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PROTOKÓŁ Nr 160-4/08 
z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Energetyki 

z dnia 16 października 2008 roku 

 

 

Planowany porządek dzienny: 

 

1. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Naukowej IEn w dniu 13 maja 2008 r.  

2. Informacja na temat dalszego postępowania odnośnie instalacji badania przepływomierzy w 
oddziale ITC Łódź – dr hab. inż. Paweł Purgał. 

3. Informacja Dyrektora IEn na temat sytuacji w Oddziale Transformatorów – zamierzenia 

Dyrekcji IEn w tym zakresie. 

4. Sprawozdanie z posiedzenia Forum Dyskusyjnego JBR ‘Instytuty – Wdrożenia – Biznes’ – dr 
hab. inż. Jerzy Przybysz.  

5. Referat ‘Technologia ogniw paliwowych w IEn’ – dr inż. Mariusz Krauz 

6. Obchody 55-lecia Instytutu Energetyki – powołanie Komitetu Honorowego oraz przedstawienie 

składu Komitetu Organizacyjnego. 

7. Sprawy osobowe. 

8. Sprawy różne. 

 

Obecni: 

 

Zgodnie z listą obecności – 20 członków Rady Naukowej oraz osoby zaproszone: 

 Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz 

 Dyrektor Oddziału Transformatorów mgr inż. Krzysztof Bugajny 

 Dyrektor Oddziału Ceramiki ‘CEREL’ mgr inż. Ryszard Nowak 

 Audytor Wewnętrzny IEn mgr inż. Krzysztof Wagner 

 dr inż. Mariusz Krauz 

 

(lista obecności w aktach Rady Naukowej). 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Naukowej dr hab. inż. Jerzy Przybysz, który 

powitał obecnych i przedstawił proponowany porządek dzienny. Uwag nie było.  

 

1. Punkt 1 porządku dziennego: Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Naukowej IEn w 

dniu 13 maja 2008 r.  

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym oddano 19 głosów, w tym wszystkie 

za, co oznacza przyjęcie protokołu. W związku z tym Rada Naukowa przyjęła uchwałę o poniższym 

brzmieniu: 

 

Uchwała nr 291 

 

Rada Naukowa Instytutu Energetyki, na plenarnym posiedzeniu nr 160-4/08 w dniu 16.10.2008 

r., przyjmuje protokół posiedzenia Rady z dnia 13.5.2008 r. 

 

Uprawnionych do głosowania ze składu Rady Naukowej w tej sprawie jest 27 osób. 

W głosowaniu jawnym oddano 20 ważnych głosów, w tym: 
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 - głosów za wnioskiem   20, 

 - głosów przeciwko wnioskowi    0, 

 - wstrzymało się od głosu     0. 

 

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę Naukową.  

 

2. Punkt 2 porządku dziennego: Informacja na temat dalszego postępowania odnośnie 

instalacji badania przepływomierzy w oddziale ITC Łódź. 

 

Dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Jacek Wańkowicz zwrócił się do Audytora Wewnętrz-

nego IEn mgr inż Krzysztofa Wagnera o przedstawienie wyników audytu. 

Mgr inż. Krzysztof Wagner podał, że generalna ocena poprawności przygotowania, realizacji 

oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego ‘Laboratorium Liczników Ciepła i Przepływomierzy 

SWE-II’ z punktu widzenia kryteriów gospodarności, rzetelności oraz celowości jest negatywna. 

Zwrócił uwagę w szczególności na następujące kwestie: 

 nie zostały określone podstawowe elementy założeń projektu: zapotrzebowanie na świadczone 

usługi, pracochłonność jednostkowa tych usług oraz ich koszt; 

 nie sporządzono kompleksowego kosztorysu całości inwestycji; 

 nie zweryfikowano założeń projektu mimo wejścia w życie w 2006 r. dyrektywy MID 

likwidującej wymóg legalizacji pierwotnej, co spowodowało dodatkowy spadek potencjalnego 

zapotrzebowanie na usługi; 

 wskutek przedłużającej się inwestycji wygasła gwarancja na niektóre z zakupionych urządzeń, a 

ustalenia dotyczące jej przedłużenia były dokonywane jedynie ustnie i nie są udokumentowane; 

 nie podpisano umów wstępnych na ewentualne usługi; 

 nie dokonano oszacowania poziomu ryzyka technicznego, związanego z zastosowanymi rozwią-

zaniami prototypowymi. 

