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XXV Forum Elektorów Instytutów Badawczych, ob-
radujące w dniach 20-21 czerwca 2016 r., wybra-
ło nową Radę Główną Instytutów Badawczych oraz 
Komisję Rewizyjną (skład RGIB oraz KR na str. 15). 
Wybrano także Przewodniczącego Rady Głównej 
Instytutów Badawczych na IX kadencję, którym 
został prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – 
Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 

Podczas dwudniowych obrad poddano ocenie 
aktualną sytuację instytutów badawczych, dysku-
towano o kierunkach ich działań, perspektywach 
rozwoju oraz przyszłych wyzwaniach stojących 
przed tym sektorem nauki. Debato-
wano także o roli i miejscu instytu-
tów badawczych w polskiej nauce 
i procesie reindustrializacji kraju. 
W efekcie dyskusji powstał Apel do 
Rządu będący odpowiedzią instytu-
tów badawczych na podejmowane 
przez rządzących działania.

IN
ST

YTUTY         BADAW
CZE

 

R
E

SE

ARCH        INSTIT
U

T
E

S

Wybory do RGIB

Prof. Leszek Rafalski, Dyrektor Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów – Przewodniczący nowo wybranej Rady 
Głównej Instytutów Badawczych, fot. Adrian Matusik

• XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Elektorów Instytutów Badawczych   (str. 2–11)
• Uchwała XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborczego Elektorów...   (str. 12)
• Pierwsze posiedzenie nowej Rady Głównej Instytutów Badawczych   (str. 13)
• Prezydium IX Kadencji   (str. 14)
• Skład Rady Głównej Instytutów Badawczych IX Kadencja (2016-2019)  (str. 15)
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W numerze:

Apel do Rządu
Elektorzy z instytutów badawczych zgromadzeni na XXV 
Forum Sprawozdawczo-Wyborczym popierają działania 
Rządu mające na celu intensyfikację rozwoju Polski i deklarują 
swój czynny udział w realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju Wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
Równocześnie jesteśmy zaniepokojeni wypowiedziami i działa-
niami niektórych przedstawicieli rządu, świadczącymi o braku 
zaufania do środowiska instytutów badawczych oraz przekazy-
wanymi w ich wypowiedziach nieprawdziwymi informacjami 
o instytutach.
Instytuty badawcze są jedynym pionem nauki, który został zre-
strukturyzowany i ponosząc bardzo wysokie koszty tych zmian, 
dostosował się do nowej rzeczywistości. Obecnie zatrudniając 
13% polskich badaczy, przy niezwykle niskim finansowaniu bu-
dżetowym, jesteśmy twórcami 34% osiągnięć naukowych i 84% 
wdrożeń pochodzących z polskiej nauki. Instytuty badawcze 
mają dobrą współpracę z przedsiębiorcami i pełnią kluczową 
rolę we wspieraniu wszystkich sektorów gospodarki i admini-
stracji państwowej. W związku z tym oczekujemy postrzegania 
nas jako partnerów w trudnym zadaniu przebudowy polskiej go-
spodarki i przestawienia jej na tory intensywnego rozwoju. 
W obecnie dostępnych dokumentach rządowych nie znajdujemy 
odniesień do roli nauki, a w szczególności instytutów badawczych 
w realizowaniu Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera 
Mateusza Morawieckiego. Równocześnie nie zostaliśmy dotych-
czas włączeni jako partnerzy w działania mające na celu reformę in-
stytutów badawczych, zapowiadaną we wspomnianym programie. 
Rada Główna Instytutów Badawczych jako ustawowy repre-
zentant tego pionu nauki uważa, że powinna być uczestnikiem 
konstruktywnego dialogu dotyczącego reformy instytutów ba-
dawczych i apeluje o włączanie nas w prace przygotowujące ich 
reformę. Jesteśmy otwarci na zmiany usprawniające wykorzysta-
nie wiedzy, doświadczenia oraz zasobów instytutów badawczych 
na potrzeby rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej Polski i chcemy 
aktywnie uczestniczyć w tych działaniach.

Elektorzy zgromadzeni na XXV Forum Instytutów Badawczych 
w dniach 20-21 czerwca 2016 r.
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I dzień Forum – 20 czerwca 2016 r.
Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski otworzył obrady 
Forum i powitał zgromadzonych przedstawicieli instytutów 
badawczych. Następnie głos przekazał prowadzącym sesję 
dr hab. n. med. Magdalenie Chechlińskiej, prof. ndzw. 
z Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie 
oraz prof. Jerzemu J. Sobczakowi – Dyrektorowi Instytutu 
Odlewnictwa. 
Na wstępie wybrano Komisję Uchwał i Wniosków, Komisję 
Wyborczą oraz Komisję Skrutacyjną. Następnie Przewodni-
czący RGIB przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności Rady Głównej Instytutów Badawczych 
minionej kadencji. Omówił najważniejsze spra-
wy, które w ciągu ostatniego roku były przed-
miotem działalności Rady Głównej Instytutów  
Badawczych. Podkreślił, że zmiany polityczne 
w kraju, a w konsekwencji zapowiedź i począt-
ki dokonywania przemian w polityce gospodar-
czej i naukowej znacząco wpłynęły na działal-
ność RGIB – dotychczasowe działania Rada 
musiała uzupełnić o nowe wyzwania w reakcji 
na przeobrażenia systemowe i legislacyjne. 
Szczególną uwagę zwrócił na aktywność RGIB 
w pracach komisji sejmowych, zwłaszcza Ko-
misji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która proce-
dowała projekt poselski ustawy o instytutach 
badawczych oraz Podkomisji nadzwyczajnej do 
rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o in-
stytutach badawczych. Wszystkie te działania 

W dniach 20–21 czerwca 2016 r. w warszawskim hotelu „Novotel” odbyło się XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze 
Elektorów Instytutów Badawczych. W obradach uczestniczyło 137 elektorów wybranych przez rady naukowe instytu-
tów badawczych reprezentujących ponad 100 instytutów.

miały na celu zabezpieczanie regulacji prawnych przed zmia-
nami szkodliwymi dla instytutów.

W dalszej części sprawozdania prof. L. Rafalski skoncentro-
wał się na zagadnieniach dotyczących, m. in. opiniowania 
aktów prawnych, działalności proinnowacyjnej, promocji in-
stytutów badawczych, Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój, kategoryzacji oraz dotacji statutowej. Podziękował 
członkom Rady Głównej, Komisji Rewizyjnej oraz licznym 
przedstawicielom poszczególnych instytutów badawczych 
za aktywność i wspieranie działań RGIB.

Od lewej: prof. Jerzy J. Sobczak – Dyrektor Instytutu Odlewnictwa, 
dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. ndzw. z Centrum Onkologii – 
Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie

XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze 
Elektorów Instytutów Badawczych
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Przewodniczący dokonując podsumowania 3 lat minionej ka-
dencji, stwierdził, że w obecnej sytuacji jesteśmy jak żołnierze 
na froncie, okrzepli w boju, bo nie po raz pierwszy próbuje-
my się obronić. Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę, ale 
nie zgadzamy się z zapisem niekorzystnych – nie tylko dla 
nas – ale dla rozwoju badań naukowych rozwiązań legislacyj-
nych. Będziemy to zwalczać i oczekujemy na mądre decyzje 
Rządu. Musimy skłaniać Rząd do wsłuchiwania się w nasze 
środowisko. Powinniśmy odważnie prezentować poglądy, nie 
bać się, gdyż jesteśmy reprezentantami ważnego pionu na-
uki w Polsce (…) to jest dobre środowisko, które powinno być 
zauważone, a nie gnębione kolejnymi niedobrymi zmianami.

dotyczącymi zmiany ustawy o instytutach badawczych, cze-
kają nas nowe wyzwania. Jako kolejne zadanie do realiza-
cji wskazał zwiększenie częstotliwości kontaktów zarówno 
Rady Głównej, jak i poszczególnych instytutów z minister-
stwami nadzorującymi. Ministerstwa dają instytutom coraz 
więcej zadań, przykładem jest zmiana dotycząca PIB-ów. 
Wymagania rosną, ale pomoc resortów – finansowa lub 
inna, prawie nie istnieje – stwierdził.

