof. Ratajczak stwierdził, że po okre-
sie formalizacji różnych ocen, która na 
tym etapie, jego zdaniem, jest koniecz-
na – póki co nie ma innego wyjścia niż 
odwołanie się do kryteriów formalnych 
– warto w przyszłości zastanowić się 
nad pójściem w kierunku oceny eks-
perckiej. W nauce nie da się przecież 
wszystkiego zmierzyć, zważyć, jed-
noznacznie wycenić, bo wówczas nie 
byłoby nauki. Minister podkreślił, że 
koniecznym jest doskonalenie narzę-
dzia podziału środków finansowych 
na naukę, jak również dyskusje śro-
dowiska „czasem aż do bólu” w celu 
wypracowania wspólnego stanowiska.

Przygotowania do nowej 
kategoryzacji
Na zakończenie swojego wystąpienia 
Minister Ratajczak przedstawił infor-
macje dotyczące prac nad kategory-
zacją. Zapewnił, że w lipcu br. powinny 
być już skierowane do konsultacji zmia-
ny w rozporządzeniu o ocenie parame-
trycznej. Komitet Ewaluacji Jednostek 
Naukowych, w oparciu o dyskusje i kon-
sultacje z przedstawicielami poszcze-
gólnych pionów nauki, zaproponował 
różnego rodzaju zmiany w obowiązują-
cych regułach oceny parametrycznej. 
Zdaniem Pana Ministra wiele emocji 
w naszym środowisku z pewnością wy-
woła szeroko rozumiana kwestia wdro-
żeń i również w tej kwestii, prędzej czy 
później, trzeba będzie odwołać się do 
oceny eksperckiej. Kończąc wypowiedź 

Finansowanie jednostek kategorii 
„A+” oraz „B”
Następnie Pan Minister przekazał 
szczegółowe informacje dotyczące 
finansowania jednostek kategorii 
„A+”, „A” oraz „B”. W roku 2015 na 
45 jednostek naukowych posiada-
jących kategorię  naukową „A+” 9 
jednostek (ok. 20%) uzyskało niższą 
dotację bazową niż w 2014 r., nato-
miast 34 jednostki (ok. 69%) uzyska-
ły wyższą dotację. W odniesieniu do 
środowiska instytutów badawczych 
jeden z nich otrzymał niższą dotację, 
a dwa uzyskały wzrost finansowania. 
Jeśli chodzi o jednostki kategorii „B”, 
to zdecydowana liczba jednostek z tą 
kategorią zyskała – na 504 jednostki 
367 (ok. 73%) – w tym 35 instytutów 
badawczych uzyskało wyższe finanso-
wanie. Niższą dotację bazową w tej ka-
tegorii uzyskało 131 jednostek, w tym 
33 instytuty badawcze. Na zmniejsze-
nie kwoty dotacji wpłynął również fakt 
spadku liczby zatrudnionych w 80 jed-
nostkach.

Stabilizacja czy system finansowa-
nia konkursowego?
Minister podkreślił, że nie ma obec-
nie zamierzeń, żeby ograniczyć wy-
raźnie środki kierowane na dotację 
statutową, choć wcześniej były pomy-
sły, aby przejść przede wszystkim na 
system finansowania konkursowego. 
Według prof. Ratajczaka istotna rola 
systemu konkursowego jest pożą-
dana, gdyż nadmierna stabilizacja 
warunków finansowych nie zachęca 
do zmian. Natomiast z drugiej stro-
ny – nadmierne rozchwianie systemu 

Prof. Marek Ratajczak – Sekretarz Stanu w MNISW



6 Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów Badawczych Nr 2/2015

prof. Ratajczak wyraził nadzieję, że bu-
dżet na rok 2016, którego założenia 
niebawem się pojawią, będzie istotnym 
krokiem na drodze dojścia do celu 2% 
nakładów na naukę w relacji do PKB.

Po zakończonym wystąpieniu miała 
miejsce krótka dyskusja z udziałem 
Ministra Ratajczaka. Jako pierwszy 
głos zabrał ks. prof. Andrzej Hanich 
z Państwowego Instytutu Naukowe-
go – Instytutu Śląskiego, reprezentu-
jący w RGIB instytuty humanistyczne. 
Przedstawił ich dramatyczną sytuację 
i istniejące ryzyko likwidacji niektórych 
jednostek. Zadał pytanie, czy państwo 
polskie stać na likwidację tak ważnych 
i potrzebnych placówek naukowo- 
badawczych, jakimi są te instytuty 
o wieloletniej działalności i uznanym 
dorobku, których badania wnoszą tak 
wiele w obszar wiedzy humanistycznej. 
Przecież one kosztują zaledwie cząstkę 
promila wszystkich środków wydawa-
nych w Polsce na naukę. Następnie wy-
powiedział się prof. Zbigniew Śmieszek 
– Wiceprzewodniczący RGIB, Dyrektor 
Instytutu Metali Nieżelaznych, który 
poprosił Ministra Ratajczaka o spotka-
nie i rozmowę dotyczącą POIR. W pro-
gramie 86% środków na badania, na 
naukę kierowanych jest poprzez przed-
siębiorstwa. Skutek jest taki, że w pro-
gramie tym – jako instytuty badawcze 
– jesteśmy podwykonawcami badań 
na zasadach komercyjnych. Nawet na 
własne rozwiązania, jeżeli kieruje się 
propozycje do przedsiębiorstwa, nale-
ży ogłosić przetarg. Tworzy to sztuczną 
konkurencję i może prowadzić do pew-

stabilizacji. Jest to istotne chociażby 
dlatego, aby dyrektorzy jednostek nie 
musieli ciągle „gonić” zmian, lecz mieli 
możliwość przygotowania się do nich.

Następnie dr Marek Daszkiewicz – 
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wnio-
sków przedstawił propozycję wniosków. 
Po dyskusji przyjęto uchwałę, której za-
łącznikiem są wnioski znajdujące się 
na ostatniej stronie „Biuletynu”.

Na zakończenie Przewodniczący 
RGIB – prof. Leszek Rafalski podsu-
mował XXIV Forum Sprawozdawcze 
Instytutów Badawczych. Stwierdził, że 
było ono bardzo twórcze, a przemy-
ślenia uczestników z pewnością będą 
stanowiły wytyczną dla Rady Głównej 
na kolejny rok pracy. Podkreślił, że 
w najbliższym czasie – w związku ze 
zbliżającymi się wyborami do Parla-
mentu – konieczna będzie jeszcze 
większa aktywność Rady. Poprosił 
zgromadzonych o stałą całoroczną 
współpracę m.in. przy opiniowaniu 
kolejnych aktów prawnych oraz kształ-
towaniu stanowisk naszego środowi-
ska. Zapewnił także, że RGIB będzie 
aktywnym uczestnikiem wszelkich 
inicjatyw ważnych dla rozwoju badań 
i wdrożeń w Polsce. Prof. L. Rafalski 
podziękował prowadzącym sesję oraz 
wszystkim uczestnikom Forum za 
wszelkie uwagi, wnioski oraz sugestie 
i zamknął obrady.

Dorota Jarocka
Zdjęcia: Edyta Kaniuk

nego rodzaju naruszeń w zakresie wła-
sności intelektualnej.