W okresie od 2002 do 2007 r. w ramach inwestycji przyjęto 29 środków trwałych na ogólną 

sumę niemal 6,6 mln zł. Ponadto wydatki na prace niezakończone wynoszą do chwili obecnej 

ponad 1,1 mln.zł. Kwalifikacja środków trwałych budzi zastrzeżenia. Dokładna ocena całości 

kosztów, jakie należałoby ponieść dla zakończenia inwestycji, nie jest możliwa. 

Dyrektor Oddziału Techniki Cieplnej ‘ITC’ dr hab. inż. Paweł Purgał podał, że działania zwią-

zane z omawianą instalacją idą obecnie w czterech kierunkach: 

1. Ocena celowości kontynuowania inwestycji (możliwości współpracy: GUM, PAN, Izba Gospo-

darcza Ciepłownictwa). 

2. Ocena zapotrzebowania na usługi. 

3. Określenie kosztów uruchomienia i utrzymania instalacji. 

4. Poszukiwanie współinwestora lub nabywcy. 

Ad 1 – jak dotychczas brak konkretnych efektów. 

Ad 2 – zwrócono się do ponad 160 podmiotów gospodarczych, z których ok. 30% udzieliło od-

powiedzi. Zainteresowanie było znikome (8 sztuk przepływomierzy do badania w ciągu 5 lat). 

Ad 3 – roczny koszt utrzymania oceniono na ponad 400.000 zł, koszt uruchomienia na ponad 

600.000 zł. 

Ad 4 – było pewne zainteresowanie odkupieniem niektórych elementów; ponadto PKN Orlen 

wykazał zainteresowanie użytkowaniem instalacji wspólnie z IEn, jednak do dziś nie otrzymano 

wiążącej odpowiedzi. 

Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz zauważył, że o ile koszty użytkowania instalacji są 

do zaakceptowania, to zysk jest bardzo wątpliwy, a rynek wydaje się niewielki. Kontynuowanie 

poszukiwań współinwestora jest konieczne. Opinia Rady Naukowej na ten temat powinna być sfor-

mułowana na następnym posiedzeniu. 
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Prof. dr hab. inż. Edward Anderson podkreślił konieczność utrzymania kontaktów w tej sprawie 

z PKN Orlen. 

Dr inż. Zdzisław Celiński zwrócił uwagę na możliwość nawiązania współpracy z firmami ro-

syjskimi. 

 

3. Punkt 3 porządku dziennego: Informacja Dyrektora IEn na temat sytuacji w Oddziale 

Transformatorów – zamierzenia Dyrekcji IEn w tym zakresie 

 

Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz omówił sytuację finansową OT. Oddział ma obecnie 

20 etatów, koszty za 2008 r. są oceniane na 1.598.000 zł, a sprzedaż na 1.463.000 zł. Niespłacone 

zobowiązania z tytułu zaległych premii wynoszą około 80.000 zł, zaś zobowiązania wobec Jednost-

ki Centralnej – około 820.000 zł. Od około 4 lat nie zaszły istotne zmiany, mimo istnienia 

zapotrzebowania na rynku na prace prowadzone przez OT. Planowana sprzedaż nieruchomości i 

przeniesienie Oddziału w inne miejsce nie doszły dotychczas do skutku z przyczyn formalno-

prawnych (hipoteka). Prawdopodobnie Oddział zostanie przekształcony w pracownię zamiejscową 

– Dyrektor IEn zwróci się do Rady Naukowej o opinię w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu.  

Doc dr hab. inż. January Lech Mikulski zwrócił uwagę na konieczność restrukturyzacji – 

Oddział ma zaledwie 6 pracowników merytorycznych. 

Mgr inż. Krzysztof Bugajny wyjaśnił, że sprzedaż nieruchomości jest trudna z powodu podwój-

nej hipoteki – sprawa jest w sądzie od maja 2006 r. Wymusza to m.in. konieczność zatrudnienia 

czterech portierów. 

