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ZESTA WIENIE UWAG DO PROJEKTU KRAJOWEGO PRAOGRAMU BADAN

Srodowisko polskich fotonikow/optoelektronikow reprezentowane przez Polskie
Stowarzyszenie Fotoniczne (PSP), Sekcj? Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i
Telekomunikacji (KEiT) PAN oraz Polski Komitet Optoelektroniki (PKOpto) SEP z
niepokojem stwierdza, iz wsrod szesciu wymienionych w KPB strategicznych
kierunkow badan i prac rozwojowych brakuje FOTONIKI.
W zwia^zku z powyzszym zwracamy si$ z prosba_ o dokonanie korekty w
proponowanych strategicznych obszarach badan i prac rozwojowych KPB poprzez
dodanie FOTONIKI (ba^dz tez technologii fotonicznych) np. do punktu 3.
strategicznych kierunkow badan i prac rozwojowych KPB.
UZASADNIENIE:
1. FOTONIKA postrzegana jest obecnie na cafym swiecie jako jedna z najszybciej
rozwijajajcych si§ innowacyjnych technologii, a w roku 2011 zostata umieszczona
przez Uni§ Europejska. na liscie 5 kluczowych technologii (Key Enabling
Technologies of Europe) zalecanych do wdrazania w krajach unijnych i
umozliwiajajcych realizacj^ zaawansowanych badan wplywajqcych w duzym stopniu
na innowacyjnosc gospodarki Europy (por. glowne dokumenty Europejskiej
Platformy Technologicznej Photonics21: Photonics - Our Vision for a Key Enabling
Technology ofEuropeloraz Photonics21- Strategic Research Agenda!);
2. FOTONIKA odznacza si§ bardzo wysoka_ stopa, zwrotu wynikaja_ca_ ze stosunkowo
niskich naktadow inwestycyjnych na badania daja^c nadziej^ na uzyskanie przez
Polsk? wioda^cej roll w swiecie, jako ze ranga badan w tej dziedzinie prowadzonych
przez dobrze zorganizowane krajowe srodowisko naukowe jak rowniez dynamika
rozwoju polskich firm fotonicznych/optoelektronicznych zostala juz zauwazona przez
srodowiska naukowo-przemyslowe Europy (wiceprzewodnicza^cym Photonics21 jest
prof. M. Kujawinska z PW — jedyny reprezentant w Zarza_dzie Photonics21 z Europy
Centralnej i Wschodniej);
3. FOTONIKA integruje prace badawczo-rozwojowe w wielu dziedzinach i
ukierunkowana jest na ich praktyczne zastosowania; wyeliminowanie jej ze zbioru

Polskie
Stowarzyszenie

Fotoniczne

Proponowana uwaga
zostala uwzgl^dniona.

Rozdzial:
Strategiczne

kierunki badan
naukowych i prac

rozwojowych,
Pkt. 3

Zaawansowane
technologic

informacyjne,
telekomunikacyj ne
i mechatroniczne,

akapit 6.



polskich priorytetow badawczych nie tylko uniemozliwi czy tez bardzo utrudni
wspolprac? naukowa_z wybitnymi osrodkami europejskimi (i swiatowymi) w ramach
realizewanych programow UE powoduja.c utratej finansowania polskich badan ze
srodkow zewn^trznych jak rowniez spowoduje wyhamowanie dzialan rozwojowych i
innowacyjnych polskich firm fotonicznych/optoelektronicznych.
W podsumowaniu, goraco apelujemy o wlqczenie naszego kraju w glowny nurt badan
i technologii zarowno europejskich jaki i swiatowych poprzez uwzgl^dnienie
FOTONIKI jako jednego ze strategicznych, interdyscyplinarnych kierunk6w badan i
prac rozwojowych KPB.


