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Dokończenie na  str. 5

Przyjęcie sprawozdania Zarządu Głównego FSNT-NOT za 2021 r., zatwierdze-
nie łącznego sprawozdania finansowego Zarządu Głównego FSNT-NOT, Centrum 
Innowacji NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie, a także spra-
wozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT i jej oceny ZG 
FSNT-NOT to najważniejsze decyzje, podjęte w formie uchwały przez obradującą 
w Warszawskim Domu Technika NOT Radę Krajową FSNT-NOT (26.09.2022).

Posiedzenie prowadziło Prezydium Rady wybrane na 2022 r. w składzie kol. 
kol. Sławomir Pataj (STOP) i Adam Rylski (delegat woj. łódzkiego). Posiedzenie 
rozpoczęto od wspomnienia kol. Jarosława Palenika, przedwcześnie zmarłego 
wieloletniego przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT, wy-
głoszonego przez prezes Ewę Mańkiewicz-Cudny.

Uroczystym punktem programu było wręczenie tytułu Eksperta NOT członkom 
Stowarzyszeń NT przyznanych decyzją ZG FSNT-NOT w IV edycji. Była to kolej-
na grupa odbierających tytuły w tej edycji. Pierwsza odebrała je podczas V ŚZIP/ 
XXVII KTP w czerwcu br. w Gliwicach. 

Ważnym punktem posiedzenia Rady było przyjęcie Polskiego Towarzystwa 
Akustycznego w poczet członków zwyczajnych Federacji SNT-NOT. (Więcej o To-
warzystwie na s. 6).

W części roboczej Rada Krajowa dokonała wyboru składu Prezydium Rady 
Krajowej na 2023 r. powierzając funkcję przewodniczącego kol Jerzemu Klimcza-
kowi (SITPChem), a wiceprzewodniczących kol. Andrzejowi Głębowskiemu (SPP) 
i Andrzejowi M. Kucharskiemu (delegat woj. małopolskiego).

Rada dokonała zmian w Statucie FSNT-NOT dostosowując go do aktualnej sy-
tuacji, m.in. dostosowując do forma pracy zdalnej oraz rozszerzając o prowadzenie 
działalności aktywizującej społecznie seniorów, a także działalność wychowawczą 
z dziećmi i młodzieżą. W imieniu Zarządu Głównego zmiany zaproponował Kamil 
Wójcik – Wiceprezes FSNT-NOT. 

Pozytywne podsumowanie
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energetyki i elektroenergetyki, proces transformacji i stan 
postulowany”. 

Obrady Zjazdu rozpoczęły okolicznościowe wystąpie-
nia. Następnie podsumowano konkursy i wręczono od-
znaczenia i wyróżnienia przyznane członkom SEP. Część 
uroczystą zakończył koncert galowy pt.: „Województwo 
Kujawsko-Pomorskie na 103-lecie SEP”. Punktem kulmi-
nacyjnym pierwszego dnia obrad był wybór prezesa SEP 
na kadencję lat 2022-2026. Spośród dwóch kandydatów 
delegaci wybrali kol. Sławomira Cieślika.

Drugiego dnia obrad wybrano Zarząd Główny SEP. 
Odbyły się także wybory członków: Głównej Komisji 
Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji 
Wyborczej. W końcowej części roboczej Zjazdu odbyły 
się dyskusje i głosowania dotyczące szeregu regulaminów, 
związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Dys-
kutowano i przyjmowano wnioski zjazdowe, które zostały 
przekazane do realizacji przez nowo wybrane władze.

Odbyły się także posiedzenia robocze nowych gremiów 
SEP: posiedzenie inauguracyjne Zarządu Głównego oraz 
Rada Prezesów.

Zwieńczeniem Zjazdu był bankiet koleżeński pod ha-
słem „Elektrycy dla przyszłości Polski”.

XL Walny Zjazd Delegatów SEP 
wybrał władze na lata 2022-2026

W Politechnice Bydgoskiej obradował XL Walny Zjazd 
Delegatów SEP (22-25.09.2022). Nie tylko jego uczestnicy, 
ale cała społeczność stowarzyszeniowa jest przekonana, 
że była to cezura dla profesjonalnej organizacji naukowo-
-technicznej w otoczeniu gospodarczym i społecznym na 
miarę XXI wieku.

Twórcza atmosfera Zjazdu, którą należy zawdzięczać 
kulturalnej i koncyliacyjnej postawie jego uczestników 
daje nadzieję na wprowadzenie programu rozwoju Sto-
warzyszenia w przyjętych przez najwyższą władzę kierun-
kach. SEP musi się przygotować do działania w znacznie 
trudniejszych niż dotychczas warunkach, z ambicjami 
nowoczesnej organizacji na miarę wyzwań XXI wieku, 
aby skutecznie odpowiadać na zmiany otoczenia. Stowa-
rzyszenie musi być kreatorem nowoczesnych rozwiązań 
i działań w kluczowych dla Polski obszarach, takich jak: 
gospodarka, normalizacja, szkolnictwo zawodowe i nauka. 
Swoją działalność skupia na integrowaniu społeczności 
członków i podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Jest 
organizacją niezależną, kultywującą tradycje i otwartą na 
nowe wyzwania. SEP jest organizacją otwartą na nowych 
członków i współpracę z szeroko rozumianym otoczeniem.