Jesteśmy w bardzo krytycznym momencie jako instytuty ba-
dawcze – stwierdziła prof. Danuta Koradecka – Dyrektor 
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB. Trzeba mieć świa-

domość, że ta ustawa, którą teraz dla instytutów przyjęto, 
jest ustawą (…) wyrażającą w pewnym sensie nieufność, 
nieufność do środowiska ludzi, którzy przez tyle lat funkcjo-
nowali, zasilając gospodarkę innowacjami.

Prof. Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii 
i Patologii Słuchu podziękował prof. L. Rafalskiemu za nie-
zwykłą wrażliwość i umiejętność poruszania się w skompli-
kowanych układach środowisk naukowych i politycznych. 
Podkreślił, że w wielu obszarach mamy naprawdę coś do 
powiedzenia na tle nauki polskiej i świata, a znacząca rola 
instytutów badawczych jest potwierdzona faktami.

Dr Andrzej Krueger – Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy 
Organicznej BLACHOWNIA stwierdził, że zapowiadana refor-
ma instytutów badawczych stawia nowe wyzwania zarówno 

Po wystąpieniu prof. L. Rafalskiego głos zabrał dr inż. Piotr 
Wojtas – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który przedło-
żył szczegółowe sprawozdanie z budżetu. 

Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której udział wzięli 
elektorzy i dyrektorzy instytutów badawczych, dzieląc się 
refleksjami i uwagami na temat działalności Rady i stoją-
cych przed nią nowych wyzwań, a także problemami nurtu-
jącymi środowisko instytutów.

PRZYKŁADOWE GŁOSY W DYSKUSJI
Dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. ndzw. 
podziękowała Prezydium RGIB działającemu pod prze-
wodnictwem prof. L. Rafalskiego. Doceniła ogromne za-
angażowanie, wzorową pracę Biura RGIB, umiejętność 
perfekcyjnego wychwytywania wszelkich działań – oddol-
nych i ze strony Rządu, ważnych dla środowiska instytutów 
badawczych jako całości, ale także dla poszczególnych 
grup instytutów. Jest to niezmiernie ważne, żeby repre-
zentacja naszego pionu nauki była równie silna jak innych 
środowisk – PAN i uczelni – stwierdziła prof. M. Chechliń-
ska – wówczas możemy odnieść sukces. Podkreśliła także 
obiektywizm działań podejmowanych przez RGIB, co jest 
szczególnie trudne przy tak wielkim zróżnicowaniu obsza-
rów naukowych i badawczych naszych jednostek. 

Prof. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin-PIB 
poparł głos swojej przedmówczyni i pozytywnie ocenił dzia-
łania Rady oraz Biura RGIB. Zwrócił uwagę, że w najbliższej 
przyszłości, w związku z planowanymi działaniami Rządu 

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

Prof. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin-PIB

Prof. Danuta Koradecka – Dyrektor Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy-PIB
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Prof. Eugeniusz Herbut – Dyrektor Instytutu Zootechni-
ki-PIB nawiązał do nowelizacji ustawy, która będzie obo-
wiązywać 17 instytutów badawczych mających statut PIB. 
Będąc dyrektorem jednego z nich, wyraził obawy wynika-
jące z faktu, że 50% rady naukowej będzie powoływane 
przez organ założycielski. Czy zatem sytuacja powoływania 
niesamodzielnych pracowników naukowych do rady nie 
wpłynie negatywnie na realizację uprawnień instytutów. 
Profesor zgłosił wniosek, aby kierownictwo instytutu miało 

chociażby możliwość zgłaszania kandydatów do rad na-
ukowych.
Dla instytutów badawczych to specyficzny czas, ponieważ 
do końca nie wiadomo, jakie są zagrożenia dla naszego 
środowiska. Towarzyszy nam niepewność co do naszej przy-
szłości. Musimy z rozwagą analizować propozycje Rządu 
i twardo bronić naszej pozycji dla dobra polskiej gospodar-
ki – powiedział prof. Zbigniew Śmieszek – Dyrektor Insty-

przed instytutami, jak i Radą Główną. Jako konieczność 
wskazał stworzenie pewnej wspólnej koncepcji, która połą-
czy nasze środowisko i umożliwi wyjście naprzeciw oczeki-
waniom tej reformy, aby zapobiec narzucaniu nam gotowych 
rozwiązań. Musimy skutecznie argumentować, a nie tylko 
krytykować pomysły, które będą nam zaproponowane.

Do nowelizacji ustawy o instytutach badawczych odniosła 
się Maria M. Stacewicz – Zastępca Dyrektora Państwowe-
go Instytutu Geologicznego-PIB. Ta nowelizacja dotyka mój 

Prof. Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii 
i Patologii

Dr Andrzej Krueger – Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy 
Organicznej BLACHOWNIA

Prof. Eugeniusz Herbut – Dyrektor Instytutu Zootechniki-PIB

instytut i pozostałe PIB-y (…). Jesteśmy takim królikiem 
doświadczalnym i będziemy doświadczać niebawem, co 
ta zmiana oznacza w praktyce. M. M. Stacewicz wyraziła 
opinię, że sytuacja ta może jednak dotyczyć w przyszłości 
także innych instytutów, dlatego dobrym rozwiązaniem było-
by przygotowanie własnej wersji nowej ustawy o instytutach 
badawczych, ponieważ nasze środowisko wie najlepiej, co 
nie funkcjonowało w dotychczasowej ustawie.

Maria M. Stacewicz – Zastępca Dyrektora  
Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB
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szczególnych instytutów badawczych np. przez organizowa-
nie „drzwi otwartych”.

Dr Andrzej Krueger stwierdził, że nad przyszłością insty-
tutów badawczych musimy zastanowić się najpierw we 
własnym gronie. Trzeba popularyzować nasze osiągnięcia, 
w sposób przystępny, zrozumiały dla społeczeństwa, aby 
zmieniło się postrzeganie naszego środowiska. Podkreślił, 
że instytuty badawcze wdrażają trzydziestokrotnie więcej niż 
uczelnie, a przychody z komercjalizacji są w zasadzie tylko 
po naszej stronie. Warto jednak zastanowić się, co zrobić, 
aby instytuty pracowały jeszcze lepiej na rzecz gospodarki. 
Przedstawił także działania Międzyresortowego Zespołu ds. 
Innowacyjności pod przewodnictwem Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju Jadwigi Emilewicz, powołanego 
niezależnie od Rady ds. Innowacyjności. Do głównych zadań 
tego zespołu należy opracowanie propozycji mających na 
celu zwiększenie innowacyjności polskiej nauki i gospodar-
ki, w szczególności koncentrację polityki proinnowacyjnej 
na obszarach o największej spodziewanej efektywności. 

Dr A. Krueger przedstawił także 3 tezy związane z ideą sie-
ciowania instytutów:
−	sieciowanie instytutów badawczych jest dopuszczalne 

bez zmiany struktury, z zachowaniem obecnych kompe-
tencji, osobowości prawnej oraz niezależności działania 
poszczególnych instytutów,

−	grupując instytuty należy wziąć pod uwagę krajowe inte-
ligentne specjalizacje, co stanowiłoby podstawę do sfor-
mułowania konkretnych programów badawczych, które 
będą miały zapewnione finasowanie,

−	każda grupa zsieciowanych instytutów powinna być nad-
zorowana przez inne ministerstwo.

Każdemu, kto będzie miał ambicje reformować instytuty 
badawcze, należy zwracać uwagę, że bez zapewnienia wa-
runków stabilnego finansowania to się po prostu nie uda. 
Jeśli koncepcję zmian udałoby się wypracować w dialogu 
z przedstawicielami Rządu, warto byłoby przygotować stu-
dium wykonalności i dokonać obliczeń, jaki jest realny koszt 
takiego przedsięwzięcia. 