 

4. Punkt 4 porządku dziennego: Sprawozdanie z posiedzenia Forum Dyskusyjnego JBR 

‘Instytuty – Wdrożenia – Biznes’.  

 

Dr hab. inż. Jerzy Przybysz omówił najważniejsze tematy omawiane na XVII Forum JBR. Obec-

nie istnieje około 140 JBR-ów, w tym 9 ma status Państwowego Instytutu Badawczego. Zatrudniają 

one około 24 tys. pracowników i realizują około 80% wdrożeń. Zwracano uwagę na słaby kontakt 

między środowiskiem nauki a przedsiębiorcami (zarówno pod względem oferty nauki, jak i  moż-

liwości finansowania prac badawczych). 

W ramach forum sprawozdawczego omawiano uwagi do projektu ustawy o JBR. Projekt jest już 

gotowy, a wiele sformułowanych uwag uwzględniono. Omawiano także sprawy oddziaływania na 

ustawodawstwo i zwiększenia środków na badania stosowane. 

Dr hab. inż. Jacek Wańkowicz zwrócił uwagę, że przed konsolidacją IEn przy przychodach 

około 65 mln zł otrzymywał w ramach dotacji jedynie około 6 mln zł, co oznacza, że zakres jego 

finansowania ze środków budżetowych był niewielki i od dłuższego czasu systematycznie malał.  

Dr inż. Lech Małecki podał, że rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie funduszu inno-

wacyjności jest już niemal gotowe. 

Następnie zarządzono przerwę w obradach. 

 

5. Punkt 5 porządku dziennego: referat ‘Technologia ogniw paliwowych w IEn’. 

 

Dr inż. Mariusz Krauz wygłosił referat na temat stosowanej w Oddziale Ceramiki ‘CEREL’ 

technologii ogniw paliwowych. 

W dyskusji głos zabrali: 

 dr hab. inż. Jacek Wańkowicz (chodzi o nowe technologie, w których uzyskano duży postęp); 

 dr inż. Tomasz Golec (konieczność prowadzenia dalszych prac w tym zakresie); 

 mgr inż. Ryszard Nowak (podkreślił osiągnięcia związane z pracą doktorską dr inż. Mariusza 

Krauza – obecnie uzyskuje się bardzo dobre wyniki na światowym poziomie); 
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 prof. dr hab. inż. Edward Anderson (cel naukowy doktoratu – wyjaśnień udzielił mgr inż. 

Ryszard Nowak). 

 

6. Punkt 6 porządku dziennego: Obchody 55-lecia Instytutu Energetyki – powołanie Komitetu 

Honorowego oraz przedstawienie składu Komitetu Organizacyjnego. 

 

Dr hab. inż. Jacek Wańkowicz poinformował, że uzyskał zgodę na udział w Komitecie 

Honorowym następujących osób: 

 Pani Stefania Kasprzak – Prezes PSE-Operator, 

 Pan dr Stanisław Iwan – Senator PO, 

 Pan Roman Walkowiak – Prezes El. Turów, 

 Pan prof. Krzysztof Kurzydłowski – Politechnika Warszawska, 

 Pan prof. Marian Sobierajski – Politechnika Wrocławska (Dziekan Wydz. Elektrycznego). 

Ponadto spodziewa się zgody dwóch dalszych osób: 

 Pan dr Henryk Majchrzak – Wiceprezes PGE S.A., 

 Pan dr Krzysztof Domagała – Prezes El. Bełchatów. 

Istnieją również duże szanse na objęcie patronatu nad obchodami przez: 

 Pana Waldemara Pawlaka – Wicepremiera, Ministra Gospodarki 

 Panią prof. Marię Elżbietę Orłowską – Sekretarza Stanu MniSW. 

Skład Komitetu Organizacyjnego będzie najprawdopodobniej zbliżony do tego, który został po-

wołany przed obchodami 50-lecia IEn. Będzie on podany na następnym posiedzeniu Rady Nauko-

wej. Jednocześnie dr hab. inż. Jacek Wańkowicz poinformował, że rocznica utworzenia IEn przy-

pada w dniu 2.11.2008 r., zaś obchody są planowane na II kwartał 2009 r. 