Przed rozpoczęciem Zjazdu oddano hołd patronowi 
Oddziału Bydgoskiego SEP prof. Alfonsowi Hoffmannowi, 
współtwórcy systemu elektroenergetycznego na Pomorzu. 
Złożono wieniec przed tablicą upamiętniającą Profesora 
w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej w Bydgosz-
czy. Następnie na Placu Teatralnym otwarto wystawę oko-
licznościową „103-lecie SEP”, na której zaprezentowały się 
oddziały Stowarzyszenia. Jako wydarzenia towarzyszące 
Zjazdowi przygotowano Wystawę Elektrotechniczną, któ-
ra zawierała interesujące eksponaty, a także stanowiska 
demonstracyjne Spółki Enea Operator dotyczące nowo-
czesnych rozwiązań prac pod napięciem oraz diagnostyki 
uszkodzeń kabli. Drugim wydarzeniem było seminarium 
pod patronatem JM Rektora Politechniki Bydgoskiej prof. 
dr. hab. inż. Marka Adamskiego pt.: „Przyszłość polskiej 

Nowy prezes Sławomir Cieślik – w środku, po prawej ustępujący Piotr 
Szymczak, po lewej wiceprezes Marek Grzywacz
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Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ FSNT-NOT 

ZARZĄD GŁÓWNY

Na posiedzeniu 13 czerwca 2022 r.:

zz 	 Omówił:
-	  sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu Głównego 
FSNT-NOT
-	  stan przygotowań do Światowego Zjazdu Inżynierów Pol-
skich – 23-25.06.2022 r.
-	  sprawę zgłaszaną przez TJO w Kielcach dotyczącą stacji 
rowerowej przy DT
-	  propozycje Podzespołu Biznesowo-Ekonomicznego w ra-
mach Zespołu Gospodarczego FSNT-NOT
-	  działania spółki WDT NOT
-	  wyniki oceny formalnej wniosków na organizację olimpiad 
2022-2025
-	  udział FSNT-NOT w konkursie o Nagrodę Gospodarczą 
Prezydenta RP

 z Zatwierdził:
– plany działalności Komisji i Komitetów FSNT-NOT na ka-
dencję 2021-2025: 

Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Doskona-
lenia Kadr Technicznych oraz Komisji Seniorów i Historii 
Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT

Na posiedzeniu 22 lipca 2022 r.:

 z Omówił:
-	  podsumowanie Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich 
– 23-25.06.2022 r.
-	  sprawy zgłaszane przez TJO we Wrocławiu – umowa za-
rządzania nieruchomością wspólną i w Radomiu – propozycja 
zakupu nowej nieruchomości, 
-	  wniosek o przystąpienie do FSNT-NOT Bydgoskiego To-
warzystwa Technicznego
-	  działania spółki WDT NOT
-	  brak dofinansowania Olimpiady Wiedzy Technicznej na 
lata 2022-2025
-	  wnioski GKR po przeprowadzonej kontroli w TJO w Szcze-
cinie

 z Zatwierdził:
  – ochronę znaku towarowego NOT w Urzędzie Patentowym 
na kolejne lata 

·	 Podjął uchwałę w sprawie: 
-	  nadanie odznak honorowych NOT

Na posiedzeniu 29 sierpnia 2022 r.:

 z Omówił:
-	  przyjęty porządek obrad Rady Krajowej 26.09.2022 r.
-	  wykonanie planu pracy Zarządu Głównego w I półroczu 
i plan pracy na II półrocze 2022 r. 
-	  sprawę zgłaszaną przez TJO w Łodzi dotyczącą moderni-
zacji DT
-	  analizę stanu ekonomicznego i bieżącego zarządzania nie-
ruchomościami przez TJO
-	  działania spółki WDT NOT
-	  program spotkania członków Zarządu Głównego z Preze-
sami i Dyrektorami TJO

1 sierpnia odbyło się spotkanie Prezes FSNT-NOT Ewy 
Mańkiewicz-Cudny z prof. dr hab. inż. Ryszardem Pregielem 
i Zygmuntem Krasińskim z Polskiej Izby Zaawansowanych 
Technologii. Spotkanie dotyczyło współorganizacji Środko-
woeuropejskiego Forum Technologicznego we Wrocławiu, 
odbywającego się z udziałem Mariy Gabriel, komisarz UE ds. 
Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży. 
Forum ma służyć promowaniu osiągnięć technologicznych śro-
dowiska naukowo-biznesowego oraz sieciowaniu europejskich 
firm i instytucji badawczych. Organizowane jest pod auspicjami 
Komisji Europejskiej przez Polską Izbę Gospodarczą Zawanso-
wanych Technologii, Politechnikę Wrocławską oraz Federację 
Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.

15 sierpnia na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny wzięła udział w ob-
chodach Święta Wojska Polskiego na Placu Piłsudskiego w War-
szawie oraz w spotkaniu okolicznościowym w Belwederze.

17 sierpnia prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cud-
ny uczestniczyła w wernisażu wystawy plenerowej „Foto-
grafowie Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej polskiej”, 
zorganizowanym przez Centralną Bibliotekę Wojskową oraz 
Muzeum Łazienki Królewskie.

26 sierpnia odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Wy-
konawczego Akademii Inżynierskiej w Polsce, w którym 
uczestniczyła prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny.

-	  pisma z MRiT dot. Dobrych praktyk konsultacyjnych i Ze-
społu ds. Semestru Europejskiego

 z Zatwierdził:
– skład Komitetu Głównego OWT na rok szkolny 2022/2023
– uruchomienie XII edycji konkursu Laur Innowacyjności
– uzupełnienie składu Komitetu N-T FSNT-NOT Normaliza-
cji, Jakości i Certyfikacji oraz Komisji Wyróżnień FSNT-NOT

Na posiedzeniu 19 września 2022 r.:

 z Omówił:
-	  wykonanie budżetu Zarządu Głównego za I półrocze 2022 
r.
-	  sprawy zgłaszane przez TJO w Piotrkowi Trybunalskimi 
Gdańsku – partycypowanie w modernizacji DT a w Katowi-
cach – podział działek pod DT 
-	  ocenę gospodarowania nieruchomościami 2011-2021
-	  działania spółki WDT NOT
-	  spotkanie członków Zarządu Głównego z Prezesami i Dy-
rektorami TJO
-	  udział w Europejskim Forum Technologiczne we Wrocławiu
-	  udział w Kongresie Towarzystw Naukowych PAN w Gdań-
sku
-	  sprawozdanie z działalności Fundacji Techniki Polskiej 
w 2021 r.

 z Podjął uchwałę w sprawie: 
-	  nadanie odznak honorowych NOT
-	  Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko w 2022 r.
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7 września odbyło się spotkanie wiceprezesa FSNT-NOT 
Kamila Wójcika z przedstawicielami Chińsko-Białoruskiego 
Centrum Innowacji Technologii Przemysłowych Sp. z o.o. 
Firma zajmuje się promowaniem kluczowych białoruskich 
osiągnięć naukowych i transferu postępu technologicznego. 
W tym zakresie chciałaby nawiązać współpracę z organiza-
cjami naukowymi, przemysłowymi i handlowymi na terenie 
Polski. W spotkaniu uczestniczył Adam Rylski, delegat do 
Rady Krajowej FSNT-NOT, prezes Łódzkiej Rady FSNT-NOT.