Zdaniem dr hab. n. med. Magdaleny Chechlińskej, prof. 
ndzw. żadne zmiany formalne, które mają coś polepszyć, 
nie są możliwe bez konkretów za tym idących w postaci 
zmiany finansowania. 

Dr inż. Aleksander Sobolewski – Dyrektor Instytutu Che-
micznej Przeróbki Węgla postawił ciekawą tezę, że nie jest 
ważne to, jacy jesteśmy – jako instytuty badawcze, ale jak 
jesteśmy postrzegani. Niestety nasz wizerunek nie należy 
do najlepszych. Wykańcza nas wewnętrzna konkurencja 
i „wyrzynanie się”, a nasza siła tkwi we wspólnym działaniu 
i współpracy. Niezmiernie ważne jest, abyśmy byli identyfi-
kowalni przez polityków i przez rynek. W obecnym trudnym 
czasie, czasie zmian, mamy dwie możliwości – okopać się 
i bronić swojej pozycji lub wyjść z realną propozycją akcep-
towalną przez Rząd.

tutu Metali Nieżelaznych. Niejasna wizja rządowa, znikome 
środki finansowania, nastrój niepewności, braku zaufania 
i zagrożenia – to wszystko towarzyszy nam w ostatnim okre-
sie – dodał. Podkreślił, że poprawa rozwoju innowacyjno-
ści w Polsce jest koniecznością, ale warto zastanowić się, 
na ile jest to problem stojący po naszej stronie, a na ile po 
stronie rządzących oraz przedsiębiorstw. Postawił także 
otwarte pytanie – jak przyspieszyć innowacyjność w naszym 
kraju? Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają środków 
na inwestycje, natomiast duże firmy nie posiadają strategii 
innowacyjności. Nakłady na badania są na tragicznie niskim 
poziomie. Pozytywnym zjawiskiem jest powstanie Rady ds. 
Innowacyjności, choć to zadziwiające, że w jej składzie bra-
kuje przedstawicieli nauki. 

Prof. Z. Śmieszek podjął także tematykę związaną z Progra-
mem Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Stwierdził, że kie-
rowanie środków na badania wyłącznie do przedsiębiorstw 
jest ewenementem w skali europejskiej, podważa także 
tożsamość jednostek naukowych. Niekorzystny jest również 
brak współpracy między wszystkimi pionami nauki.

Myśl dotyczącą finansowania polskiej nauki kontynuował 
prof. Ryszard Hołownicki z Instytutu Ogrodnictwa. Brak 
odpowiednich środków uniemożliwia finansowanie badań 
wyprzedzających, co z kolei przekłada się na niski poziom 
innowacyjności.

Sytuację, w której przedsiębiorcy kreują tematykę projek-
tów prof. R. Hołownicki określił jako uwłaczającą dla nauki, 
gdyż naukowiec staje się podwykonawcą w prowadzeniu ba-
dań. Stwierdził, że jako środowisko powinniśmy oddziaływać 
na społeczeństwo – pamiętajmy, że politycy nie zrobią nic 
bez nacisku społecznego, trzeba zatem przekonać opinię 
publiczną, że jeśli jako społeczeństwo chcemy być zdrowsi 
i żyć lepiej, to nakłady na naukę muszą wzrosnąć. Koniecz-
na jest także popularyzacja i promowanie osiągnięć po-

Prof. Zbigniew Śmieszek – Dyrektor Instytutu Metali 
Nieżelaznych
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Dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak, prof. ndzw. – Zastępca 
Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Technologii Materiałów 
Elektronicznych stwierdziła, że koncepcja sieciowania in-
stytutów badawczych nie jest dobrym pomysłem, gdyż we 
własnym środowisku sami najlepiej wiemy, z kim możemy 
i chcemy współpracować w określonej tematyce badawczej. 
Niezależnie czy będziemy działać w sieci, czy indywidual-
nie, to wzajemne „wyrzynanie” będzie mieć miejsce, co jest 
związane z brakiem odpowiedniego finansowania. 

Prof. Jerzy J. Sobczak potwierdził, że bez scentralizowa-
nego i przemyślanego strumienia finansowania nic się nie 
uda. Sieciowanie i konsolidacja działalności nie musi ozna-
czać – wbrew pewnym obawom – osłabienia instytutów 
badawczych, bo w przeszłości były już przykłady samoistne-
go sieciowania związanego z realizacją dużych projektów 
badawczych.
Trzeba się integrować, ale rozsądnie i celowo, by uniknąć 
połączenia w sposób brutalny, niekompetentny i przypad-
kowy – powiedział dr Marek Daszkiewicz – Zastępca 
Dyrektora Instytutu Optyki Stosowanej. Decydenci zwraca-
ją obecnie uwagę na to, że jesteśmy w Europie i działając 
indywidulanie, jesteśmy jak liliputy w stosunku do instytu-
tów zrzeszonych np. w Towarzystwie Fraunhofera. 

samym wzrost konkurencyjności na rynku europejskim. 
Oczywiście ważne jest zachowanie osobowości prawnej 
poszczególnych jednostek.

Wszystkie ręce na pokład – takim hasłem rozpoczął wy-
powiedź dr inż. Cezary Możeński, prof. ndzw. – Dyrektor 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych. W tym specyficz-
nym czasie wszystkie ręce muszą być do dyspozycji Rady 
Głównej i Przewodniczącego – podkreślił. Wyraził uznanie 
dla działań Rady i prof. Leszka Rafalskiego za dotychcza-
sową walkę o kształt ustawy o instytutach badawczych. 
Stwierdził, że w tym trudnym czasie, który można określić 
jako „być albo nie być” dla instytutów, głos Rady to jedyna 
możliwość, by artykułować nasze postulaty (…) Czeka nas 

W planie wicepremiera M. Morawieckiego przewidziana jest 
reforma instytutów badawczych, pojawia się zatem pyta-
nie – w jaki sposób będzie ona przebiegała? Powinniśmy 
zawczasu przygotować pewne założenia, tak aby rezultatem 
był efekt synergii, a nie deprecjacja naszego środowiska. Na 
bazie istniejącej ustawy o instytutach badawczych należy 
wprowadzić takie zapisy, które dawałyby możliwość konso-
lidacji działalności naszych jednostek i możliwość optymal-
nego zrealizowania określonych celów i programów, a tym 

Dr inż. Aleksander Sobolewski – Dyrektor Instytutu Chemicznej 
Przeróbki Węgla

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

Dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak, prof. ndzw. – Zastępca Dyrektora 
ds. Naukowych ITME

Dr inż. Cezary Możeński, prof. ndzw. – Dyrektor Instytutu Nowych 
Syntez Chemicznych
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bój o kształt instytutów badawczych, o ich miejsce w na-
uce, o to kim i czym będziemy (…).

Dyrektor C. Możeński podkreślił, że niemożliwe jest po-
dejmowanie jakichkolwiek działań organizacyjnych bez 
finansów. Jeśli jest pomysł na naszą konsolidację, zawsze 
musimy pytać polityków, czy są na to odpowiednie środki. 
Nowy system funkcjonowania instytutów badawczych bez 
zapewnienia finasowania nie sprawdzi się.

Prof. Marian Szczerek – Zastępca Dyrektora ds. Nauko-
wo-Badawczych Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, czło-
nek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
poruszył zagadnienia dotyczące przyszłej restrukturyzacji 
instytutów badawczych. Podkreślił, że całe środowisko musi 
być aktywne przy wypracowywaniu założeń restrukturyzacji 
– należy bardzo tego pilnować i być przy korzeniu tej kon-
cepcji. Poruszył także problematykę dotyczącą Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz przyszłej oceny para-
metrycznej jednostek naukowych, w której ma być wzmoc-
niona rola oceny eksperckiej. Ważne jest, aby być obecnym 
przy kreowaniu zespołów eksperckich. 

Jako pozytywne ocenił działania przedstawicieli naszego 
środowiska w RGNiSW. Stwierdził, że w sprawach dotyczą-
cych naszych jednostek naukowych, udaje się często dzia-
łać w porozumieniu z reprezentantami pozostałych pionów 
nauki i wypracować wspólne stanowisko.