Dr Marek Daszkiewicz – Zastępca 
Dyrektora Instytutu Optyki Stosowa-
nej im. prof. M. Pluty poruszył problem 
dotyczący realnej możliwości wprowa-
dzenia systemu oceny opartego na 
audytach, który w odniesieniu do śro-
dowiska instytutów badawczych byłby 
najwłaściwszym systemem oceniania. 
Maria M. Stacewicz – Sekretarz RGIB, 
reprezentująca Państwowy Instytut 
Geologiczny – PIB, wyraziła pogląd, 
że w kontekście przyznawania dotacji 
statutowej danej jednostce naukowej, 
nie powinno mówić się w kategoriach 
szczęścia lub pecha. Jako środowisko 
oczekujemy i potrzebujemy pewnej 

Prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB

Uczestnicy XXIV Forum Sprawozdawczego Elektorów Instytutów Badawczych jednogłośnie udzielili Radzie Głównej absolutorium za okres sprawozdawczy
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Laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej – zdjęcie archiwalne Laboratorium ITB – badanie nawierzchni sportowej

Jubileusz 70-lecia Instytutu Techniki 
Budowlanej jest sprzyjającą okazją 
do spojrzenia wstecz na dotychcza-
sowe dokonania Instytutu i ich ocenę 
oraz podjęcie próby sformułowania 
nowych zadań ukierunkowujących 
uzyskane doświadczenia z przeszło-
ści – ku przyszłości.

Pierwsze 10 lat
Choć działalność pod obecną nazwą 
ITB, Instytut rozpoczął w 1949 r., jego 
początki sięgają 1920 r., kiedy to na 
Politechnice Warszawskiej powstaje 
początkowo Laboratorium Wytrzyma-
łości Tworzyw (LWT), a następnie na 
bazie LWT w 1929 r. – Drogowy Insty-
tut Badawczy (DIB). 

Już w dwa tygodnie po zakończe-
niu działań wojennych z inicjatywy 
trzech Ministerstw: Przemysłu, Odbu-
dowy oraz Komunikacji zdecydowano 
o powołaniu Instytutu Badawczego 
Budownictwa (IBB). Stanowisko dy-
rektora IBB powierzono współorgani-
zatorowi LWT i DIB-u, inż. Antoniemu 
Kobylińskiemu. W 1948 r., po rozsze-
rzeniu zakresu kompetencji na rzecz 

Lata 60. XX wieku 
ITB staje się ośrodkiem prowa-

dzącym prace badawczo-rozwojowe, 
przede wszystkim w dziedzinie ma-
teriałów i wyrobów budowlanych oraz 
konstrukcji budynków.

W roku 1967 Instytut uzyskuje 
uprawnienia do prowadzenia przewo-
dów doktorskich i nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk technicz-
nych w zakresie budownictwa. W tym 
samym roku, jako jedyny w Polsce, 
uzyskuje uprawnienia do wydawania 
decyzji o dopuszczeniu do powszech-
nego stosowania w budownictwie 
nowych materiałów, elementów i kon-
strukcji budowlanych oraz nowych 
metod budowy (tzw. „Świadectw 
ITB”), które stały się prekursorem 
obecnie wydawanych Aprobat Tech-
nicznych ITB.

W 1968 r., w wyniku postulatów 
władz terenowych województwa ka-
towickiego powstaje Oddział ITB 
w Gliwicach, prowadzący prace na 
potrzeby budownictwa na terenach 
eksploatacji górniczej.

Koniec lat 60. i początek 70., 
to kolejna reorganizacja zaplecza 
naukowo-badawczego budownic-
twa pod hasłem zbliżenia nauki do 
praktyki, co wiązało się z konieczno-
ścią zasilenia przez kadrę naukowo- 
badawczą Instytutu nowo tworzo-
nych lub wzmacnianych placówek 
badawczych. Wielu specjalistów ITB 
zasiliło również w tym okresie kadrę 
naukowo-dydaktyczną nowych uczelni 
technicznych tworzonych w poszcze-
gólnych województwach. Ogółem 

Ministerstwa Obrony Narodowej, IBB 
przyjmuje nazwę – Instytut Techniki 
Budowlanej. Pierwszym dyrektorem 
ITB zostaje prof. mgr inż. Jerzy Nechay.

Początkowo zakres zadań ITB był 
bardzo szeroki i obejmował prace nie 
tylko w zakresie obiektów budowla-
nych, ale także dróg, mostów i lot-
nisk. Stopniowo ulegał specjalizacji, 
co wiązało się zazwyczaj z reorgani-
zacją zaplecza naukowo-badawczego 
budownictwa. 

W odpowiedzi na ogromne spo-
łeczne zapotrzebowanie w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego, pra-
ce badawcze Instytutu prowadzone 
w tym okresie, dotyczyły opracowania 
zasad projektowania i wykonywania 
mieszanek betonowych oraz kon-
strukcji ściennych i stropowych wyko-
nywanych z betonu zwykłego, gruzo-
betonu, żużlobetonu, trocinobetonu 
oraz piano- i gazobetonu. Powstałe 
na podstawie tych prac normy pro-
jektowania oraz wytyczne i instrukcje 
były podstawą wykonywania tych kon-
strukcji w kraju.

70 lat Instytutu Techniki Budowlanej
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do nowo powstałych jednostek projektowych i badawczo- 
rozwojowych oraz nowych uczelni odchodzi z Instytutu po-
nad 300 osób.

Lata 70. i 80. XX wieku
Lata 70. to intensywny okres wdrażania regionalnych i kra-
jowych systemów uprzemysłowionego budownictwa mieszka-
niowego. Instytut odgrywa w tych działaniach kluczową rolę. 
Prowadzone badania miały charakter kompleksowy i dotyczy-
ły, poza wymaganiami nośności konstrukcji, również bezpie-
czeństwa pożarowego, ochrony przed hałasem, oszczędności 
energii i ochrony cieplnej oraz komfortu użytkowania. Pro-
wadzona w tym okresie działalność ekspercka rozszerza się 
na niemal wszystkie zagadnienia związane z budownictwem 
ogólnym i przemysłowym. Szczególnie liczne prace prowadzi 
się z dziedziny akustyki, fizyki budowli, technik wykończenio-
wych, robót izolacyjnych, geotechniki i ochrony budowli przed 
korozją. Poza świadectwami dopuszczenia do powszechne-
go stosowania w budownictwie wyrobów krajowych, od roku 
1988 Instytut wydaje również decyzje o dopuszczeniu do sto-
sowania na terenie RP wyrobów zagranicznych.

Rok 1989 to początek zmian systemu politycznego i eko-
nomicznego nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie 
Środkowej i Wschodniej, mających istotny wpływ na dzia-
łalność Instytutu do dnia dzisiejszego. Dało to początek 
nowego podejścia w kierowaniu Instytutem w dostosowa-
niu się do warunków gospodarki rynkowej oraz podjęcia 
systematycznej współpracy z krajami Europy Zachodniej.