7-9 września odbyła się w Krakowie II Konferencja Dro-
gowo – Kruszywowej „Materiały, Surowce, Technologie – 
Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni 
drogowych”. Konferencja zorganizowana była przez redakcje 
„Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Kruszywa” i jest 
odpowiedzią na potrzeby przedstawicieli branży drogowej 
i kruszywowej. Federację reprezentował Stefan Góralczyk, 
wiceprezes FSNT-NOT.

12 września Rada Główna Instytutów Badawczych ob-
chodziła jubileusz 30-lecia działalności. W uroczystości, któ-
ra odbyła się na Politechnice Warszawskiej wzięła udział 
Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny.

12-14 września Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Górnictwa Oddział w Kielcach zorganizowały Kongres Gór-
nictwa Skalnego w Cedzynie k. Kielc, w którym uczestniczyli 
Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i wiceprezes 
Stefan Góralczyk. 

13 września odbyły się w Łodzi obchody 100-lecia Sto-
warzyszenia Włókienników Polskich, w których uczestniczy-
ła prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. 

14 września miało miejsce posiedzenie sejmowej Komisji 
Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. 
Na posiedzeniu przedstawiono m.in. informację Ministra 
Edukacji i Nauki na temat wyników ewaluacji jakości dzia-
łalności naukowej w kontekście innowacyjności, potencjału 
badawczego i wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze 
jednostek prowadzących działalność naukowo-badawczą. 
Federację reprezentował Kazimierz Okraszewski, wiceprze-
wodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT 
Doskonalenia Kadr Technicznych.

7 września odbyło się spotkanie prezes FSNT-NOT Ewy 
Mańkiewicz-Cudny z Karoliną Dobrywalską, dyrektor Depar-
tamentu Komunikacji i Marketingu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP). Spotkanie dotyczyło możliwości 
współpracy, w tym udziału przedstawiciela FSNT-NOT w Ka-
pitule Konkursu „Polski Produkt Przyszłości” i współorgani-
zacji z PARP Forum Inżynierskiego w czerwcu 2023 r. 

8 września prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny 
spotkała się z Andrzejem Derą, sekretarzem stanu w Kance-
larii Prezydenta RP w celu omówienia jego udziału w gali 
finałowej plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu 
Technicznego i w Forum Inżynierskim.

14 września odbyło się spotkanie prezes FSNT-NOT 
z Arturem Góreckim, zastępcą dyrektora Departamentu Pro-
gramów Nauczania i Podręczników MEiN w sprawie nada-
nia odpowiedniej rangi Olimpiadzie Wiedzy Technicznej 
i Konkursowi Młody Innowator. Chodzi o patronat Ministra 
Edukacji i Nauki oraz wsparcie MEiN w upowszechnianiu 
w szkołach obu konkursów. 

15 września odbyło się na Politechnice Warszawskiej 
XXXIX Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej 
w Polsce, w którym uczestniczyła prezes FSNT-NOT Ewa 
Mańkiewicz-Cudny oraz wiceprezes Kamil Wójcik.

20 września Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa we współpracy z Ministerstwem Rozwoju 
i Technologii oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlane-
go zorganizował XXXII edycję Konkursu PZITB BUDOWA 
ROKU 2021. Uroczystość miała miejsce w Warszawskim 
Domu Technika. Uczestniczyła w niej prezes FSNT-NOT 
Ewa Mańkiewicz-Cudny.

20 września prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny 
spotkała się z Marcinem Kraską, wiceprezesem Centrum 
Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju. Spotkanie dotyczyło 
współpracy Federacji z Siecią Badawczą Łukasiewicz oraz 
wsparcia Olimpiady Wiedzy Technicznej i Forum Inżynier-
skiego.

20-22 września odbyła się w Łodzi XX Międzynarodowa 
Konferencja i Wystawa Papiernicza PROGRESS 2022 pod 
hasłem „Papier w biogospodarce”, zorganizowana przez Sto-
warzyszenie Papierników Polskich. Konferencja odbyła się 
pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Mini-
sterstwa Klimatu i Środowiska oraz Prezydent Miasta Łodzi.  
Z ramienia Federacji w konferencji uczestniczył Stefan Gó-
ralczyk, wiceprezes FSNT-NOT. 

22-25 września odbył się XL Walny Zjazd Delegatów 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, na którym podsumo-
wano ostatnie cztery lata kadencji władz Stowarzyszenia, 
wybrano nowe władze oraz określono program działalności 
na nową kadencję. Zjazd odbył się pod hasłem „Elektrycy dla 
przyszłości Polski”. Uczestniczyła w nim Prezes FSNT-NOT 
Ewa Mańkiewicz-Cudny.

23 września Państwowa Inspekcja Pracy oraz Pracodaw-
cy Rzeczpospolitej Polskiej zorganizowały konferencję pt. 
„Biznesowe znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo i zdro-
wie w pracy”. Wydarzenie skierowane było do wszystkich 
zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa pracy w tym 
w szczególności inżynierów i specjalistów bhp, menedże-
rów oraz kadry zarządzającej wszystkich przedsiębiorstw 
bez względu na rozmiar i rodzaj prowadzonej działalności. 
Z Ramienia Federacji w konferencji uczestniczył Tadeusz 
Nawracaj – doradca prezesa Wrocławskiej Rady FSNT-NOT.

