
KAROL
TADEUSZ LITYŃSKI
Karol Lityński urodził się 28 lutego 1949 roku
w Gdyni. Od 1950 roku mieszka w War sza -
wie. Dyplom magistra inżyniera elektroni ka
uzyskał w 1972 roku na Wydziale Elek troniki
Politechniki Warszawskiej. Zatrud nio ny był
w Instytucie Technologii Elektronowej (obec-
nie Instytut Mikroelektroniki i Opto elek tro ni -
ki Politechniki Warszawskiej) po czątkowo na
stanowisku inżynieryjno-technicznym, a w la -
tach 1973–1982 — w cha rakterze nauczy cie -
la akademickiego w Za kła dzie Techniki Próż -
ni kierowanym przez Wojciecha Górskiego,
a następnie Stani sła wa Pytkowskiego. Pod
opie ką Wojciecha Gór  skiego uzyskał w 1982
roku stopień doktora nauk technicznych na
Wy dziale Elek troniki Politechniki War szaw -
skiej. Praca doktorska Metoda określenia roz -
kła du tempera tury włókna w zastosowaniu do
próż nio mie rzy cieplnoprzewodnościowych
do  tyczyła zagadnień modelowania konstruk -
cji czuj ni ków pomiaru niskich ciśnień, a jej
promotorem był profesor Janusz Grosz kow ski.
Po uzyskaniu stopnia doktora kontynuował
pra   cę jako pracownik naukowo-techniczny,
pro  wa dząc prace badawcze w Zespole Wy so -
kiej Próżni.

Zainteresowania badawcze Karola Lityń -
skie  go dotyczyły głównie miernictwa niskich
ciś  nień, zarówno pod kątem metodyki po mia -
 ru, jak i konstrukcji nowego typu prze twor ni -
ków ciśnienia i cieplnoprzewodnościowych
metod pomiaru przepływu rozrze dzonego ga -
zu. Szczególnie interesował się elektrycznymi
metodami pomiaru próżni.

Badania, w których uczestniczył dotyczy ły
m.in.: budowy pierwszego w Polsce stano wis -
ka do wzorcowania próżniomierzy meto dą dy -
namiczną, w zakresie 10–3–10–6 mbara (pod
kierunkiem Wojciecha Górskiego); konstruk -
cji cieplnoprzewodnościowej głowicy kon -
wek  cyj nej chłodzonej powietrzem o za kresie
po miarowym 103 –10 –3 mbara, w któ rej po
raz pierwszy do połączeń wykorzysta no kleje
epok sydowe (wzór użytkowy). Próż niomierz
wraz z głowicą zostały wdrożone do produk cji
w Zakładzie Opracowań Apa ra  tury Próż nio -
wej ITE Politechniki War szaw skiej (ZOPAP).
Zespół autorów został na gro dzony nagrodą
Pre zesa Polskiej Akademii Nauk. Działalność
naukowo-badawcza Karola Lityńskiego do -
tyczy ła również konstrukcji wygrzewalnej
(400oC) głowicy cieplnoprzewodnościowej
o zakresie 1–10–5 mbara stabilizo wanej ciek -
łym LN2 (patent); miniaturowych głowic po -
miarowych wykorzystywanych do badania
gra dientu ciśnienia w „odciętych” laserach
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ga zo wych z wyładowaniem łuko wym; opra-
cowania konstrukcji i metodologii pomiaru
nieszczelności o natężeniu 10–13 atm .cm3/s
wewnątrz tzw. komór gasze niowych; opra-
cowanie zostało z powodzeniem wdrożone
w Zakładach Elektronowych LAMINA do kon -
troli procesu produkcyjnego; opracowania gło -
wicy membranowej z czuj nikiem indukcyj nym
do pomiaru ciśnienia w zakresie 1–1000 mbar
i opracowania konstrukcji cieplnoprzewod no -
ściowego re gulatora przepływu gazu o za kre -
sie 1–10 atm .cm3/min.

Wszystkie rozwiązania dotyczące prze -
twor ników ciśnienia były wynikiem pracy zes -
 połowej, przy szczególnym udziale i wsparciu
inż. Zbigniewa Wichrowskiego.