Lata 1990-2004
Początek lat 90. to bardzo trudny okres dla Instytutu. Za-
kończyła się realizacja koordynowanych przez ITB progra-
mów badawczo-rozwojowych i w istotny sposób zmniejszyła 
się liczba zamówień ze strony przemysłu, co było przyczyną 
odchodzenia pracowników ze względu na niekorzystne wa-
runki płacowe. Spowodowało to konieczność zmian w za-
kresie działalności Instytutu i w jego zarządzaniu poprzez 
rozbudowę i unowocześnienie laboratoriów badawczych 
oraz nawiązanie szerokiej współpracy z przemysłem, jak 
również podjęcie tematyki badawczej dotyczącej podstaw 
techniczno-prawnych zapewnienia jakości w budownictwie 
oraz podstaw naukowych strategii rozwoju krajowego bu-
downictwa. W efekcie Instytut uzyskuje znaczące środki 

z Komitetu Badań Naukowych na działalność statutową 
oraz na kontynuację programu CPBR – 6.4 „Oszczędne 
technologie budowlane”, a także wzrost zamówień od pro-
ducentów budowlanych.

Lata 90. to okres intensywnego przygotowania naszego 
kraju do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej. 
Instytutowi zostaje powierzona wiodąca rola w utworze-
niu podstaw prawnych zasad dopuszczania wyrobów bu-
dowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w kraju, 
opartych na systemie obowiązującym w Unii Europejskiej 
a następnie prowadzeniu badań wyrobów budowlanych. 
Następuje intensywny rozwój bazy laboratoryjnej, powsta-
ją nowe obiekty wyposażone w nowoczesną aparaturę ba-
dawczą. Laboratorium Badawcze ITB uzyskuje akredytację 
PCBC już w 1995 r., stając się największym i najnowocze-
śniejszym w kraju w obszarze budownictwa. Pod koniec 
2004 r. Zespół Laboratoriów Badawczych ITB posiadał już 
ponad 1500 akredytowanych metod badawczych, pozwala-
jących na prowadzenie badań w pełnym zakresie wymagań.

W tym samym roku ITB uzyskuje uprawnienia do udziela-
nia Aprobat Technicznych dla większości nowych i nieznor-
malizowanych wyrobów zarówno krajowych, jaki i importo-
wanych oraz akredytację jednostki certyfikującej wyroby 
budowlane uprawniającą do wydawania certyfikatów zgod-
ności wyrobów z normami i aprobatami na znak bezpie-
czeństwa B, znak Q oraz znak ekologiczny. W maju 2000 r. 
Instytut uzyskał akredytację PCBC uprawniającą do wyda-
wania certyfikatów zgodności systemów jakości dostawców 
w budownictwie.

W okresie tym Instytut rozwinął również ożywioną współ-
pracę z zagranicznymi organizacjami i placówkami badaw-
czymi przygotowującymi normy i dokumenty prawne oraz 
wydającymi aprobaty techniczne. Już w 1993 r. ITB stał 
się członkiem obserwatorem Europejskiej Unii ds. Apro-
bat Technicznych w Budownictwie (UEAtc) a od 1995 r., 
członkiem rzeczywistym. W 1998 r. Instytut został człon-
kiem – obserwatorem Europejskiej Organizacji ds. Aprobat 
Technicznych (EOTA), do której należą jednostki aprobują-
ce z krajów Unii Europejskiej.

Kilkunastoletnie przygotowania ITB do wejścia Polski do 
Unii Europejskiej zakończyły się pełnym sukcesem. Uwień-
czeniem wielu lat trudnych prac przygotowawczych było 

Laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej – zdjęcie archiwalne Laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej – badanie blachy 
łukowej
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notyfikowanie ITB, z dniem 14 czerwca 2004 r., Komisji 
Europejskiej oraz krajom członkowskim UE do realizacji 
zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowla-
nych według dyrektywy 89/106/EWG prowadzących do 
oznakowania CE wyrobów budowlanych na obszarze UE 
w zakresie: certyfikacji wyrobów, certyfikacji zakładowej 
kontroli produkcji oraz badań laboratoryjnych. Uzyskanie 
w 2004 r. statusu członka rzeczywistego EOTA dało ITB 
prawo do udzielania Europejskich Aprobat Technicznych.

Ostatnie 10 lat
To przede wszystkim okres stabilizacji i wzmacniania roli 
ITB w środowisku krajowym i zagranicznym. Początek tego 
okresu łączy się jednak z istotnymi zmianami w strukturze 
organizacyjnej Instytutu, wprowadzonymi w wyniku przyję-
tego przez rząd RP programu restrukturyzacji jednostek 
badawczo-rozwojowych w celu podniesienia poziomu kon-
kurencyjności polskiej gospodarki. 

W Laboratoriach Badawczych ITB następuje uruchamia-
nie nowych stanowisk badawczych i modernizacja istnieją-
cych. Bezprecedensową w tym względzie w historii ITB była 
decyzja budowy na światowym poziomie – Laboratorium 
Badań Ogniowych w Pionkach – w utworzonym Oddziale 
Mazowieckim ITB. Tę wysokonakładową inwestycję, finan-
sowaną wyłącznie ze środków własnych Instytutu, zakoń-
czono w 2013 r. W następnym roku laboratorium uzyskuje 
m.in. akredytację Ministerstwa Obrony Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich. W 2013 r. Instytut został notyfikowany Ko-
misji Europejskiej i krajom członkowskim UE do realizacji 
zadań wynikających z wprowadzenia do prawa polskiego 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
305/2011, uzyskując jako Jednostka Oceny Technicznej 
(JOT) notyfikację w 33 obszarach spośród 35 wyróżnionych 
w budownictwie. Obecnie Laboratoria Badawcze ITB stosu-
ją ponad 3300 akredytowanych metod badawczych wśród 
których ok 80% stanowią metody oparte na normach mię-
dzynarodowych EN i ISO.

Rozwojowi bazy badawczej Instytutu towarzyszy ciągły 
rozwój kadry naukowej oraz jej odmładzanie. W ostatnich 
10 latach podjęło pracę w ITB prawie 100 młodych osób, 
w większości absolwentów szkół wyższych, co spowodowa-
ło, że średnia wieku wszystkich pracowników nie przekracza 
obecnie 47 lat. Od początku uzyskanych uprawnień Instytut 
nadał stopień doktora nauk technicznych w zakresie budow-
nictwa ponad 100 osobom. Ukształtowana obecnie struk-
tura kadry naukowej pozwala na przekazywanie zdobytej 
wiedzy i doświadczenia badawczego młodszemu pokoleniu 
i stanowi podstawę dla ciągłej i efektywnej działalności In-
stytutu na krajowym i międzynarodowym forum naukowym.

Prowadzone w Instytucie prace badawcze służą rozpo-
znaniu zjawisk zachodzących w obiektach budowlanych 
i wyrobach budowlanych pod wpływem oddziaływań czyn-
ników zewnętrznych i wewnętrznych i stanowią podstawę 
do opracowywania wymagań, kryteriów oceny oraz metod 
analitycznych i doświadczalnych, łącznie z procedurami 
badawczymi. Służą one sprawdzaniu czy wymagania sta-
wiane obiektom i wyrobom są spełniane. Rocznie pro-

wadzonych jest około 100 wieloletnich prac badawczych 
z których około 30% jest kończonych każdego roku. 

Począwszy od uzyskania przez Polskę statusu członka 
Unii Europejskiej, Instytut uczestniczył w realizacji projek-
tów badawczych współfinansowanych ze środków UE. Były 
to projekty realizowane w ramach 5., 6. i 7. Programu UE 
oraz innych programów międzynarodowych. 