 

7. Punkt 7 porządku dziennego: sprawy osobowe 

 

Przewodniczący Rady dr hab. inż. Jerzy Przybysz zaproponował kandydatury do Komisji Skru-

tacyjnej mgr inż. Stanisława Kiszło i mgr inż. Ryszarda Nowaka. Dalszych kandydatur nie zgło-

szono. Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie. 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Rady Naukowej IEn prof. dr hab. inż. Edward 

Anderson poinformował o zgłoszeniu do Komisji wniosków: 

1. W sprawie mianowania dr inż. Mariusza Krauza na stanowisko adiunkta w Instytucie Energe-

tyki; 

2. W sprawie mianowania dr inż. Jerzego Wątłego na stanowisko adiunkta w Instytucie Energe-

tyki; 

3. W sprawie mianowania dr inż. Pawła Bociana na stanowisko adiunkta w Instytucie Energetyki; 

4. W sprawie mianowania dr inż. Bartosza Świątkowskiego na stanowisko adiunkta w Instytucie 

Energetyki; 

5. W sprawie mianowania mgr Agaty Zieleniak na stanowisko asystenta w Instytucie Energetyki; 

i odczytał opinie Komisji. Komisja stwierdziła, że wszystkie wymienione osoby całkowicie speł-

niają wymagania odpowiadające proponowanym stanowiskom, i poparła wnioski w tej sprawie. 

Doc. dr hab. inż. January Lech Mikulski stwierdził, że nie był informowany o pracach Komisji, 

której jest członkiem. Wypowiadając się na ten temat, Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz 

zwrócił uwagę na konieczność dostarczania materiałów do Komisji z odpowiednim wyprzedze-

niem, gdyż jest regułą, że docierają one na krótko przed posiedzeniem Rady. 

Dodatkowych informacji na temat kandydatów udzielili mgr inż. Ryszard Nowak, dr inż. 

Mariusz Pawlak i dr inż. Tomasz Golec. 

Następnie zarządzono głosowania tajne. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna podała, że 

we wszystkich pięciu głosowaniach oddano 13 ważnych głosów, w tym wszystkie za. Na tej pod-

stawie Rada Naukowa przyjęła następujące uchwały: 
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Uchwała nr 292 

 

Rada Naukowa Instytutu Energetyki, na plenarnym posiedzeniu nr 160-4/08 w dniu 16.10.2008 

r., po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej, pozytywnie opiniuje wniosek o mianowanie 

dr inż. Mariusza Krauza na stanowisko adiunkta w Instytucie Energetyki. 

 

Uprawnionych do głosowania ze składu Rady Naukowej w tej sprawie jest 19 osób. 

W głosowaniu tajnym oddano 13 ważnych głosów, w tym: 

 - głosów za wnioskiem                  13, 

 - głosów przeciwko wnioskowi    0, 

 - wstrzymało się od głosu     0. 

 

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę Naukową. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej znajduje się w aktach Rady. 

 

Uchwała nr 293 

 

Rada Naukowa Instytutu Energetyki, na plenarnym posiedzeniu nr 160-4/08 w dniu 16.10.2008 

r., po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej, pozytywnie opiniuje wniosek o mianowanie 

dr inż. Jerzego Wątłego na stanowisko adiunkta w Instytucie Energetyki. 

 

Uprawnionych do głosowania ze składu Rady Naukowej w tej sprawie jest 19 osób. 

W głosowaniu tajnym oddano 13 ważnych głosów, w tym: 

 - głosów za wnioskiem                  13, 

 - głosów przeciwko wnioskowi    0, 

 - wstrzymało się od głosu     0. 

 

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę Naukową. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej znajduje się w aktach Rady. 

 

Uchwała nr 294 

 

Rada Naukowa Instytutu Energetyki, na plenarnym posiedzeniu nr 160-4/08 w dniu 16.10.2008 

r., po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej, pozytywnie opiniuje wniosek o mianowanie 

dr inż. Pawła Bociana na stanowisko adiunkta w Instytucie Energetyki. 

 

Uprawnionych do głosowania ze składu Rady Naukowej w tej sprawie jest 19 osób. 