29 września odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu 
Wykonawczego Akademii Inżynierskiej w Polsce, w którym 
wzięła udział prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. 

29 września na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lubli-
nie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023. 
Federację reprezentował Jerzy Jończyk, członek Zarządu 
Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych Rady w Lublinie.

30 września odbyła się inauguracja roku akademickiego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrow-
skiego. W uroczystości uczestniczył wiceprezes FSNT-NOT 
Stefan Góralczyk. 

1 października prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-
-Cudny uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego 
2022/2023 Politechniki Warszawskiej.
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Rada dokonała też wyboru uzupełniającego do Głównej 
Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT w kadencji 2021-2025. Funkcję 
Przewodniczącej, po zmarłym kol. J. Paleniku, powierzono kol. 
Danucie Kilian (SPWiR), a na członka GKR wybrano kol. Mar-
ka Potrzebowskiego (SIMP, TJO w Piotrkowie Trybunalskim).

Następnie prezes E. Mańkiewicz-Cudny przekazała informa-
cję o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK 
(24.01.2022 r.). Informacji pani Prezes towarzyszyła prezentacja, 
natomiast w swoje wypowiedzi skoncentrowała się na trzech 
najważniejszych wydarzeniach z bieżącego roku: V Światowym 
Zjeździe Inżynierów Polskich oraz XXVII Kongresie Techników 
Polskich, którego współgospodarzem była Politechnika Śląska 
(Gliwice 23-25.06.2022). Hasło przewodnie obu wydarzeń – in-
żynierowie dla zdrowej planety” - nawiązywało do najważniej-
szych problemów  z jakimi boryka się nasza planeta i jej miesz-
kańcy; o zakończonym z sukcesem projekcie gry planszowej 
pn. „Inżynierowie dla Niepodległej” oraz o podsumowanym na 
Zjeździe w Gliwicach konkursie Mistrz Techniki NOT.

Pozytywne podsumowanie
Dokończenie z I str. okładki

KOMITETY I KOMISJE

Komisja Wyróżnień FSNT-NOT

W Koninie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium 
Komisji Wyróżnień FSNT-NOT (20.07.2022). Jego organi-
zatorem był kol. Zbigniew Bajcar, prezes Rady FSNT-NOT 
w Koninie, zarazem zastępca Przewodniczącego Komisji Wy-
różnień FSNT-NOT. Przewodniczący Komisji kol. Dariusz 
Raczkowski podziękował Radzie FSNT-NOT w Koninie za 
znakomitą organizację posiedzenia podkreślając, iż na uwagę 
zasługuje cała oprawa spotkania, a w szczególności rejs stat-
kiem po jeziorach w okolicy Konina.

Posiedzenie poświęcone było ocenie wniosków o zło-
te i srebrne odznaki honorowe NOT. Do Komisji wpłynęło  
37 wniosków: 23 o przyznanie srebrnych odznak honorowych 
NOT oraz 14 o przyznanie złotych odznak honorowych NOT. 
Członkowie Prezydium Komisji rekomendowali Zarządowi 
Głównemu: 6 wniosków srebrnych i 3 wnioski złote złożone 
przez SNT i TJO. Głównym powodem nie uzyskania reko-
mendacji Komisji były braki w udokumentowaniu wniosków; 
niewłaściwi wnioskodawcy; wykazie osiągnięć w dziedzinie 
techniki, wynalazczości, edukacji technicznej; opisie form 
aktywności i osiągnięć w działalności w jednostkach organi-
zacyjnych FSNT-NOT.

Kolejne posiedzenie Prezydium Komisji Wyróżnień FSN-
T-NOT odbyło się w Sali Prezydialnej Warszawskiego Domu 
Technika NOT (8.09.2022). Do Komisji wpłynęło 11 wnio-
sków po uzupełnieniu o srebrne i złote odznaki honorowe 
NOT. Wszystkie wnioski zostały przez Komisję pozytywnie 
zaopiniowane. 

Dodatkowo, ze względu na jubileusze przypadające we 
wrześniu br. w kilku Stowarzyszeniach NT, i planowane przez 
ich organizatorów wręczenie odznaczeń NOT-owskich, Prezy-
dium Komisji rozpatrzyło pozytywnie: 1 diamentową odznakę 
honorową NOT, 1 medal im. inż. Piotra Stanisława Drzewiec-
kiego i 1 medal im. Feliksa Kucharzewskiego. 

Ponadto Prezydium Komisji Wyróżnień FSNT-NOT prze-
analizowało zgłoszone przez Stefana Oborskiego poprawki do 
Regulaminów przyznawania Odznak Honorowych NOT oraz 
medali i tytułów.

Komisja FSNT-NOT ds. Innowacji i Technologii

Za pośrednictwem systemu komunikacji VMS.eNOT.pl od-
było się posiedzenie Komisji FSNT-NOT ds. Innowacji i Tech-
nologii (28.09.2022). Posiedzenie prowadził przewodniczący 
Komisji mgr inż. Kamil Wójcik, a jego głównym tematem 
było zorganizowanie przez Komisję webinarium online, które 
będzie dedykowane indywidualnym odbiorcom, gospodar-
stwom oraz małym i średnim firmom. Podczas webinarium 
planowanych jest kilka sesji tematycznych (ok. 4 różnych 
sesji). Tematyka poszczególnych sesji będzie podzielona na 
dwie grupy: Co mogą zrobić odbiorcy indywidualni? oraz Co 
mogą zrobić przedsiębiorcy? 

Tematyka webinarium ma się skupiać na: 
1. Energetyce pod kątem optymalizacji i ewentualnych 

inwestycji. Zmiany zarządzania energią. Fotowoltaika, zmiany 

Najważniejszymi punktami porządku dziennego posiedze-
nia były sprawozdania z działalności FSNT-NOT za 2021 r. 
Sprawozdanie merytoryczne zreferowała prezes E. Mańkie-
wicz-Cudny, która podkreśliła iż mimo drugiego roku pandemii 
działalność FSNT-NOT, jej władz, Stowarzyszeń NT i większo-
ści Terenowych Jednostek Organizacyjnych była kontynuowana. 