Spośród realizowanych lub zakończonych europejskich 
projektów badawczych na szczególną uwagę zasługują:
H-House (7. Program Ramowy) Zdrowsze życie z eko- inno-
wacyjnymi komponentami w budownictwie mieszkaniowym
Cel: opracowanie eko-innowacyjnych rozwiązań materia-
łowo-konstrukcyjnych dla nowoczesnego budownictwa 
mieszkaniowego, które przyczynią się do poprawy jakości 
parametrów środowiska wewnętrznego w budynku, przy 
równoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości energe-
tycznej budynków.
SESBE (7. Program Ramowy) Inteligentne elementy dla fa-
sad zrównoważonych budynków
Cel: rozwój inteligentnych elementów elewacyjnych, które 
są lżejsze, cieńsze i bardziej wielofunkcyjne niż istniejące 
dotychczas rozwiązania, dzięki zastosowaniu nanomate-
riałów i nanotechnologii. 
LVS3 (Fundusz Badawczy Węgla i Stali) Waloryzacja wła-
ściwości zrównoważonych konstrukcji stalowych
Cel: Upowszechnienie aktualnej wiedzy w zakresie oceny 
oddziaływań środowiskowych stalowych elementów kon-
strukcyjnych budynków w cyklu ich życia. Oceny środowi-
skowe wykonane zgodnie z metodami badawczymi opra-
cowanymi przez europejski komitet normalizacyjny CEN 
TC 350 powinny stanowić źródło danych o cechach śro-
dowiskowych wyrobów konstrukcyjnych, a informacja taka 
powinna stanowić dodatkowy element w procesie projek-
towania.

Laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej – badanie ściany 
osłonowej
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MACS+ (Fundusz Badawczy Węgla 
i Stali) Oddziaływanie membranowe 
w projektowaniu na warunki pożaro-
we płyt zespolonych z pełnymi i ażu-
rowymi belkami stalowymi
Cel: Rozpowszechnianie wiedzy do-
tyczącej metodologii projektowania 
z uwagi na warunki pożarowe czę-
ściowo zabezpieczonych stropów 
zespolonych stalowo–betonowych. 
Szczególną uwagę poświecono połą-
czeniom w tego typu konstrukcjach 
oraz możliwości stosowania belek 
ażurowych jako podstawowych ele-
mentów nośnych konstrukcji stropów.
BUILDING UP (7. Program Ramowy) 
Wielostronna, przekrojowa, długoter-
minowa mapa drogowa współpracy 
w zakresie badań i innowacji w celu 
pokonania technologicznych i poza-
technologicznych barier w tworzeniu 
bardziej energooszczędnych budyn-
ków i osiedli
Cel: Stworzenie efektywnej koordynacji 
działań Europejskich Platform Techno-
logicznych i głównych inicjatyw na rzecz 
efektywności energetycznej w środowi-
sku budowlanym z obszaru NMP w celu 
identyfikacji potrzeb długoterminowych 
badań i innowacji; tworzenie mapy dro-
gowej współpracy przemysłu i nauki 
skoncentrowanej na długoterminowych 
projektach wysokiego ryzyka zgodnych 
z zasadami zrównoważonego rozwoju; 
zainicjowanie sieci współpracy instytu-
cji, jednostek administracji i użytecz-
ności publicznej, deweloperów, inwe-
storów, dystrybutorów, producentów, 
architektów, inżynierów, rzemieślników 
i użytkowników, określenie pozatech-
nologicznych barier, które powodują 
ograniczenia w implementacji rozwią-
zań na rynku; publiczne konsultacje 
w celu zachęcenia do wdrażania no-
wych rozwiązań.

ITB działając w Stowarzyszeniu 
Energy-Efficient Buildings (E2BA) 
i European Building Technology 
Platform (EBTP), współuczestniczył 
w ubiegłych latach i obecnie uczest-
niczy we wspólnym uzgadnianiu i re-
alizacji tematów konkursów na euro-
pejskie projekty badawcze w latach 
2014-2020, współfinansowane przez 
przemysł i Komisję Europejską w ra-
mach programu „Horyzont 2020”. Te-
matyka realizowanych w najbliższych 

W dobie innowacji zapisy księgowe 
coraz mniej mówią o zdolności or-
ganizacji do konkurowania w aktual-
nych warunkach rynkowych. Jako klu-
czową cechę charakterystyczną tych 
warunków wskazuje się rolę wiedzy 
i innych składników niematerialnych 
(np. kulturę organizacyjną czy lojal-
ność klientów) w kreacji zdolności 
organizacji do konkurowania i odno-
szenia sukcesów. Wartością Insty-
tutu Techniki Budowlanej są przede 
wszystkim ludzie, ich wiedza i kapitał 
intelektualny. Dlatego w koncepcji 
dalszego rozwoju ITB fundamen-
tem jest rozwój naukowy i ekspercki 
pracowników. Jego efekty powinny 
znaleźć odzwierciedlenie nie tylko 
w kolejnej parametryzacji jednost-
ki naukowej, ale przede wszystkim 
w rzetelnie i na wysokim poziomie 
wykonanych projektach badawczych, 
pracach rozwojowych, ekspertyzach 
i opiniach, i innych pracach wyni-
kających z działalności statutowej 
Instytutu. Kluczowym jest również 
nowoczesne wspomaganie Instytutu 
w zakresie najistotniejszych obsza-
rów aktywnego zarządzania: procesa-
mi podejmowania decyzji, systemami 
i metodami przepływu informacji, mo-
tywacji, a także struktury organizacyj-
nej wpływającej na poprawę funkcjo-
nowania organizacji. 

Źródło: ITB

latach projektów badawczych doty-
czyć będzie efektywności energe-
tycznej i zagadnień środowiskowych 
w budownictwie (konstrukcyjnych, 
materiałowych, związanych z fizyką 
budowli, zrównoważonym budownic-
twem i informatyzacją obiektów bu-
dowlanych). 

Instytut przywiązuje również szcze-
gólną wagę do upowszechniania wie-
dzy i popularyzacji wyników swojej 
działalności poprzez wydawnictwa 
w seriach: „Monografie”, „Warunki 
Techniczne Wykonywania i Odbioru 
Robót Budowlanych”, „Instrukcje, 
Wytyczne, Poradniki” oraz „Projekto-
wanie według Eurokodów”, a także 
organizację i uczestnictwo w dziesiąt-
kach konferencji krajowych i między-
narodowych oraz prowadzenie semi-
nariów, szkoleń i kursów. Biblioteka 
„budowlana” ITB została oceniona 
jako unikatowa – największa w Pol-
sce. Intensywny rozwój sieci informa-
tycznej Instytutu w ostatnich latach, 
w bardzo istotny sposób zwiększył 
dostępność posiadanych zasobów 
i potencjału naukowego ITB dla kra-
jowego budownictwa.

Od 2000 r., funkcjonuje rozbudo-
wany, ciągle modernizowany i uak-
tualniany serwis www.itb.pl, w któ-
rym zawarte są wszystkie informacje 
związane z działalnością Instytutu, 
a od 2013 roku portal zewnętrzny 
„Strefa klienta” klient.itb.pl. 

Laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej – badanie odporności ogniowej elementów 
wielkogabarytowych
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Rys historyczny
W grudniu 1944 r., jeszcze w warunkach okupacyjnych, gru-
pa naukowców przedwojennego Uniwersytetu Poznańskie-
go, działaczy społecznych i politycznych, skupiona wokół 
prof. Zygmunta Wojciechowskiego – wybitnego historyka 
prawa, zainicjowała powstanie placówki badawczej zajmu-
jącej się problematyką niemiecką oraz dziejami trudnego 
sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Jakkolwiek pomysł utwo-
rzenia Instytutu Zachodniego zrodził się w Milanówku pod 
Warszawą, gdzie wówczas przebywał prof. Wojciechowski 
i gdzie konspiracyjnie spotykali się pozostali inicjatorzy po-
mysłu, to jednak wybór Poznania jako jego siedziby od po-
czątku nie budził wątpliwości. Już w okresie międzywojen-
nym stolica Wielkopolski stanowiła ważny ośrodek badań 
niemcoznawczych, prowadzono tutaj prace naukowe doty-
czące stosunków polsko-niemieckich oraz dokumentowano 
polską przeszłość obszarów zachodnich (wówczas wschod-
nie prowincje Niemiec). 

Misja i działalność Instytutu Zachodniego 
A zatem od 70 już lat istnieje w Poznaniu ważna i uznana 
interdyscyplinarna placówka naukowo-badawcza, której 
zainteresowania oraz aktywność stopniowo się rozszerzały 
i wzbogacały. Obok konsekwentnie prowadzonych badań 
na temat historii i współczesności Niemiec, stosunków 
polsko-niemieckich, w tym dziejów okupacji hitlerowskiej 
w Polsce, zagadnień związanych z problematyką Ziem 
Zachodnich i Północnych, zespół naukowców Instytutu 
Zachodniego podejmował problematykę integracji euro-
pejskiej (był na tym polu badawczym w Polsce pionierem), 
relacji kulturalnych między Polską a Niemcami, mniejszo-
ści polskiej w Niemczech, następnie procesu zjednocze-
nia Niemiec, a także transformacji w Europie Środkowo-
-Wschodniej, bezpieczeństwa europejskiego i stosunków 
transatlantyckich.

Dzisiaj historycy, politolodzy, socjolodzy i ekonomiści, two-
rzący uznaną grupę pracowników naukowych Instytutu Za-
chodniego, kontynuując dotychczasowe kierunki badawcze, 
prowadzą także analizy i studia odnoszące się do szeroko 
rozumianego hasła: Polska – Niemcy – Europa. Badaniami 
objęto więc główne procesy polityczne, gospodarcze i spo-
łeczne, zachodzące we współczesnym świecie, opisując też 
ich znaczenie dla Polski i jej pozycji na arenie międzynarodo-
wej. Analizuje się też najważniejsze współczesne wyzwania 
i podejmuje refleksję naukową nad ich przezwyciężeniem.

Efektem prac prowadzonych od 70 lat w Instytucie Za-
chodnim są setki prac monograficznych i zbiorowych, arty-
kuły publikowane m.in. w wysoko punktowanym własnym 
czasopiśmie „Przegląd Zachodni”, dziesiątki wydawnictw 
seryjnych i okazjonalnych, a także publikacje on-line. Posia-
danie własnej oficyny wydawniczej (Wydawnictwo Instytut 
Zachodni), znanej i cenionej w kraju i za granicą, podno-
si też niewątpliwie rangę poznańskiej placówki. Na uwagę 
zasługuje także wyjątkowa biblioteka, która w ciągu 70 
lat istnienia zgromadziła ogromne zbiory specjalistyczne 
z zakresu: niemcoznawstwa, historii Polski i powszechnej, 
problematyki europejskiej i stosunków międzynarodowych, 
zagadnień socjologicznych, prawnych i ekonomicznych. 
W zbiorach biblioteki znajdują się również unikatowe zespo-
ły archiwalne i dokumentacja prasowa. 

Trudno wyobrazić sobie polską naukę, w tym niem-
coznawstwo, bez dorobku badaczy z Instytutu Zachodniego. 
Poznańska placówka utrzymuje swą wysoką rangę także 
w świecie nauki europejskiej, jest aktywna w międzynaro-
dowym dyskursie naukowym. Jej pracownicy na różnych 
polach i różnym instytucjom oraz mediom służą swą wie-
dzą ekspercką i doświadczeniem badawczym. Starają się 
działać na rzecz popularyzowania wiedzy, pogłębiania euro-
pejskiej świadomości, przełamywania stereotypów między 
sąsiadami. Mobilizują do dyskusji nie tylko nad żywotnymi 
interesami Polski, ale także problemami Niemiec, Europy 
i świata. Na tym też polega rola i znaczenie poznańskiej 
instytucji.

Już 70 lat minęło…
Obchodzony w 2014 r. jubileusz 70-lecia Instytutu Zachod-
niego stał się więc okazją, aby o tym bogatym i cennym do-
robku naukowym, popularyzatorskim i eksperckim poznań-
skiej placówki przypomnieć. 

Nauka i polityka –
70 lat działalności Instytutu Zachodniego
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Obchodom towarzyszyło wiele ini-
cjatyw popularyzujących poznańską 
instytucję naukową. Specjalnie przy-
gotowana wystawa obrazująca dzieje 
i różnorodną aktywność Instytutu Za-
chodniego, została zaprezentowana 
na Starym Rynku w Poznaniu. Przy-
gotowany film o poznańskiej placów-
ce, eksponujący też ważne postacie 
polskiej nauki, polityki i kultury pracu-
jące lub współpracujące z Instytutem 
Zachodnim, pokazał, jak bardzo dzieje 
Instytutu Zachodniego, zwłaszcza jego 
aktywność niemcoznawcza, przepla-
tała się z przełomowymi momentami 
w relacjach polsko-niemieckich. 

Kulminacją jubileuszu były uro-
czystości w dniu 12 grudnia 2014 r. 
Uczestniczyli w nich, m.in.: sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów Władysław Bartoszewski, Se-
kretarz Stanu w MNiSW prof. Marek 
Ratajczak, przedstawiciele władz lo-
kalnych oraz polskiego i niemieckie-
go świata nauki, polityki i biznesu.

W trakcie uroczystości zaprezen-
towano impresję filmową ukazują-
cą dzieje i dokonania Instytutu Za-
chodniego. O wyzwaniach stojących 
przed poznańską placówką mówił 
jej dyrektor dr Michał Nowosielski. 
Przedstawiając ambitne plany ba-
dawcze i wizje rozwoju, podjął także 
temat trudnej sytuacji finansowej 
Instytutu Zachodniego wynikają-
cej z obecnego systemu dotowania 
placówek badawczych. Do tego 
problemu nawiązała Prezes Rady 
Ministrów Ewa Kopacz w liście skie-
rowanym do pracowników Instytutu 
Zachodniego. Pani Premier pisała: 
Misja Instytutu Zachodniego pozo-
staje nadal ważna, dlatego liczę na 
znalezienie rozwiązań dla ustabilizo-
wania sytuacji i zapewnienia środ-
ków potrzebnych do jego rozwoju 
zarówno w badaniach naukowych, 
jak również w wymiarze praktyki 
politycznej, działalności publicznej 
oraz edukacyjnej. Także w przesła-
niu od Prezydenta RP znalazły się 
słowa uznania dla osiągnięć poznań-
skiej placówki. Polska zawdzięcza 
Instytutowi Zachodniemu ogromny 
dorobek wiedzy i mądrych inspiracji. 