Prof. Marek Mrówczyński wyraził opinię, że brak współ-
pracy poszczególnych ministerstw ze sobą, a także z na-
szymi instytutami uniemożliwia przełamanie hegemonii 
poszczególnych resortów i jest przyczyną dużych proble-
mów z realizacją wspólnych projektów. Jako przykład po-
dał powstającą „w bólach” nową Inspekcję Bezpieczeń-
stwa Żywności, która miała powstać na bazie inspekcji 

trzech ministerstw: Rolnictwa, Zdrowia i Środowiska. 
Niestety ministrowie tych resortów nie potrafią się ze 
sobą dogadać. 

Dr inż. Piotr Szynkarczyk, prof. ndzw. – Dyrektor Prze-
mysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów zwrócił się 
z apelem do elektorów dotyczącym zaopiniowania „Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Podkreślił, że 
w całym dokumencie nie wspomniano o roli instytutów 
badawczych w rozwoju gospodarczym. Ponadto w doku-
mencie jest sformułowanie, że źródłem innowacji jest 
przemysł, nie ma w ogóle żadnego odniesienia do nauki. 
Warto zatem wnieść stosowane uwagi.  

Ad vocem zabrał głos dr Marek Daszkiewicz, który stwier-
dził, że w założeniach tej strategii jedynym punktem odno-
szącym się do nauki była wzmianka o reformie instytutów 
badawczych. Jeśli chcemy mówić o reformie naszych jed-
nostek oraz innowacji, to koniecznością jest wyznaczenie 
zadań nauce. Wszystkie dokumenty dotyczące innowacyj-
ności, mówią o tym, że innowacja powstaje na styku nauki 
i biznesu. Eliminacja nauki z tego procesu jest nieporozu-
mieniem. 

W pierwszym dniu Forum odbyło się głosowanie nad udzie-
leniem absolutorium Radzie Głównej VIII kadencji. Wszy-
scy uczestnicy XXV Forum RGIB podnieśli mandaty w górę 
i jednogłośnie udzielili absolutorium RGIB za okres spra-
wozdawczy.

Podczas pierwszego dnia obrad wybrano nową Radę Głów-
ną (31 osób) oraz Komisję Rewizyjną (5 osób). Kandyda-
tów wybierano spośród czterech grup reprezentujących 
instytuty: techniczne, przyrodnicze i rolnicze, medyczne 
oraz humanistyczne i ekonomiczne. Następnie zgroma-
dzeni elektorzy wybrali Przewodniczącego Rady Głównej 

Prof. Marian Szczerek – Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badaw-
czych Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, członek Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr inż. Piotr Szynkarczyk, prof. ndzw. – Dyrektor Przemysłowego 
Instytutu Automatyki i Pomiarów
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Instytutów Badawczych – prof. Leszka Rafalskiego, który 
w tajnym głosowaniu otrzymał 94,8% głosów.

Kończąc obrady w I dniu Forum, prof. Leszek Rafalski 
podziękował zgromadzonym za okazane zaufanie, po-
gratulował także nowo wybranym członkom RGIB i Komi-
sji Rewizyjnej. Stwierdził, że w tym niełatwym czasie ra-
dzimy sobie przede wszystkim dzięki temu, że jesteśmy 
razem i wspólnie podejmujemy walkę o dobro instytutów 
badawczych. 

Dzisiejszy wybór jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem, 
ale bądźcie Państwo przekonani, że nowa Rada będzie 
działać aktywnie i mam nadzieję, że skutecznie (…) Na dzi-
siejszym Forum reprezentujemy 40 tysięcy pracowników 
z całej Polski – to jest ogromny potencjał, który musi być 
uszanowany. Niezmiernie ważne jest, abyśmy dali wyraźny 
sygnał naszego niezadowolenia, ale jednocześnie wyrazili 

chęć współdziałania. Musimy wypracować i przedstawić 
rządzącym mocne i mądre stanowisko. Nie chcemy dykta-
tu, ale porozumienia, rozmowy, negocjacji i ustalenia, co 
jest ważne dla Polski, ale także dla naszych instytutów – 
powiedział prof. L. Rafalski.

II dzień Forum – 21 czerwca 2016 r.
Obrady w tym dniu prowadzili dr hab. inż. Danuta Cie-
chańska, prof. ndzw. – Dyrektor Instytut Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych oraz dr inż. Krzysztof Bajdor – 
Dyrektor Instytutu Przemysłu Organicznego. Na obrady przy-
byli zaproszeni goście: prof. Leszek Sirko – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Anna 
Głąbska  z Wydziału Organizacyjno-Prawnego Departamen-
tu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia oraz 
dr inż. Jerzy Dudek – Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji 
Nauki NSZZ „Solidarność”.

Główną część II dnia Forum stanowiła debata pt. „Instytuty 
badawcze dzisiaj i jutro”. Wprowadzenie do dyskusji wygło-
sił prof. Leszek Rafalski, który krótko scharakteryzował 
sektor instytutów badawczych na tle zachodzących w  prze-
szłości procesów restrukturyzacji, wprowadzonej w roku 
2010 ustawy o instytutach badawczych. Przedstawił aktu-
alną pozycję instytutów w świecie nauki i wdrożeń, a także 
zaprosił do dyskusji na temat bieżących problemów oraz 
perspektyw rozwoju instytutów badawczych na najbliższe 
lata. Wzięli w niej udział przedstawiciele poszczególnych 
grup instytutów: technicznych, przyrodniczych i rolniczych 
oraz medycznych reprezentowanych przez dr. Andrzeja 
Kruegera – Dyrektora Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicz-
nej BLACHOWNIA, prof. Ryszarda Hołownickiego z Instytu-
tu Ogrodnictwa oraz prof. Henryka Skarżyńskiego – Dyrek-
tora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Dr Andrzej Krueger podjął problematykę związaną z cze-
kającą instytuty badawcze reformą. Jego zdaniem instytuty 
mogłyby pracować efektywniej na rzecz gospodarki, gdyby 
utworzono sieci powiązań zapewniające ścisłe współdziała-

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Radzie Głównej

Prof. Iwona Sudoł-Szopińska – p.o. Zastępcy Dyrektora 
ds. Naukowych Narodowego Instytutu Geriatrii, 
Reumatologii i Rehabilitacji oddaje głos podczas 
wyborów do RGIB IX kadencji
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nie instytutów oraz wspólne realizowanie najważniejszych 
dla gospodarki przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Ta-
kie możliwości daje zgrupowanie instytutów badawczych  
dostosowanych do specyfiki polskiej gospodarki i strate-
gicznych planów jej rozwoju, z uwzględnieniem potencjału 
badawczego każdego z instytutów w obszarze Krajowych 
Inteligentnych Specjalizacji. Niezbędne jest podjęcie dzia-
łań w celu mobilizacji kapitału prywatnego na rzecz prowa-
dzenia prac B+R, zwiększenie potencjału rynkowego pro-
wadzonych badań oraz stopnia komercjalizacji wyników 
prac B+R.

Prof. Ryszard Hołownicki jako główne problemy, z którymi 
borykają się instytuty przyrodnicze i rolnicze wskazał, m.in.: 
dramatycznie niskie finansowanie i dyskryminację nauk rolni-
czych oraz pracę na rzecz odbiorcy rozproszonego – rolników, 
mikro i małych przedsiębiorstw, samorządów lokalnych. Zbio-
rowym zamawiającym prace B+R jest państwo, gdyż pojedyn-

czy podmiot nie może współfinansować badań. Kwestią pro-
blematyczną jest także fakt, że instytuty resortu rolniczego 
prowadzą bardzo ważną działalność upowszechnieniową, ale 
nie uzyskują z tego tytułu punktów w ocenie parametrycznej.

Profesor podkreślił, że sektor rolno-spożywczy okazał się 
największym sukcesem gospodarczym 25-lecia wolnej Pol-
ski. Jednakże obecnie proste przewagi komparatywne już 
nie wystarczają, konieczne są nowatorskie technologie – 
robotyzacja, automatyzacja, modyfikacja tematyki B+R.