Szczegółowe sprawozdanie finansowe omówił Mariusz 
Płaczkiewicz – Dyrektor Generalny FSNT-NOT, a ocenę dzia-
łalności Zarządu Głównego oraz sprawozdanie Głównej Komisji 
Rewizyjnej za 2021 r. – Danuta Kieljan, jeszcze jako  wiceprze-
wodnicząca GKR FSNT-NOT.

Praktycznie bez dyskusji delegaci w tajnym głosowaniu 
imiennym udzielili za 2021 r. absolutorium członkom Zarządu 
Głównego FSNT-NOT.

Prezydium Rady Krajowej, od lewej: Sławomir Pataj i Adam Rylski

Eksperci NOT
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STOWARZYSZENIA
NAUKOWO-TECHNICZNEKomisja Ochrony Środowiska

„Modułowe zagospodarowanie przyrodnicze terenów 
wzdłuż nowopowstałych dróg krajowych” było głównym 
tematem posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska FSNT-
-NOT, które odbyło w Warszawskim Domu Technika NOT 
(28.09.2022).

Celem spotkania, które otworzył mgr inż. Zbigniew Cha-
chulski, przewodniczący Komisji, była wielobranżowa dys-
kusja i poszukiwanie wniosków do wypracowania systemów 
modułowych o istotnych walorach przyrodniczych i zoptyma-
lizowanych kosztach wielosezonowego utrzymania. 

Polskie Towarzystwo Akustyczne

Polskie Towarzystwo Akustyczne (PTA) jest 
stowarzyszeniem naukowym osób fizycznych 
zajmujących się akustyką jako międzydyscypli-
narną dziedziną nauki, łączącą między innymi 
fizykę, technikę, medycynę oraz ich zastosowa-
nia. Stowarzyszenie zostało założone w 1963 r., 
czyli w przyszłym roku będzie obchodziło 60 rocznicę powołania. 
Siedziba Towarzystwa formalnie znajduje się w Poznaniu. PTA 
ma siedem oddziałów, których siedzibami są: Gdańsk, Gliwice, 
Kraków, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław. Najwyższą 
władzą PTA jest Zjazd Delegatów. Naczelnym organem realizu-
jącym cele statutowe stowarzyszenia i reprezentującym PTA na 
zewnątrz jest Zarząd Główny.

Najważniejsze zadania realizowane przez PTA to:
a) rozwijanie akustyki z uwzględnieniem dziedzin pokrew-

nych,
b) dbałość o integrację osób pracujących w dziedzinie aku-

styki i dziedzinach pokrewnych, zarówno w kraju jak i za granicą,
c) popularyzowanie akustyki ze szczególnym uwzględnie-

niem dziedzin ważnych dla nauki, kultury społeczeństwa, gospo-
darki narodowej i ochrony środowiska,

d) reprezentowanie środowiska akustyków polskich w społe-
czeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a tak-
że wobec innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju 
i za granicą.

Członkiem stowarzyszenia mogą być nie tylko osoby fizyczne 
czynnie interesujące się zagadnieniami akustyki, ale również in-
stytucje i zakłady pracy wspierające walkę z hałasem i wibracjami 
oraz rozwój akustyki. Obecnie PTA liczy około 360 członków. 

PTA jest współwydawcą kwartalnika „Archives of Acoustics” 
oraz jest członkiem stowarzyszonym Europejskiej Asocjacji Aku-
stycznej (EAA) — jednej z największych europejskich organi-
zacji naukowych.

PTA corocznie organizuje konferencję pn. „Otwarte Semina-
rium z Akustyki” – największą w Polsce konferencję poświęconą 
szeroko rozumianej akustyce. Za dwa lata konferencja ta odbędzie 
się po raz 70.

Strona www: https://acoustics.org.pl/

regulacji. Poprawa wydajności energetycznej. Wprowadzenie 
istotnych ograniczeń w zużyciu energii. 

2. Drewnie. Czym palić? (pelet, drewno). Jakie są dylema-
ty, jakie są alternatywy i możliwości? Uświadamianie ekolo-
giczne społeczeństwa. Drewno w kryzysie energetycznym.

3. Oszczędności. Ograniczenie kosztów. Jak ograniczać 
koszty w sposób mądry? Sposoby wykorzystywania instalacji, 
które już są. W jaki sposób zoptymalizować swoją instalacje, 
by przy najmniejszym poborze dodatkowego prądu maksy-
malnie wykorzystywała pobór np. z fotowoltaiki.

4. Branży chemicznej. W jaki sposób i czy w ogóle ogra-
niczenia gazu będą wpływały na społeczeństwo? Jaka część 
ogrzewania indywidualnego jest oparta na gazie?

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w ciągu 2 
tygodni. W tym czasie członkowie Komisji przygotują materiał 
na webinarium (tematy sesji tematycznych, prelegentów, itp.).

Podczas posiedzenia zostały wygłoszone tematyczne 
prezentacje, które przedstawili: Krzysztof Siennicki, Starszy 
Specjalista Wydziału Analiz Przyrodniczych w Ocenach Od-
działywania na Środowisko z Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska który zaprezentował przejścia dla zwierząt jako 
element ochrony łączności ekologicznej; w zakresie kompozy-
cji przestrzennych i systemów agro-hydrologicznych architekci 
krajobrazu - pracownicy wydziału Architektury Krajobrazu 
SGGW dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz i dr hab. inż. 
Jan Łukaszkiewicz oraz mgr inż. Piotr Wiśniewski, architekt 
krajobrazu z Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

W zakresie fitoremediacji wiodący głos w dyskusji zabrał 
prof. dr hab. Stanisław Gawroński z SGGW.