W głosowaniu tajnym oddano 13 ważnych głosów, w tym: 

 - głosów za wnioskiem                  13, 

 - głosów przeciwko wnioskowi    0, 

 - wstrzymało się od głosu     0. 

 

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę Naukową. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej znajduje się w aktach Rady. 

 

Uchwała nr 295 

 

Rada Naukowa Instytutu Energetyki, na plenarnym posiedzeniu nr 160-4/08 w dniu 16.10.2008 

r., po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej, pozytywnie opiniuje wniosek o mianowanie 

dr inż. Bartosza Świątkowskiego na stanowisko adiunkta w Instytucie Energetyki.  
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Uprawnionych do głosowania ze składu Rady Naukowej w tej sprawie jest 19 osób. 

W głosowaniu tajnym oddano 13 ważnych głosów, w tym: 

 - głosów za wnioskiem                  13, 

 - głosów przeciwko wnioskowi    0, 

 - wstrzymało się od głosu     0. 

 

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę Naukową. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej znajduje się w aktach Rady. 

 

Uchwała nr 296 

 

Rada Naukowa Instytutu Energetyki, na plenarnym posiedzeniu nr 160-4/08 w dniu 16.10.2008 

r., po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej, pozytywnie opiniuje wniosek o mianowanie 

mgr Agaty Zieleniak na stanowisko asystenta w Instytucie Energetyki. 

 

Uprawnionych do głosowania ze składu Rady Naukowej w tej sprawie jest 19 osób. 

W głosowaniu tajnym oddano 13 ważnych głosów, w tym: 

 - głosów za wnioskiem                  13, 

 - głosów przeciwko wnioskowi    0, 

 - wstrzymało się od głosu     0. 

 

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę Naukową. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej znajduje się w aktach Rady. 

 

8. Punkt 8 porządku dziennego: sprawy różne 
 

Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz omówił list od min. prof. dr hab. Barbary 

Kudryckiej, dotyczący projektów zmian czterech ustaw związanych z nauką. Podkreślił, że będzie 

to miało zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania Instytutu w przyszłości, i zwrócił się o 

zapoznanie się z projektami oraz z prośbą o pilne przekazanie uwag i opinii. Szereg postanowień 

zawartych w tych projektach budzi poważne zastrzeżenia (w tym kwestie kierownictwa JBR, 

finansów oraz wdrożeń). Uwagi i opinie powinny być dostarczone do 24.10.2008. 

Dr hab. inż. Jerzy Przybysz zwrócił uwagę, że przewidywana jest również nowelizacja prawa 

energetycznego. 

Dr inż. Tomasz Gałka poinformował, że zgodnie z danymi uzyskanymi z Pracowni Technik 

Komputerowych wnioski o dofinansowanie ze środków UE projektów dotyczących Instytutu jako 

całości (np. rozbudowa infrastruktury informatycznej) konieczne są m. in. następujące dokumenty:  

 stan bazy badawczej – audyt infrastruktury badawczej całego Instytutu, 

 program badawczy całego Instytutu, 

 charakterystyka działalności naukowo-badawczej całego Instytutu, 

 informacja o metodykach i  systemach zarządzania zespołami wykonawczymi w Instytucie.  
Dr inż. Tomasz Golec zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące zakupu programu księgowego 

(możliwość korzystania, szkolenia). Dr hab. inż. Jacek Wańkowicz podał, że sprawa jest na etapie 

wyboru oferenta, a sprawy wykorzystania wielostanowiskowego oraz szkolenia będą zawarte w 

ofercie. 

Dr hab. inż. Paweł Purgał zadał pytanie o możliwość zatrudnienia w IEn i krótko opisał kwalifi-

kacje zainteresowanej tym osoby. Dr hab. inż. Jacek Wańkowicz zaproponował złożenie odpo-

wiedniej aplikacji. 
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Dalszych spraw nie zgłoszono, wobec czego  Przewodniczący Rady Naukowej dr hab. inż. Jerzy 

Przybysz podziękował obecnym za udział w posiedzeniu i zakończył obrady. 

  

 

 

 

Sekretarz Rady Naukowej 

Instytutu Energetyki 

 
 

dr inż. Tomasz Gałka 

 