Według prof. Henryka Skarżyńskiego rozwój nowych 
technologii w medycynie powiązany jest z aktualnym roz-
wojem współczesnego społeczeństwa. Dokonując oceny 
aktualnego stanu i pozycji instytutów medycznych stwier-
dził, że dysponują one bardzo dużym potencjałem badaw-
czym, klinicznym i kadrowym, systematycznie wdrażają 
do praktyki klinicznej nowoczesne technologie medyczne, 
stanowią bardzo ważne ogniwo w polskim systemie ochro-

Dr hab. inż. Danuta Ciechańska, prof. ndzw. – Dyrektor 
Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz dr inż. Krzysztof 
Bajdor – Dyrektor Instytutu Przemysłu Organicznego

Od lewej: prof. Ryszard Hołownicki, dr Andrzej Krueger, 
prof. Henryk Skarżyński

Pierwszy rząd od lewej: Anna Głąbska z Wydziału Organizacyjno-
-Prawnego Departamentu NiSW MZ, dr inż. Jerzy Dudek – 
Wiceprzewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”, 
prof. Zbigniew Śmieszek – Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych Prof. Ryszard Hołownicki z Instytutu Ogrodnictwa



10 Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów Badawczych Nr 2/2016

ny zdrowia o bardzo wysokim lub najwyższym poziomie 
referencyjnym. Jeśli chodzi o rolę i przyszłość medycz-
nych instytutów badawczych, to z pewnością konieczne 
jest umocnienie ich wysokiej pozycji w systemie ochrony 
zdrowia, w tym nadanie statusu placówek referencyjnych, 
wzmocnienie pozycji w realizacji zadań z zakresu zdrowia 
publicznego, zwiększenie udziału w systemie kształcenia 
podyplomowego i ustawicznego lekarzy oraz powierzenie 
instytutom medycznym podmiotów koordynujących w skali 
kraju działania naukowe, medyczne i organizacyjne w od-
niesieniu do priorytetowych problemów zdrowotnych. 
Działaniami, które pozytywnie wpłynęłyby na wizerunek in-
stytutów medycznych – także w opinii społecznej – byłyby 
z pewnością wspólny marketing i upowszechnianie osią-
gnięć oraz wyników badań poprzez media, wspieranie wy-
dawnictw instytutowych w celu umocnienia ich pozycji na 
rynku naukowym, wspólne wdrażanie opracowanych inno-
wacyjnych rozwiązań, np. w telemedycynie. 
Po prezentacjach przedstawicieli instytutów badawczych 
głos zabrał prof. Leszek Sirko – Podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podkreślił, że  
MNiSW nie jest po przeciwnej stronie barykady, ono ustala 
pewne standardy naukowe, związane także z aplikacyjno-
ścią i nadzoruje, aby finansowanie jednostek naukowych 
odbywało się na zasadzie konkurencyjności. Rolę instytutów 
badawczych Ministerstwo postrzega w sposób wyjątkowy, 
gdyż jednostki te, jako jedyne – w odróżnieniu od instytu-
tów PAN i uczelni – działają na pograniczu nauki i wdrożeń. 
Trzeba więc zadać sobie dziś ważne pytanie: w jaki sposób 
włączyć instytuty badawcze w realizację planów dotyczą-
cych rozwoju innowacyjnej gospodarki poprzez aktywizację 
odpowiednich działań – stwierdził prof. L. Sirko. 
Ważnym tematem podjętym przez wiceministra była przyszła 
kategoryzacja jednostek naukowych. Nawiązując do rozesła-
nego projektu rozporządzenia, podkreślił znaczenie jakości 
wytwarzanych publikacji, przedstawił także zmiany dotyczące 
zasad ich punktowania. Wskazał na konieczność zwiększenia 
przejrzystości procesu oceny jednostek, zbliżenia jej zasad 
do standardów międzynarodowych, w szczególności w zakre-
sie stosowania oceny eksperckiej w celu określania poziomu 
doskonałości naukowej. Ocena ekspercka będzie nieodzow-
na przy wyłanianiu jednostek „A+” oraz „C”. Wiceminister 
przyznał, że w obszarze dotyczącym oceny materialnych 
osiągnięć jednostek naukowych, instytuty badawcze mają 
większy wskaźnik procentowy od pozostałych jednostek, co 
związane jest z ich specyfiką – wdrażaniem wyników badań. 
Ważna jest także aktywność jednostek w projektach, która 
przekłada się na pozyskanie dodatkowych punktów.

Odnosząc się do prac dotyczących nowej ustawy o instytu-
tach badawczych, prof. L. Sirko poinformował, że działania 
prowadzone są w różnych wymiarach. Pierwszy z nich to wy-
miar parlamentarny – w związku z pojawieniem się wniosku 
poselskiego dotyczącego wprowadzenia zmian w ustawie. 
Wiceminister powiedział, że zasługą MNiSW jest to, że do-
tychczasowe modyfikacje dotyczą tylko Państwowych Insty-

tutów Badawczych, a nie – jak było pierwotnym zamiarem 
– wszystkich instytutów. Obecnie prace nad kształtowa-
niem ustawy kontynuowane są w Ministerstwie Rozwoju we 
współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Nie wiadomo jeszcze, w jakiej strukturze będą funkcjono-
wać instytuty badawcze. Trzeba jednak wziąć pod uwagę nie 
tylko samą strukturę – bo to jest rzecz wtórna – ale głównie 
sposób finasowania.
Podjęty został także wątek dotyczący finansowania badań 
i wdrożeń. Nakłady na B+R w Polsce wynoszą obecnie 0,9% 
PKB. Jest to dużo mniej niż w innych krajach europejskich. 
Wzrost finansowania do roku 2020 jest możliwy wówczas, 
jeśli państwo i przemysł będą robić to wspólnie.
Prof. L. Sirko podkreślił, że konieczne jest wejście jedno-
stek naukowych w strukturę grantów europejskich. Obecnie 
udział polskich jednostek w Programie „Horyzont 2020” jest 
słaby, a to niestety będzie powodem problemów w przyszło-
ści. Korzystnym rozwiązaniem dla naszych jednostek jest 
stwarzanie warunków do realizacji projektów europejskich 
w Polsce. Pozyskiwanie wybitnych naukowców może zaowo-
cować nowymi projektami badawczymi i wdrożeniowymi.
Kończąc wypowiedź, wiceminister wyraził nadzieję, że pla-
nowane zmiany i czekająca instytuty badawcze reorganiza-
cja w wielowymiarowy sposób przyczynią się do zwiększenia 
potencjału polskiej nauki i innowacyjności. 
Prof. Leszek Rafalski zaproponował, aby zespół złożony 
z trzech przedstawicieli poszczególnych grup instytutów: 
technicznych, przyrodniczych i rolniczych oraz medycznych 
wspomógł pracę rządzących nad założeniami nowej usta-
wy o instytutach badawczych. Niestety to, co się wydarzyło 
w ostatnim czasie jest w pewnym sensie votum nieufności 
wobec instytutów badawczych. Nie chcemy, aby doszło do 
sytuacji, że za pół roku spotkamy się z propozycjami, które 
znów nas zbulwersują (…) Nasze środowisko jest otwarte 
na współpracę, dialog, uzgodnienia. Jesteśmy gotowi na 
zmiany, ale muszą być one przemyślane – podkreślił Prze-
wodniczący RGIB.
Głos zabrał także gość Forum dr inż. Jerzy Dudek – 
Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 

Prof. Leszek Sirko – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego
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„Solidarność”, który stwierdził, że KSN bardzo ceni sobie 
współpracę z RGIB. Wspomniał o wspólnie podejmowanych 
inicjatywach, walce o zbieżne z naszym środowiskiem in-
teresy i zadeklarował dalszą chęć kontynuowania równie 
owocnej współpracy.