W pierwszej części posiedzenia Komisji prezes FSNT-NOT 
Ewa Mańkiewicz-Cudny zaproponowała przygotowanie przez 

Komisję konferencji naukowo-technicznej, a także nawiąza-
nie współpracy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, a zwłaszcza 
z czasopismem AURA. 
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Kongres Górnictwa Skalnego

W Cedzynie k. Kielc odbył się I Kon-
gres Górnictwa Skalnego pod hasłem: 
Górnictwo skalne XXI wieku – jego 
mocne i słabe strony, możliwości rozwoju 
i zagrożenia” (12-14.09.2022).

Organizatorem wydarzenia był Oddział Stowarzyszenia 
inżynierów i Techników Górnictwa w Kielcach. Patronat Ho-
norowy nad nim objęli: dr Piotr Dziadzio - Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, 
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, dr inż. 
Adam Mirek - Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, prof. 
dr hab. inż. Jerzy Lis - Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Górnictwa.

Pierwszego dnia odbyły się pokazy robót strzałowych 
i urządzenia do mechanicznego wytwarzania i ładowania 
materiałów wybuchowych w zakładzie górniczym Kowala, 
a w zakładzie górniczym Wola Morawicka odbył się pokaz 
maszyn firmy Caterpillar. Widowiskowa prezentacja maszyn 
górniczych prowadzona przez przedstawiciela Bergerat Mon-
noyeur – Caterpillar odbyła przy dźwiękach mocnej, rockowej 

muzyki z niespodziewanymi komentarzami Krystyny Czubów-
ny wydobywającymi się z głośników, zrobiła duże wrażenie 
na uczestnikachw Kongresu.

Wygłoszone podczas Kongresu referaty oraz ożywione 
dyskusje na ich kanwie były dla jego uczestników inspiracją 
do wymiany myśli i doświadczeń w branży odkrywkowego 
górnictwa surowców skalnych. Warto odnotować, iż w części 
referatowej wydarzenia największe zainteresowanie wzbu-
dziła tematyka ocen oddziaływania na środowisko, co jest 
odzwierciedleniem problemów z tym związanych na etapie 
podejmowania działalności górniczej. 

Jak każda konferencja, tak również Kongres był platformą 
do zacieśniania więzi koleżeńskich, do czego przyczyniły się 
w części pozaseminaryjnej występy artystyczne Jacka Kawalca 
wraz z zespołem w koncercie „Muzyczne Twarze Jacka Ka-
walca” oraz Kapeli podwórkowej „Scyzory”. 

20 października br. odbędą się w Warszawskim Domu 
Technika NOT uroczystości z okazji jubileuszu 95-lecia Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Więcej o tym wydarzeniu w następnym numerze.
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TERENOWE JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNE FSNT-NOT

Aktywni seniorzy 
ze Słupska

Rada Regionalna FSNT NOT w Słupsku 
realizuje dla swoich członków i seniorów 
mieszkańców miasta projekt  pn „Aktyw-
ni bez względu na wszystko”. Projekt jest  
współfinansowany przez m. Słupsk, a jego 
zadaniem jest aktywizacja osób w wieku 
emerytalnym zarówno pod względem inte-
lektualnym jak i fizycznym. Ma także zapobiegać osamotnie-
niu, zachęcać do uczestnictwa w interesujących spotkaniach 
mających wpływ na rozwój intelektualny i fizyczny  człon-
ków NOT w wieku senioralnym w integracji z mieszkańcami 
Słupska.  

Seniorzy zmagający się z problemami cukrzycowymi 
odbyli spotkanie ze specjalistkami z zakresu dietetyki i dia-
betologii: mgr Ewą Dygaszewicz i Krystyną Kiedrowicz 
zorganizowane wspólnie z Kołem Diabetyków w Słupsku. 
Z mieszkańcami domu  „Zielona oaza”  przeprowadzono 
zajęcia fizyczne   z wykorzystaniem metody Dennisona, które 
usprawniają zarówno pod względem fizycznym jak i umy-
słowym, poprawiają percepcję mózgu. 

Ponadto zorganizowano „Dzień Matki”, który uświetniła 
swoimi występami piosenkarka kol. Anna Poźlewicz (inż. 
budownictwa i mgr muzykologii). Panie zgodnie z trady-
cją zostały obdarowane kwiatami, słodyczami i prezenta-
mi. Odbyły się także ciekawe spotkania z Danutą Sroką, 
specjalistką w zakresie regionalizmu, poetką, dziennikarką, 
autorką książki, którym towarzyszyły  wystawy pod nazwą 
„Przypomnienie”. Zarówno inżynierowie jak i mieszkańcy 
domu seniora niezwykle ciepło przyjęli te spotkania.

Jesienią w ramach Słupskich Dni Seniora odbędzie się  
integracyjna wycieczka dla członków Klubu Seniora NOT 
i mieszkańców „Zielonej oazy”  do Sea-Parku w Serbsku 
koło Łeby  oraz turnieje brydżowe indywidualne i grupo-
we o puchar Prezesa NOT organizowane we współpracy ze 
Słupskim Towarzystwem Brydżowym.

Koncert plenerowy „Razem”

Krakowska Rada FSNT-NOT wraz z Małopolską Okręgo-
wą Izbą Inżynierów Budownictwa, a także przy 
współudziale Miasta Kraków, Muzeum Inżynierii 
i Techniki, Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej, Związku Mostowców RP, Muzeum Hi-
storycznego Miasta Krakowa, Muzeum Fotografii 
w Krakowie MuFo, Muzeum Kościuszkowskiego 
w Krakowie, Opery Krakowskiej oraz krakow-
skich oddziałów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Pożarnictwa, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inży-
nierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Techników 
Odlewników Polskich, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych Melioracji, 
zorganizowała koncert charytatywny dla Ukrainy pn. „Razem”. 
Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęło Radio Kraków, 
telewizja TVP3 oraz portal krakow.pl.