Ostatnim akordem programu uroczy-
stości 70-lecia Instytutu Zachodnie-
go był trójgłos naukowców na temat: 
„Niemcy – Polska. Nauka i Polityka”. 
O polskim niemcoznawstwie mówiła 
prof. Anna Wolff-Powęska, niemieckie 
badania nad Polską przedstawił prof. 
Klaus Ziemer, a dr Olaf Osica rekapi-
tulował temat, mówiąc o splataniu się 
nauki i polityki.  

Jaka przyszłość Instytutu?
Zespół Instytutu Zachodniego w kolejne 
dziesięciolecia wchodzi z nowymi pla-
nami badawczymi i strategiczną wizją 
rozwoju. Poznańska placówka pragnie 
dalej być centrum wiedzy i edukacji 
o procesach zachodzących w Niem-
czech oraz ich otoczeniu międzyna-
rodowym. Staje jednak przed wielkim 
wyzwaniem, związanym z niemożliwy-
mi do przezwyciężenia bez pomocy 
i wsparcia władz odpowiedzialnych za 
polską naukę, załamaniem finanso-
wym. Jest to problem o znaczeniu pod-
stawowym, przesądzający o tym, czy 
Instytutu Zachodni – jedna z najważ-
niejszych polskich placówek naukowo-
-badawczych tego typu, będzie trwał 
dalej. Pytanie to – jak na razie – pozo-
staje bez odpowiedzi. 

Oprac. prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska

[…] Jestem przekonany, że nie by-
łoby możliwe osiągnięcie obecnego 
poziomu relacji polsko-niemieckich, 
najlepszego w całej wspólnej histo-
rii, gdyby nie wieloletnia praca ba-
daczy Instytutu Zachodniego, kon-
sekwentnie wychodząca naprzeciw 
wyzwaniom czasu – czytamy w liście 
Prezydenta RP.  

Ważnym punktem uroczystości było 
uhonorowanie postaci prof. Krzysz-
tofa Skubiszewskiego – pierwszego 
Ministra Spraw Zagranicznych suwe-
rennej Polski, swego czasu pracowni-
ka Instytutu Zachodniego. Na ścianie 
siedziby IZ, z inicjatywy Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych wspartej przez 
Urząd Miasta Poznania, została 
odsłonięta specjalna tablica upa-
miętniająca postać prof. Skubiszew-
skiego. Następnie otwarto „Gabinet 
Ministra Krzysztofa Skubiszewskie-
go” zawierający zbiory przekazane 
Instytutowi Zachodniemu przez ro-
dzinę Ministra. Są to prace naukowe, 
dokumenty dyplomatyczne, bogata 
biblioteka, pamiątki rodzinne oraz 
meble. W zamierzeniu „Gabinet” 
będzie miejscem nie tylko upamięt-
nienia postaci wybitnego naukowca 
i dyplomaty, ale także prowadzenia 
badań naukowych i rozwijania eduka-
cji politycznej. 

Otwarcie „Gabinetu Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego". 
Od lewej: prof. Władysław Bartoszewski, dr Michał Nowosielski – Dyrektor IZ, 
prof. Piotr Skubiszewski – brat Ministra Skubiszewskiego
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XIII Forum Inżynierskie
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym 
Targom ITM było XIII Forum Inżynier-
skie pod hasłem Innowacyjna techni-
ka w medycynie zorganizowane przez: 
Federację Stowarzyszeń Naukowo-
-Technicznych NOT, Izbę Gospodarczą 
Medycyna Polska, Instytut Mechaniki 
Precyzyjnej oraz Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie. Uroczystego otwarcia 
Forum, które odbyło się 9 czerwca 
br. dokonali: Ewa Mańkiewicz-Cudny 
– Prezes Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej oraz Przemysław Trawa – Pre-
zes Zarządu Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich. 

Podczas trzech sesji panelowych – 
moderowanych przez redaktora 
Krzysztofa Michalskiego oraz Janu-
sza Kowalskiego – przedstawiono 
najnowocześniejsze rozwiązania 
i materiały dla medycyny oraz zapre-
zentowano przykłady łączenia wie-
dzy medycznej z zasadami techniki 
i praktyki inżynierskiej w celu rozwo-
ju urządzeń, procedur medycznych 
i rozwiązywania problemów związa-
nych ze zdrowiem. 

Gospodarzem panelu E-medycyna – 
innowacyjne rozwiązania teleinfor-
matyczne w obsłudze, monitorowaniu 
i leczeniu pacjentów poświęconego 
innowacyjnym rozwiązaniom tele-
informatycznym w medycynie była 
Izba Gospodarcza Medycyna Polska. 

W dniach 9 – 12 czerwca br. w Po-
znaniu odbyły się targi Innowacje-
-Technologie-Maszyny. Targi ITM 
Polska są przykładem doskonałego 
mariażu przemysłu, biznesu i nauki. 
Wzięło w nich udział blisko 1000 
wystawców, którzy zaprezentowali 
innowacyjne maszyny i rozwiąza-
nia dla takich gałęzi przemysłu jak: 
transport, motoryzacja, obróbka po-
wierzchni, kolejnictwo, spawalnic-
two, hutnictwo, metalurgia, plastycz-
na obróbka metalu, lakiernictwo czy 
bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Na stoiskach targowych nowator-
skie rozwiązania technologiczne, 
które trafiają na grunt przemysłu, 
umożliwiając zwiększenie wydajności 
urządzeń, optymalizację pracy zakła-
dów produkcyjnych i podniesienie 
rynkowej konkurencyjności firm za-
prezentowały także instytuty badaw-
cze, m.in.: Instytut Ciężkiej Syntezy 
Organicznej „Blachownia”, Przemy-
słowy Instytut Maszyn Rolniczych, In-
stytut Mechaniki Precyzyjnej, Instytut 
Metali Niezależnych, Instytut Obróbki 
Plastycznej, Instytut Odlewnictwa, In-
stytut Optyki Stosowanej oraz Insty-
tut Spawalnictwa.

Ofertę wystawców dopełniły kon-
ferencje, wykłady i pokazy na żywo. 
Nowość tegorocznej edycji Targów 
stanowiła platforma współpracy 
i transferu innowacji, której celem 
jest umożliwienie polskim i zagranicz-
nym firmom i jednostkom naukowym 
nawiązania współpracy pozwalają-
cej na wzajemne wykorzystanie oraz 
aplikację osiągnięć w obszarze inno-
wacji. Inicjatywa pod nazwą Polskie 
innowacje dla świata, światowe inno-
wacje dla Polski jest tworzona przez 
organizatora Konkursu im. Stanisła-
wa Staszica na najlepsze produkty in-
nowacyjne Laur Innowacyjności, któ-
rego partnerem są Międzynarodowe 
Targi Poznańskie.

Złotym medalem Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich nagro-
dzono:

−	 INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH 
za Dwie serie certyfikowanych ma-
teriałów odniesienia dla lutowi na 
bazie cyny (LBA, LCA) i serię cer-
tyfikowanych materiałów odnie-
sienia dla mosiądzów gatunków 
CW710 R i CW 713R (WR) oraz 
Maszynę do ciągłego wielożyłowe-
go odlewania wlewków ze stopów 
aluminium (HCC);

−	 INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ 
za Przyrząd kuźniczy PKJ2;

−	 INSTYTUT ODLEWNICTWA oraz 
PREVAC Sp. z o.o. za Wysokotem-
peraturowe stanowisko do badań 
oddziaływania ciekłych metali i sto-
pów z materiałami ogniotrwałymi 
(ciałami stałymi) w warunkach izo-
termicznych i nieizotermicznych;

−	 INSTYTUT SPAWALNICTWA za Sys-
tem kontroli jakości procesu zgrze-
wania doczołowego iskrowego;

−	PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MA-
SZYN ROLNICZYCH i  HYDROMEGA 
Sp. z o.o. w kooperacji z PROMAR 
Sp. z o.o. i Stal Warsztat Sp. z o.o. 
w Poznaniu za Technologię i nowej 
generacji wielomodułową maszynę 
do ochrony obszarów wodno-błot-
nych oraz Technologię i nowej ge-
neracji urządzenie wielozadaniowe 
do regeneracyjnego kształtowania 
otwartych cieków wodnych.