Po zakończonym wystąpieniu Podsekretarza Stanu 
w MNiSW prof. Leszka Sirko miała miejsce krótka dysku-
sja, w której udział wzięli m.in.: dr Marek Daszkiewicz, 
prof. Danuta Koradecka, prof. Zbigniew Śmieszek, dr 
hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. Henryk 
Skarżyński, prof. Marek Mrówczyński, dr hab. inż. Ka-
tarzyna Pietrzak, prof. Jerzy J. Sobczak, prof. Eugeniusz 
Herbut. Dyskutanci podejmowali problematykę dotyczącą 
parametryzacji, finansowania badań i wdrożeń, przyszłej 
reformy i reorganizacji instytutów badawczych. Ten ostatni 
temat był szczególnie ważny dla uczestników Forum i zdo-
minował dyskusję. W wielu wypowiedziach pobrzmiewały 
nuty obawy przed czekającymi zmianami, pojawiały się też 
konkretne oczekiwania i pomysły. Wszyscy byli zgodni, że 
w tym trudnym dla instytutów badawczych czasie ważne 
jest, aby traktowano nas poważnie, a podejmowane dzia-
łania przez rządzących nie były poza nami i wbrew nam, bo 
jesteśmy otwarci na dialog.

Reasumując, Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafal-
ski stwierdził, że priorytetem dla Rady Głównej będzie 
problem dotyczący przyszłości instytutów badawczych 
w sensie struktury w naszym kraju. Prób porządko-
wania naszego środowiska nie można podejmować 
według jednego wzorca, bo instytuty – ze względu na 
zakres prowadzonej działalności – są bardzo zróżnico-
wane. Musimy przypominać o naszym wysokim wkładzie 
w osiągnięcia polskiej nauki i komercjalizację wyników 
badań. Kluczową sprawą jest także pilnowanie rozwią-

zań legislacyjnych. Aktualnie powinniśmy skoncentro-
wać się na współpracy z Rządem i oddziaływaniem na 
Rząd, począwszy od premiera, przez wicepremierów do 
ministrów, aby zrozumieli, że jesteśmy bardzo warto-
ściowi dla kraju. 

Istotną sprawą jest także monitorowanie wprowadzanych 
regulacji w Państwowych Instytutach Badawczych, aby za-
pobiegać ewentualnym nadużyciom i zmianom prawnym 
szkodzącym społeczeństwu i gospodarce. Prof. L. Rafalski 
stwierdził, że niezbędna jest jeszcze większa aktywność ca-
łego naszego środowiska, dlatego zaapelował do zgroma-
dzonych elektorów i dyrektorów o włączanie się we wszelkie 
inicjatywy podejmowane przez Radę Główną. Przewodniczą-
cy RGIB podziękował prowadzącym sesję oraz wszystkim 
zgromadzonym na Forum za wszelkie uwagi, wnioski oraz 
cenne sugestie.

Podczas Forum odbyła się krótka prezentacja dotycząca 
Międzynarodowego Centrum Targowo-Konferencyjnego 
Ptak Warsaw Expo, z którym RGIB w czerwcu br. zawarła 
porozumienie o współpracy. Tomasz Raczyński – Dyrektor 
Zarządzający tego ośrodka przedstawił ofertę skierowaną 
do instytutów badawczych związaną z udziałem w targach 
innowacyjnych rozwiązań przemysłowych Warsaw Industry 
Week. Targi stanowią dobrą okazję do promocji nowator-
skich projektów naszych instytutów, a tym samym promocji 
całego środowiska.
Obrady Forum zakończyły się sformułowaniem Apelu do 
Rządu oraz prezentacją postulatów zebranych przez dr. 
Marka Daszkiewicza – Przewodniczącego Komisji Uchwał 
i Wniosków. Następnie sformułowano uchwałę końcową 
będącą wytyczną do pracy Rady Głównej Instytutów Badaw-
czych (pełny tekst uchwały na str. 12).

Dorota Jarocka
Zdjęcia: Adrian Matusik

* * *

Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski

Dr Marek Daszkiewicz – Przewodniczący Komisji Uchwał 
i Wniosków
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1. Forum uważa, że konieczna jest spójna i zdecy-
dowana polityka proinnowacyjna państwa powo-
dująca istotne zwiększenie finansowania badań, 
w tym pozabudżetowego. Forum zobowiązuje 
Radę Główną do aktywnego uczestnictwa 
w kształtowaniu polityki proinnowacyjnej pań-
stwa oraz do przygotowania własnych propozycji. 

2. Forum popiera Plan na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju Wicepremiera Mateusza Mora-
wieckiego, równocześnie ma istotne zastrzeże-
nia do działań administracji wobec instytutów 
badawczych, czemu daje wyraz w swoim apelu 
do rządzących.

3. Forum wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec 
pozbawienia jednostek naukowych podmiotowo-
ści w relacjach z przedsiębiorcami przy realizacji 
projektów w ramach I osi POIR oraz zbyt niskiego 
poziomu finansowania nauki w IV osi, w szczegól-
ności działania 4.2, i zobowiązuje Radę Główną 
do stosownych działań dla zmiany tej sytuacji.

4. Forum stwierdza zagrożenie dla prawidłowej 
działalności instytutów badawczych na skutek 
zbyt niskiego poziomu dotacji statutowej. Dota-
cja statutowa jest znaczącym źródłem rozwoju 
jednostki oraz tworzenia nowej wiedzy w insty-
tutach badawczych. Forum zobowiązuje Radę 
Główną do działań na rzecz zwiększania poziomu 
finansowania statutowego. 

5. Forum wyraża swoje obawy wobec ciągłych 
zmian kryteriów oceny parametrycznej jedno-
stek naukowych.

6. Forum zobowiązuje Radę Główną do podjęcia 
działań na rzecz szerszego uwzględnienia dzia-
łalności upowszechniającej wiedzę w ocenie 
parametrycznej instytutów badawczych. 

7. Forum zobowiązuje Radę Główną do dalszego 
aktywnego uczestnictwa w pracach nad zmia-
nami ustawy o instytutach badawczych.

8. Forum zobowiązuje Radę Główną do monitoro-
wania działań na rzecz prawnego potwierdzenia 
statusu non profit instytutów badawczych, np. 
przez odpowiednie zapisy w ich statutach.

9. Forum uważa, że instytuty badawcze mogą 
w znacznym stopniu uczestniczyć w Programie 
Horyzont 2020 i powinny uzyskać systemowe 
wsparcie w tym zakresie, w szczególności mieć 
możliwość godziwego wynagradzania pracowni-
ków uczestniczących w tych badaniach i ureal-
nienia kosztów tych badań.

10. Forum zobowiązuje Radę Główną do moni-
torowania realizacji procesu tworzenia cen-
trów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw 
w ramach POIR.

11. Forum zobowiązuje Radę Główną do działań na 
rzecz zdecydowanego zmniejszenia biurokracji 
przy prowadzeniu i rozliczaniu projektów badaw-
czych.

12. Forum upoważnia Radę Główną do przygo-
towania propozycji w zakresie współpracy  
z międzynarodowymi organizacjami badaw-
czymi i rozpoznania zasadności przystąpienia 
do stowarzyszeń międzynarodowych organizacji 
badawczych. 

13. Forum zobowiązuje Radę Główną do podjęcia 
działań na rzecz zapewnienia humanistycznym 
instytutom badawczym stabilnych środków finan-
sowych na ich działalność statutową. 

14. Forum zobowiązuje Radę Główną do podjęcia 
działań na rzecz nowelizacji ustawy o stopniach 
i tytułach naukowych.

15. Forum zobowiązuje Radę Główną do działań na 
rzecz finansowania niekomercyjnych badań inno-
wacyjnych leków i wyrobów medycznych z fundu-
szy publicznych.

16. Forum zobowiązuje Przewodniczącego Rady 
Głównej do kontaktów z Prezesem Polskiej Aka-
demii Nauk, Przewodniczącym Konferencji Rek-
torów Akademickich Szkół Polskich, Przewodni-
czącym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół 
Polskich oraz Przewodniczącym Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu uzgadnia-
nia stanowisk i występowania w sprawach klu-
czowych dla polskiej nauki.