Wystąpiła Sylwia Frączek z zespołem. Zaprezentowała zna-
ne i lubiane piosenki wielkich artystów polskiej i zagranicznej 
sceny muzycznej , m.in. Krzysztofa Krawczyka, Bajm, Andrzeja 
Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego, Leonarda Cohena, Whitney Ho-
uston, Tiny Turner i wiele innych. Dla młodych słuchaczy artystka 
zaśpiewała piosenki z ulubionych bajek. Wokalistkę supportowała 
Agata Rymarowicz z nurtu piosenki poetyckiej, wykonawczyni 
pieśni ludowych,  uczestniczka  wielu festiwali i przeglądów 
piosenek poetyckich i folkowych. W wydarzeniu uczestniczyło 
ponad 500 osób, w tym rodziny polskie i ukraińskie.

Oprócz koncertu przygotowano atrakcje dla najmłodszych 
uczestników m.in. pokaz bojowych wozów strażackich, pokaz 
motocykli „Harley - Davidson”, wspólne rysowanie na plan-
szach wystawowych, a także animacje zorganizowane przez 
przedszkole Sunny Boddies. Dla tych, którzy wsparli szczytny 
cel czekały upominki m.in. rodzinne bilety do pięciu krakow-
skich muzeów, bilety na spektakle do Opery Krakowskiej, do 
Parku Wodnego, karnety na zajęcia żeglarskie, loty balonem 
widokowym oraz tatuaże dla dzieci, czekolady, kapelusze, ba-
lony i wiele innych.

Podczas koncertu Wolontariusze z Centrum Wolontaria-
tu w Podolanach przeprowadzili zbiórkę na pomoc Ukrainie. 
Łącznie udało się zebrać ponad 10 tys.zł. Za tę kwotę zakupiono 
zabawki sensoryczne dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla dzieci 
z wadą wzroku „Levenya” we Lwowie oraz produkty spożyw-
cze i artykuły higieniczne dla mieszkańców Buczy, jednego 
z najbardziej poszkodowanych przez wojnę miast.

Podczas zajęć w Klubie Seniora NOT
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Spotkanie kolejowych inżynierów  
z Polski i z Niemiec

Szczeciński Oddział Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Komunikacji RP 
gościł przedstawicieli niemieckich ko-
lei zrzeszonych w stowarzyszeniu VDEI - 
Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure 
(26.07.2022). Było to po trudnym  pande-
micznym okresie kolejne spotkanie, podczas 
którego wymieniano doświadczenia i dzielono się dobrymi 
praktykami.

W części seminaryjnej uczestnicy spotkali się w siedzibie 
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Spotkanie otwo-
rzył Prezes SITK w Szczecinie kol. Sławomir Rutkowski. 
Po panelowych wystąpieniach i dyskusji, Dyrektor Urzędu 
Piotr Durajczyk przedstawił funkcjonowanie Systemu RIS 
w Polsce, z podkreśleniem znaczenia mostów kolejowych 
nad rzeką Odrą jako miejsc strategicznych dla żeglugi. 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość również odwie-
dzenia placu budowy nowoczesnej bazy PKP Intercity na 
Zaleskich Łęgach w Szczecinie, o budowie której w sposób 
ciekawy opowiedział Naczelnik Hubert Jeansch. Zwieńcze-
niem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Techniki i Ko-
munikacji. 

Wystawa Makiet Kolejowych w Szczecinie

Kolejna, dziewiąta już edycja znanej wy-
stawy makiet kolejowych odbyła się w Gale-
rii Handlowej Turzyn w Szczecinie (27.08- 
3.09.2022). Organizatorami tej cyklicznej 
imprezy był szczeciński Oddział Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP i Zachodnio-
pomorski Klub Miłośników Kolei.

Na wystawie zaprezentowane zostały modele redukcyjne 
w skalach 1:87 (H0) i 1:32 (1). Można było zobaczyć zarówno 
modele lokomotyw, jak i samochodów. Spotkanie wzbogacili 
modelarze z innych, odległych miast Polski. Pojawiły się ma-
kiety miasta z klocków Lego oraz stoiska z materiałami i akce-
soriami modelarskimi. Zadbano o najmłodszych. Tradycyjnie 
nie zabrakło przejażdżek kolejką ogrodową. W kąciku zabaw 
dzieci mogły (pod opieką animatorów) budować własne tory 
oraz własnoręcznie stworzyć kartonowe modele pociągów i za-
brać do domu na pamiątkę. Do złożenia był model kultowego 

„Rumuna”, czyli lokomotywy serii ST43 wraz z wagonami. 
Zdaniem organizatorów prezentacja makiet przybliża dzie-

ciom i dorosłym tajemnice kolejnictwa. Była to świetna okazja 
do rodzinnej integracji, wspólnego spędzenia wspólnie czasu 
oraz, co warte podkreślenia, do kolekcjonerskich rozmów co 
jest wartością nadrzędną takich spotkań.
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Zjazd Rady Polskich Inżynierów 
w Ameryce Północnej

Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej orga-
nizuje pierwszy po okresie covid19 Zjazd Rady oraz sym-
pozjum naukowo-techniczne. Wydarzenie odbędzie się 
w dwóch częściach: Towards Resilient World w języku pol-
skim w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polski w Waszyngto-
nie DC (4-6.11.2022), a następnie sympozjum Polish-Ameri-
can Engineering Workshop w języku angielskim, z udziałem 
specjalistów amerykańskich w Auburn University, Alabama  
(7-8.11.2022). 

Techniczno-turystyczna wycieczka
portowców w góry

Koło Portowe SIMP przy Zarządzie Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście  S.A. zorganizowało  wycieczkę tech-
niczno-turystyczną w rejon Beskidu Żywieckiego (27.08–
03.09.2022). 