Instytuty badawcze na Targach 
Innowacje-Technologie-Maszyny 2015
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Prezes Izby – Ryszard Olszanowski 
przedstawił obraz kształtującego się 
rynku usług telemedycznych. Na kon-
kretnych przykładach funkcjonujących 
już firm swoje dokonania dotyczące 
metod diagnozowania, monitorowania 
i leczenia pacjentów na odległość za-
prezentowali Tomasz Dziobiak – Prezes 
MedGo Sp. z o.o. z Warszawy, Patrycja 
Wizińska oraz Anna Skotny-Krakowian 
ze Spółki NESTMEDIC z Wrocławia.

W panelu Hity techniczne w medy-
cynie udział wzięli: prof. Paweł Olko – 
Dyrektor Centrum Cyklotronowego 
Bronowice, który zaprezentował nie-
inwazyjne leczenie nowotworów, prof. 
Przemysław Łoś z Instytutu Chemii 
Przemysłowej – omówił zagadnie-
nia diagnozowania wtórnej próchni-
cy zębów oraz nowatorską metodę 
przesiewowych badań osteoporozy,  
dr inż. Igor Buzalewicz z Katedry Inży-
nierii Biomedycznej Politechniki Wro-
cławskiej, który przybliżył tematykę 
optyki biomedycznej oraz prof. Ludwik 
Pokora – Prezes Centrum Techniki La-
serowej z prezentacją tabletki lasero-
wej zamiast lekowej.

Precyzja a medycyna to tytuł trzecie-
go panelu dyskusyjnego, którego gospo-
darzem był Instytut Mechaniki Precyzyj-
nej oraz współpracujące z Instytutem 
przedsiębiorstwa. Prof. Tomasz Babul – 
Dyrektor IMP oraz dr inż. Anna Makuch 
z IMP przedstawili ofertę Instytutu dla 
branży medycznej. Efekty współpracy 
z IMP oraz własne innowacje i sukce-

Na zakończenie Forum prezes Ewa 
Mańkiewicz-Cudny zaprosiła jego 
uczestników do kontynuowania pod-
jętej tematyki podczas XXV Kongresu 
Techników Polskich, który odbędzie 
się w czerwcu 2016 r. we Wrocławiu.

Dorota Jarocka
Zdjęcia: Edyta Kaniuk

sy zaprezentowali: Łukasz Wasyluk ze 
Spółki BALTON – producent implantów 
i narzędzi do ortopedii, Krzysztof Nazar 
ze Spółki ALEX-MED oraz dr inż. Lecho-
sław Ciupik – prezes LFC – firmy ba-
dawczo-rozwojowo-wdrożeniowej w za-
kresie implantów wszczepiennych do 
leczenia schorzeń kręgosłupa.

Inauguracja „Polskiej Platformy Technologicznej 
dla Innowacji w Sektorze Ogrodniczym”
17 marca br. w Instytucie Ogrodnic-
twa odbyło się spotkanie inauguru-
jące utworzenie „Polskiej Platformy 
Technologicznej dla Innowacji w Sek-
torze Ogrodniczym” (HortiInnoTech). 
W spotkaniu uczestniczyło ponad 
100 osób reprezentujących 18 jedno-
stek naukowych oraz 74 podmioty go-
spodarcze i organizacje ogrodnicze.

Celem powołania Platformy jest zin-
tensyfikowanie współpracy, inicjowa-
nie i integrowanie działań na rzecz in-
nowacji w produkcji, przechowywaniu 
i przetwarzaniu płodów ogrodniczych 

Koordynatorem Platformy jest 
Instytut Ogrodnictwa. Powołany zo-
stał również Komitet Koordynacyj-
ny będący organem wykonawczym 
Platformy, którego Przewodniczącym 
został prof. Ryszard Hołownicki. Na 
zakończenie spotkania przedsta-
wiciele jednostek naukowych, pod-
miotów gospodarczych i organiza-
cji ogrodniczych podpisali umowę 
o ustanowieniu „Polskiej Platformy 
Technologicznej dla Innowacji w Sek-
torze Ogrodniczym”.

oraz stawienie czoła wyzwaniom na-
kreślonym w Strategii Europa 2020, 
w tym zwłaszcza tworzeniu Euro-
pejskich Platform Technologicznych 
służących osiągnięciu znacznych 
efektów wzrostu gospodarczego. 
Tworzenie tych innowacji wzmocni 
współpracę jednostek naukowych 
z produkcją ogrodniczą i przemysłem 
spożywczym, farmaceutycznym, ma-
szynowym dzięki współkształtowaniu 
planów i strategii na poziomie kra-
jowym i europejskim oraz realizacji 
wspólnych projektów.

Redaktor Krzysztof Michalski wita uczestników XIII Forum Inżynierskiego

Od lewej: prof. Tomasz Babul – Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, 
dr inż. Anna Makuch – IMP, Krzysztof Nazar – ALEX-MED
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Warszawskim Targom Książki towa-
rzyszyła – dziewiąta już – edycja Tar-
gów Książki Akademickiej i Nauko-
wej ACADEMIA. Jednym z patronów 
honorowych tego przedsięwzięcia 
jest Rada Główna Instytutów Badaw-
czych. 

Przez cztery dni – od 14 do 17 maja 
br. – w gronie około 800 wystawców, 
w tym uczelni wyższych, instytutów 
PAN, swoją obecność zaznaczyły insty-
tuty badawcze, które zaprezentowały 
bogaty i zróżnicowany dorobek wydaw-
niczy. Publikowanie wyników prac na-
ukowych i wdrożeniowych jest prakty-
ką wszystkich instytutów badawczych. 
Wiele z nich publikuje również we wła-
snych wydawnictwach, które prowadzą 
działalność pomimo trudnych warun-
ków finansowych. Obok nurtu nauko-
wego publikacji, w wielu instytutach 
badawczych jest rozwijana działalność 
upowszechnieniowa – instytuty po-
przez swoje wydawnictwa pełnią istot-
ną rolę w popularyzowaniu wiedzy.