Uchwała XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborczego Elektorów 
Instytutów Badawczych – Warszawa, 20-21 czerwca 2016 r.
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15 lipca 2016 r. w Instytucie Badawczym Dróg i Mo-
stów w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie 
Rady Głównej Instytutów Badawczych IX kadencji.
W spotkaniu uczestniczyło 24 nowo wybranych 
członków RGIB oraz 4 osoby reprezentujące Komi-
sję Rewizyjną. Na posiedzeniu wybrano Wiceprze-
wodniczących RGIB oraz Sekretarza Rady Głównej. 
Powołano również komisje problemowe.

Przewodniczący Rady Głównej prof. Leszek Rafalski 
przedstawił aktualne kierunki działań RGIB, wśród 
których priorytetem jest wypracowanie założeń pro-
jektu ustawy o instytutach badawczych. Ważnymi 
zadaniami do realizacji w najbliższym czasie są tak-
że opracowanie koncepcji integrowania instytutów 
badawczych oraz monitorowanie kryteriów oceny 
jednostek naukowych.

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Głównej 
Instytutów Badawczych

Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski przedstawia aktualne 
kierunki działań RGIB

Przed nową Radą wiele wyzwań...

Uczestnicy posiedzenia jednogłośnie przyjmują porządek obrad

Zdjęcia: Edyta Kaniuk
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Prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI – Przewodniczący

Absolwent Inżynierii Lądowej na PW. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych rozpoczął pracę w In-
stytucie Badawczym Dróg i Mostów. Kierował Laboratorium i Zakładem Geotechniki. Od 1990 r. pełni funkcję 
Dyrektora Naczelnego w IBDiM. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Aktywnie działa w krajo-
wych organizacjach naukowych, zawodowych i radach naukowych. Autor lub współautor ponad 200 prac ba-
dawczych i ekspertyz oraz ponad 110 publikacji krajowych i zagranicznych. Współautor 8 patentów z zakresu 
stabilizacji gruntów, zawiesin twardniejących i ich zastosowania w praktyce inżynierskiej. Pełnił funkcję Wice-
przewodniczącego Rady Głównej IV i V kadencji. Od 2007 r. przewodniczy Radzie Głównej Instytutów Badaw-
czych. Od 2008 r. jest Prezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Prof. dr hab. Barbara GWOREK – Wiceprzewodnicząca
Absolwentka SGGW, uzyskała specjalizację w Katedrze Nauk o Środowisku w zakresie biologicznych skutków 
zanieczyszczenia środowiska. Główne kierunki naukowo-badawcze podejmowane przez prof. B. Gworek do-
tyczą migracji zanieczyszczeń w środowisku, poszukiwań nowych chemicznych i biologicznych wskaźników 
diagnozy stanu środowiska oraz metod inaktywacji mineralnych i organicznych ksenobiotyków w środowisku 
chemicznie  zdegradowanym. W tym zakresie uzyskała kilka patentów. Autorka bądź współautorka ponad 200 
opublikowanych oryginalnych prac twórczych oraz kilku monografii. Wypromowała 6 doktorów i ponad 30 ma-
gistrów. W latach 1996-2016 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska-PIB. Z Radą Główną 
związana od 2001 roku, Wiceprzewodnicząca RGIB VIII kadencji.

Dr Andrzej KRUEGER – Wiceprzewodniczący
Po uzyskaniu dyplomu magistra chemii rozpoczął pracę w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA. 
W 2000 r. doktoryzował się w Instytucie Chemii Przemysłowej, uzyskał także certyfikat MBA w Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie organicznej 
syntezy chemicznej katalizowanej jonitami. Jest współautorem 26 publikacji, 29 patentów i projektów wyna-
lazczych oraz 8 wdrożeń, w tym pięciu kontraktów na sprzedaż technologii za granicę. Posiada doświadczenie 
we współpracy międzynarodowej i w kierowaniu projektami. Realizował 3 projekty badawcze, 2 projekty celo-
we i 1 projekt w programie Eureka. W latach 2004–2010 był Zastępcą Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych. 
W roku 2010 objął funkcję Dyrektora Instytutu. Członkiem Rady Głównej Instytutów Badawczych jest od 2013 r.

Prof. dr hab. n. med. Henryk SKARŻYŃSKI – Wiceprzewodniczący
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Światowej sławy otochirurg i specjalista z oto-
rynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Pomysłodawca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. W 2012 r. 
w Kajetanach pod Warszawą wybudował i zorganizował Światowe Centrum Słuchu. Jest autorem i współautorem 
ponad 2500 różnych opracowań naukowych krajowych i zagranicznych, autor kilkunastu patentów. W 1998 r. 
został Profesorem Honorowym Brigham Young University Provo. Trzykrotnie uhonorowany tytułem doctora ho-
noris causa. Pierwszy w historii członek Amerykańskiego Towarzystwa Otologów pochodzący z Polski. W 25-tą 
rocznicę uzyskania przez Polskę wolności otrzymał tytuł Człowieka Wolności, w bieżącym roku tytuł – Osobo-
wość roku 2016. Od 2013 r. związany z Radą Główną, Wiceprzewodniczący VIII kadencji.

Dr Marek DASZKIEWICZ – Sekretarz
Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki UW, na którym obronił także pracę doktorską z dziedziny dyfraktometrii. 
Od zakończenia studiów – jako pracownik naukowy – związany z Instytutem Optyki Stosowanej im. prof. M. Pluty. 
W latach 1990-2013 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu, obecnie Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju. Jego 
główne obszary zainteresowań naukowych to holografia, optyczne przetwarzanie informacji, mikroskopia oraz 
optyczne techniki pomiarowe. Jest autorem lub współautorem ponad 90 publikacji oraz 7 patentów. Współorga-
nizator konsorcjum Technology Partners oraz Mazowieckiego Klastra Innowacyjnych Technologii Fotonicznych 
OPTOKLASTER, którego jest koordynatorem. Od II kadencji nieprzerwanie jest członkiem Rady Głównej, w któ-
rej pełnił funkcję sekretarza w kadencjach III-VII.

Prof. dr inż. Zbigniew ŚMIESZEK – Honorowy Wiceprzewodniczący
Absolwent AGH w Krakowie, specjalista metalurg. Od 1975 r. Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych. W latach 
1991–1995 pełnił kolejno funkcje: dyrektora ds. strategii i współpracy KGHM Polska Miedź S.A., a następnie wi-
ceprezesa i prezesa KGHM Cuprum Wrocław. Od 1996 r. ponownie kieruje IMN. Od wielu lat jest koordynatorem 
programów naukowych, uczestniczy w pracach zespołów rozwoju przemysłu metali nieżelaznych, jest członkiem 
rad naukowych, a także Komitetu Metalurgii PAN, Rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Pre-
zes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. Przez 3 kadencje, w latach 1998–2007, był 
Przewodniczącym Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, od roku 2007 pełni funkcję wiceprzewodni-
czącego RGIB. Honorowy Wiceprzewodniczący IX kadencji.