Znaczące miejsce w jej programie zajęła część techniczna. 
Z inicjatywy kol. Stefana Skrzypca, prezesa KP SIMP, a za-
razem wiceprezesa Oddziału SIMP w Szczecinie oraz kol. 
Grzegorza Teloka, prezesa Oddziału SIMP w Bielsku Białej, 
odbyło się koleżeńskie spotkanie członków obu Oddziałów. 
Omówiono na nim sprawy stowarzyszeniowe, a przedstawicie-
le środowisk naukowych i przemysłu wygłosili prelekcje. Prof. 
Ryszard Fryczkowski  z Akademii Techniczno-Humanistycz-

nej w Bielsku-Białej omówił zastosowania grafenu w technice. 
Jak przystało na miasto związane z motoryzacją prezenta-

cję nt. rozwoju motoryzacji samochodów osobowych przed-
stawił dr Andrzej Zieliński z miejscowego Oddziału SIMP. 
Zwiedzono Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL 
wraz z halą prototypów samochodów projektowanych w Biel-
sku Białej oraz jedyne na świecie oficjalne Muzeum Fiata 
126p im. Ryszarda Dziopaka. Aktualnie liczy 21 maluchów 
i 8 przyczep konstrukcyjnie dedykowanych dla nich. Twórcą 
muzeum jest Antoni Przychodzień. 

Ostatnie takie sympozjum miało miejsce w Chicago w 2019 r.  
Jest to coroczna impreza organizowana przez Radę Polskich 
Inżynierów w Ameryce Północnej z udziałem ok. 50-70 osób 
z Polski, USA i Kanady, reprezentujących świat nauki, przemy-
słu, biznesu oraz agencje rządowe i samorządy. 

Jej celem jest stworzenie platformy do dyskusji i wymia-
ny doświadczeń i myśli technicznej dla polskich inżynierów 
i naukowców po obu stronach Atlantyku. Program ramowy 
imprezy obejmuje pięć sesji tematycznych, które odbędą się 
w pierwszej części wydarzenia w Waszyngtonie, a następnie 
dwie sesje plenarne w Auburn University. Tam też będzie miało 
miejsce zwiedzanie laboratoriów wydziału Civil and Environ-
mental Engineering. 

Tematem przewodnim tegorocznego sympozjum jest pro-
blematyka odporności infrastruktury (Resilience) i jej przygo-
towanie na nietypowe zdarzenia takie jak gwałtowne zjawiska 
atmosferyczne.

25 lat po powodzi

W Domu Technika NOT we Wrocławiu 
odbyło się seminarium  pt.: „25 lat po wielkiej 
powodzi – lipiec 1997 rok” zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techni-
ków Wodnych i Melioracyjnych Oddział we 
Wrocławiu (13.07.2022). 

Głównym tematem był „Aktualny stan ochrony przed 
powodzią w dorzeczu górnej i środkowej Odry”. Zagadnie-
nie przedstawił pan Mariusz Przybylski, Dyrektor Naczelny 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” we 
Wrocławiu.

Seminarium i ciekawą dyskusję, w której pojawiło się wiele 
wspomnień, prowadził kol. Czesław Szczegielniak – Przewod-
niczący Zarządu Oddziału SITWM we Wrocławiu

W kilkudniowej części turystycznej wycieczki, dzielność 
i odwaga uczestników udowodniona została podczas pieszych 
wędrówek na Babią Górę, Pilsko oraz Górę Żar wraz ze zwie-
dzaniem Elektrowni Szczytowo-Pompowej. Znalazł się także 
czas na wspólne biesiadowanie z występem gawędziarza. 



O FORUM CETEF’22

Dynamiczny rozwój informatyki umożliwił cyfryzację wszystkich dziedzin życia społecznego i 
gospodarczego. Jednakże jest to warunek niewystarczający. Skuteczne dokonanie 
transformacji  cyfrowej zależy  od poziomu technicznego wielu technologii 
komplementarnych: automatyki, robotyki i mechatroniki, elektroniki i fotoniki inteligentnych 
sieci energetycznych i komunikacyjnych, cyberbezpieczeństwa. Bez dynamicznego rozwoju 
tych dziedzin efektywne przeprowadzenie transformacji cyfrowej jest niemożliwe.

Celem Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego CETEF’22, odbywanego  w Polsce po 
raz trzeci, jest stworzenie międzynarodowej pla�ormy do dyskusji nad polityką europejską w 
zakresie rozwoju wyżej wymienionych dziedzin techniki. Uczestnikami obrad będą 
menedżerowie, technolodzy i naukowcy z 16 krajów Europy Środkowej, a także 
przedstawiciele instytucji, ministerstw i agencji rządowych dysponujący środkami 
finansowymi na wsparcie transformacji cyfrowej gospodarki europejskiej, w tym  komisarz 
europejska ds. badań i innowacji p. Mariya Gabriel.

Zarządzaj przyszłością! Wnieś swój wkład do obrad Forum!
Zapraszamy w dniach  24-25.10. 2022 r. 

do Centrum Kongresowego Politechniki Wrocławskiej
Informację o CETEF'22 i warunki uczestnictwa na stronie Cetef.eu

FORUM
TECHNOLOGICZNE

SRODKOWOEUROPEJSKIE

Wrocław
24-25.10.2022

GŁÓWNI PARTNERZY PRZEMYSŁOWI

ORGANIZATORZY PARTNER STRATEGICZNY

CETEF ‘22
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

NOT jest wraz z Polską lzbą Gospodarczą Zaawanso-
wanych Technologii i Politechniką Wrocławską współ-
gospodarzem Środkowoeuropejskiego Forum Technolo-
gicznego – CETEF’22, które odbędzie się pod auspicjami 
Komisji Europejskiej we Wrocławiu (24-25.10.2022).

Forum poświęcone będzie problemom współpracy 
międzynarodowej w zakresie R+D+I w dyscyplinach 
warunkujących skuteczną transformację cyfrową go-
spodarki europejskiej oraz budowania międzynarodo-
wych partnerstw realizujących programy europejskie, 
w szczególności Horyzont Europa i European Innovation 
Agenda. 

W Forum weźmie udział m.in. komisarz europejska 
i dyrektor generalny ds. badań i innowacji KE. W po-
przednich edycjach Forum udział łącznie wzięło około 
3 tys. uczestników, w tym wicepremierzy i ministrowie 
odpowiedzialni za rozwój technologiczny, komisarze eu-
ropejscy oraz technolodzy, naukowcy i menedżerowie 
przemysłu m.in. wysokiego szczebla reprezentanci naj-
większych koncernów europejskich.
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