W zbiorczym stoisku – pod szyldem 
„Wydawnictwa Instytutów Badawczych” 
– swoje publikacje naukowe i popular-
nonaukowe, serie wydawnicze, czaso-
pisma i monografie, atlasy i albumy 
zaprezentowały: Instytut Badawczy 
Leśnictwa, Centralny Instytut Ochrony 
Pracy – PIB, Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów, Przemysłowy Instytut Moto-
ryzacji, Instytut Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych, Instytut Techniki Budow-
lanej, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin – PIB, Instytut Technologiczno-
-Przyrodniczy, Instytut Geodezji i Kar-
tografii, Centrum Naukowo-Badawcze 
Ochrony Przeciwpożarowej – PIB, Insty-
tut Rozwoju Służb Społecznych, Insty-
tut Logistyki i Magazynowania, Instytut 
Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Po-
miarów, Instytut Morski w Gdańsku, 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład Higieny. Osobne 
stoisko, cieszące się dużym zaintere-
sowaniem odwiedzających, miał Insty-
tut Badań Edukacyjnych prowadzący 

Nagrody i wyróżnienia przyznało jury 
Konkursu pod przewodnictwem wice-
prezesa FSNT – NOT – prof. Tadeusza 
Pawłowskiego. Wśród laureatów znala-
zły się osoby związane ze środowiskiem 
instytutów badawczych. Nagrodę za  
najlepszy poradnik techniczny przyzna-
no „Poradnikowi odlewnika” pod red. 
prof. Jerzego J. Sobczaka, który został 
wydany przez Stowarzyszenie Technicz-
ne Odlewników Polskich. Wyróżnienie 
specjalne w Konkursie TECHNICUS 
2015 otrzymała publikacja Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów autorstwa 
Grażyny i Marka Łagodów pt. „Piękno 
mostów/Beauty of bridges”.

Dorota Jarocka

Zdjęcia: Edyta Kaniuk

interdyscyplinarne badania naukowe 
nad funkcjonowaniem i efektywnością 
systemu edukacji w Polsce. 

Targi ACADEMIA były dobrą okazją, 
aby odwiedzającym stoisko wydaw-
nictw instytutów badawczych, przybli-
żyć ich działalność i specyfikę, bo jak 
się okazuje – są wciąż mało znane 
w szerszym środowisku.

Ważnym wydarzeniem towarzyszą-
cym każdej edycji Targów są konkur-
sy: ACADEMIA – na najlepszą książkę 
akademicką i naukową, ECONOMICUS 
na najlepszą książkę ekonomiczną 
oraz TECHNICUS na najlepszą książ-
kę z zakresu techniki. Organizatorem 
Konkursu TECHNICUS jest Federacja 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – 
Naczelna Organizacja Techniczna. 

ACADEMIA 2015 – Targi Książki Akademickiej 
i Naukowej
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1. Forum uważa, że konieczna jest spójna i zdecydowana 
polityka proinnowacyjna państwa powodująca istotne 
zwiększenie pozabudżetowego finansowania badań, 
zainteresowanie przedsiębiorców innowacjami – również 
przez wykorzystanie ulg podatkowych, zbieżność polityki 
naukowej i polityki innowacyjnej oraz zobowiązuje Radę 
Główną do aktywnego uczestnictwa w ich kształtowaniu 
oraz przygotowania własnych propozycji. 

2. Forum stwierdza zagrożenie dla prawidłowej działalności 
instytutów badawczych na skutek zbyt niskiej dotacji sta-
tutowej, która jest znaczącym źródłem rozwoju jednostki 
oraz tworzenia nowej wiedzy w instytutach badawczych 
i zobowiązuje Radę Główną do działań na rzecz zmiany 
tej sytuacji. 

3. Forum zobowiązuje Radę Główną do stałego aktywnego 
uczestnictwa w pracach na rzecz  doskonalenia systemu 
oceny instytutów badawczych zgodnie z celami określo-
nymi w ustawie o instytutach badawczych i w ich statu-
tach oraz potrzebami gospodarki i społeczeństwa.

4. Forum zobowiązuje Radę Główną do monitorowania dzia-
łań na rzecz prawnego potwierdzenia statusu non profit 
instytutów badawczych, np. przez odpowiednie zapisy 
w ich statutach.

5. Forum zobowiązuje Radę Główną do kontynuacji dzia-
łań mających na celu uproszczenie prawa związanego 
z komercjalizacją prac B+R oraz jednoznaczną jego inter-
pretacją.

6. Forum zobowiązuje Radę Główną do kontynuacji dzia-
łań na rzecz tworzenia projektów regulacji prawnych dla 
dobrowolnej integracji środowiska instytutów badaw-
czych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku 
badań w kraju i za granicą. 

7. Forum uważa, że instytuty badawcze mogą w znacz-
nym stopniu uczestniczyć w Programie Horyzont 2020 
i powinny uzyskać wsparcie w tym zakresie, w szczegól-
ności mieć możliwość godziwego wynagradzania pracow-
ników uczestniczących w tych badaniach i urealnienia 
kosztów tych badań. 

8. Forum zobowiązuje Radę Główną do podjęcia działań na 
rzecz umożliwienia większego uczestnictwa instytutów 
badawczych w projektach POIR oraz zabezpieczenia ich 
praw we wspólnych działaniach z przedsiębiorcami. 

9. Forum zobowiązuje Radę Główną do monitorowania reali-
zacji procesu tworzenia centrów badawczo-rozwojowych 
przedsiębiorstw w ramach POIR.

10. Forum wyraża zaniepokojenie w związku z faktycznym 
uniemożliwieniem uczestnictwa w projektach I osi POIR 
mikro- i małych przedsiębiorstw i uważa za celowe podję-
cie działań dla stworzenia szansy ich udziału.

11. Forum upoważnia Prezydium Rady Głównej do opracowa-
nia szczegółowych wniosków w sprawie POIR.

12. Forum zobowiązuje Radę Główną do działań na rzecz 
zmniejszenia biurokracji przy prowadzeniu i rozliczaniu 
projektów badawczych.

13. Forum upoważnia Radę Główną do przygotowania propo-
zycji w zakresie współpracy z międzynarodowymi organi-
zacjami badawczymi i rozpoznania zasadności przystą-
pienia do stowarzyszenia międzynarodowych organizacji 
badawczych. 

14. Forum zobowiązuje Radę Główną do sporządzenia 
bilansu wyników prac badawczych mogących być źródłem 
innowacyjnych produktów, technologii i opracowań oraz 
oferty badawczej instytutów w celu przedstawienia sto-
sownym władzom.

15. Forum zobowiązuje Radę Główną do działań na rzecz 
finansowania niekomercyjnych badań leków i wyrobów 
medycznych z funduszy publicznych.

16. Forum zobowiązuje Radę Główną do działań na rzecz 
przywrócenia finansowania w ramach POIR projektów 
celowych dla MŚP w wersji realizowanej z wielkim sukce-
sem przez NOT.  

17. Forum zobowiązuje Radę Główną do podjęcia działań na 
rzecz zapewnienia humanistycznym instytutom badaw-
czym stabilnych środków finansowych na ich działalność 
statutową. 

18. Forum zobowiązuje swoich przedstawicieli w Radzie 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prezentowa-
nia na posiedzeniach ww. Rady problemów instytutów 
badawczych przekazanych przez Prezydium Rady Głów-
nej Instytutów Badawczych oraz do regularnego spra-
wozdawania na posiedzeniach RGIB przebiegu prac 
RGNiSW.

19. Forum zobowiązuje Przewodniczącego Rady Głównej do 
kontaktów z Prezesem Polskiej Akademii Nauk, Prze-
wodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, Przewodniczącym Konferencji Rektorów Zawo-
dowych Szkół Polskich oraz Przewodniczącym Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu uzgadnia-
nia stanowisk i występowania w sprawach kluczowych 
dla polskiej nauki.

Uchwała XXIV Forum Sprawozdawczego Elektorów Instytutów 
Badawczych – Warszawa, 22-23 czerwca 2015 r.