PREZYDIUM IX KADENCJI
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PREZYDIUM RGIB
Lp. Imię i nazwisko Nazwa instytutu badawczego
1. prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI – Przewodniczący Instytut Badawczy Dróg i Mostów
2. prof. dr hab. Barbara GWOREK – Wiceprzewodnicząca Instytut Ochrony Środowiska-PIB
3. dr Andrzej KRUEGER – Wiceprzewodniczący Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
4. prof. dr hab. n. med. Henryk SKARŻYŃSKI – Wiceprzewodniczący Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA
5. dr Marek DASZKIEWICZ – Sekretarz Instytut Optyki Stosowanej im. prof. M. Pluty
6. prof. dr inż. Zbigniew ŚMIESZEK – Honorowy Wiceprzewodniczący Instytut Metali Nieżelaznych

CZŁONKOWIE RGIB
7. dr hab. inż. Tomasz BABUL, prof. ndzw. Instytut Mechaniki Precyzyjnej
8. dr inż. Krzysztof BAJDOR Instytut Przemysłu Organicznego
9. dr hab. n. med. Magdalena CHECHLIŃSKA, prof. ndzw. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

10. prof. dr hab. inż. Andrzej CHMIELEWSKI Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
11. prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI Główny Instytut Górnictwa
12. prof. dr hab. Andrzej HANICH Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski
13. prof. dr hab. Eugeniusz HERBUT  Instytut Zootechniki-PIB
14. prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKI Instytut Ogrodnictwa
15. dr hab. inż. Regina JEZIÓRSKA, prof. ndzw. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
16. prof. dr hab. n. med. Danuta KORADECKA Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB
17. dr inż. Cezary MOŻEŃSKI, prof. ndzw. Instytut Nowych Syntez Chemicznych
18. prof. dr hab. Marek MRÓWCZYŃSKI Instytut Ochrony Roślin-PIB
19. mgr Barbara NOCOŃ Instytut Nafty i Gazu-PiB
20. prof. dr hab. inż. Jan PILARCZYK Instytut Spawalnictwa
21. prof. dr hab. Grażyna PODOLSKA Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB
22. prof. dr hab. Jerzy J. SOBCZAK Instytut Odlewnictwa
23. mgr Maria M. STACEWICZ Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
24. dr hab. n. med. Małgorzata SYCZEWSKA, prof. ndzw. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka
25. dr inż. Piotr SZYNKARCZYK, prof. ndzw. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
26. dr hab. Grzegorz TOMCZYK, prof. ndzw. Państwowy Instytut Weterynaryjny-PIB
27. dr hab. Wiesław WILCZYŃSKI, prof. ndzw. Instytut Elektrotechniki
28. dr hab. inż. Hanna WIŚNIEWSKA-WEINERT, prof. ndzw. Instytut Obróbki Plastycznej
29. dr hab. inż. Adam WITEK, prof. ndzw. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
30. dr hab. Maria WŁADYKA-PRZYBYLAK, prof. ndzw. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
31. prof. dr hab. inż. Józef ŻUREK Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

KOMISJA REWIZYJNA
1. dr hab. inż. Danuta CIECHAŃSKA, prof. ndzw.  – Przewodnicząca Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
2. dr hab. inż. Marcin ŚLĘZAK, prof. ndzw. – Wiceprzewodniczący Instytut Transportu Samochodowego
3. prof. dr hab. Paweł BIELAŃSKI Instytut ZootechnikI-PIB
4. mgr inż. Alicja FOLEK Instytut Metali Nieżelaznych
5. prof. dr hab. n. med. Krzysztof SZYŁŁO Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

KOMISJE PROBLEMOWE
Komisja Polityki Innowacyjnej Przewodniczący – dr inż. Cezary MOŻEŃSKI, prof. ndzw., Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Komisja Polityki Naukowej Przewodniczący – prof. Jerzy J. SOBCZAK, Instytut Odlewnictwa

Komisja ds. Kształtowania Wizerunku IB Przewodniczący – dr hab. inż. Adam WITEK, prof. ndzw., Instytut Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych

SKŁAD RADY GŁÓWNEJ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH 
IX KADENCJA (2016-2019)
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Do konsultacji społecznych została przekazana Strategia 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której zamieszczo-
no koncepcję utworzenia Narodowego Instytutu Technolo-
gicznego (NIT). Miałby to być mega instytut – twór złożony 
z wielu instytutów technicznych.
Znamienne jest, że czasem odżywają złe projekty, nie-
trafione pomysły, niegdyś odrzucone przez rząd lub par-
lament. Bowiem pomysł NITu to kontynuacja koncepcji 
tworzenia tzw. Państwowego Instytutu Technologicznego, 
przygotowanej w 2006 r. przez ówczesnego Wiceministra 
Edukacji i Nauki. Dziesięć lat temu słusznie oceniono, że 
tworzenie mega instytutu doprowadzi do chaosu, że mega 
instytut o cechach monopolistycznych spowoduje brak 
konkurencyjności i rywalizacji, które są jednym z czynni-
ków wyzwalania przedsiębiorczości koniecznej do tworze-
nia innowacji. Najwyraźniej odżywają praktyki pamiętające 
ustrój socjalistyczny. 
Jeśli obecnie autorzy koncepcji utworzenia mega instytutu 
zapatrzyli się w niemieckiego Fraunhofera, fińskie VTT lub 
francuskie CNRS, to muszą wziąć pod uwagę, że bez wie-
lomiliardowych nakładów, które płyną do takich ośrodków 
oraz bez dziedzictwa technologicznego, na których jest 
w nich rozwijana innowacyjność, wskutek konsolidacji mógł-
by powstać mało sprawny „kołchoz”. Bowiem do finansowa-
nia mega instytutu o wyraźnych cechach monopolistycznych 
niezbędne są bardzo duże środki, których polski budżet nie 
jest w stanie wyasygnować. Nie mówiąc o tym, że koncepcja 
stworzenia mega instytutu pozostaje w sprzeczności z or-
ganizacją instytutów badawczych w kraju wysoko rozwinię-
tym i przodującym pod względem innowacyjności, jakim jest 
USA. Tam publiczny sektor badawczo-rozwojowy jest zde-
centralizowany i konkurencyjny.
Instytuty badawcze – jako jedyny sektor nauki – zostały 
zrestrukturyzowane i zreformowane oraz unowocześnione 
dzięki ich aktywności w międzynarodowych programach 
i organizacjach. Efektywność w prowadzeniu badań na-
ukowych i wdrażaniu nowych rozwiązań jest udokumento-
wana. W latach 2009-2012 instytuty badawcze, zatrudnia-
jąc 13% pracowników naukowych, uzyskały 34% dorobku 
naukowego oraz 84% dorobku wdrożeniowego wszystkich 

jednostek naukowych w Polsce. Jest na czym budować 
i nie wolno tego niszczyć!

Czy autorzy koncepcji zastanowili się nad tym, że obecnie 
funkcjonujące instytuty badawcze, które stałyby się skład-
nikami Narodowego Instytutu Technologicznego

 9 utraciłyby swoją wyraźną markę rozpoznawalną w kra-
ju i za granicą,

 9 straciłyby możliwość uczestnictwa w organizacjach mię-
dzynarodowych, w których obecnie aktywnie działają, 

 9 straciłyby możliwość udziału w projektach krajowych 
i międzynarodowych ze względu na utratę osobowości 
prawnej?

Czyż nie dostrzegają, że w przypadku utworzenia NIT
 9 laboratoria akredytowane w instytutach badawczych 
utraciłyby swoje kompetencje,

 9 nie zostałyby dotrzymane 5-letnie okresy trwałości 
projektów dofinansowujących instytuty badawcze ze 
środków UE?

W rezultacie uległyby rozerwaniu nici wiążące instytuty 
z partnerami zagranicznymi i krajowymi – naukowymi i go-
spodarczymi. Bardzo kosztowna realizacja koncepcji NIT, 
zamiast wzmocnienia potencjału badawczego i działań na 
rzecz rozwoju Polski, wprowadziłaby chaos w systemie ba-
dań i wdrożeń oraz doprowadziłaby do zniszczenia dorob-
ku instytutów badawczych.

Reasumując, przedstawiona w Strategii na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju koncepcja tworzenia Narodowego 
Instytutu Technologicznego, miałaby szkodliwy wpływ na 
rozwój badań i wdrożeń w Polsce. 

Rada Główna Instytutów Badawczych opracowała projekt 
utworzenia sieci instytutów badawczych. W skład tej sieci 
wchodziłyby grupy instytutów badawczych nadzorowane 
przez poszczególnych ministrów. Projekt ten, który odzwier-
ciedla kierunki wskazane w Strategii, przedstawimy Rządo-
wi jako nasz pomysł na Odpowiedzialny Rozwój Polski.

Prof. Leszek Rafalski
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Tworzenie NITu – koncepcja do kitu!
Koncepcja tworzenia Narodowego Instytutu Technologicznego jest szkodliwa 
i powinna być zaniechana