Po objęciu kierownictwa zakładu ZOPAP
prowadził nadal prace badawcze i kon struk -
cyj  ne. Opracował i wdrożył do produk cji
w ZOPAP nową konstrukcję tzw. iskro wego
czujnika próżni, wykorzystywanego po wszech -
 nie w pracach laboratoryjnych z apa ra turą
szklaną. Zwiększył wytrzymałość me cha nicz -
ną, niezawodność i po  wtarzalność pa  ra met -
rów produkowanej przez ZOPAP gło  wicy jo ni -
zacyjnej o zakresie 1–10–3 mbara.

Po likwidacji Zakładu rozpoczął pracę jako
zastępca kierownika ds. technicznych w Cen -
trum Rozwoju Przedsiębiorczości Poli tech ni ki
Warszawskiej, które zostało po wołane w 1991
roku. Zajmował się organizacją zaplecza tech -
nicznego oraz doradz twem technologicznym
dla początkujących przedsiębiorców. Jed no -
cześ nie uruchomiał część próżniową cyklo -
tro nu w Środo wis kowym Laboratorium Jo nów
Ciężkich przy Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1997–2009 kierował Centrum
Roz woju Przedsiębiorczości Politechniki War -
szawskiej. W 1997 roku podjął rów no cze śnie
pracę w Departamencie Strategii Go spo dar -
czej Ministerstwa Gospodarki na sta no wisku
Radcy Ministra. Brał udział w pracach zes po -
łów opracowujących dokumenty strategiczne
w zakresie innowacyjności, zajmował się za -
gad nieniami transferu i komer cjalizacji tech no -
logii do małych i średnich przedsiębiorstw oraz
problemami zrówno wa żonego rozwoju w za -
 kresie wzorców pro duk cji i konsumpcji. Re pre -
 zentował Mini sterstwo na licznych kon fe ren -
 cjach międzynarodowych, w tym w grupach

ro boczych OECD i ONZ. W trakcie pracy
w Mi  ni ster stwie brał udział w opracowaniach:
doku men tu rządowego „Zwiększenie in no -
wa cyj ności gospodarki w Polsce w latach do
2006” (członek zespołu), „Wykorzystanie wy -
ników prac badawczych o dużym znaczeniu
dla polskiej gospodarki” (autor), projektu za -
ło  żeń nowych obszarów aktywności biura
UNIDO w Polsce na terenach byłego ZSRR
(autor), za łożeń do udziału Polski w realizacji
pro jek tu pilotażowego UNIDO pn. E4PQ —
Re gio nalnego programu wysokiej technologii
i zwiększania przemysłowej e-produktyw no ści
i jakości (członek zespołu), koncepcji platfor -
my informacyjnej dla przedsiębiorców MSP
we współpracy z jednostkami administracji
centralnej (MG, MNiSW, UP RP, ATT) (autor).

W 2001 roku objął stanowisko prezesa
Agen cji Techniki i Technologii. Na sta no wi sku
tym pracował do czasu likwidacji niektórych
agencji rządowych w I kwartale 2002.

W 2002 roku podjął pracę eksperta w Agen -
 cji Rozwoju Przemysłu, gdzie wraz z ze spo łem
przygotował koncepcję zamiany zbęd nych nie -
ruchomości zakładów przemy sło wych w par -
ki przemysłowe. W tym samym ro ku, w utwo -
rzonej przez ARP SA fundacji, objął sta no wi sko
Wiceprezesa Zarządu Cen trum Innowacji FIRE,
której misją jest wspie ranie środowiska aka de -
mickiego w tworzeniu firm wdrażających wy -
niki prac badawczych. W kwietniu 2006 roku
Karol Lityński został prezesem Zarządu CI FIRE.
Funkcje tę sprawuje do chwili obecnej.

Oprócz kierowania Fundacją i realizacji
licz nych projektów Karol Lityński bierze udział
w konsultacjach aktów prawnych i pro  gra mów
dotyczących wzrostu innowacyjności oraz roz -
woju przedsiębiorczości w Polsce.

Od 2007 roku jest członkiem kapituły
kon  kursu „Polski Produkt Przyszłości”, orga -
ni zo wa nego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości.

W 2008 roku zrezygnował z pracy w Cen -
 trum Rozwoju Przedsiębiorczości Politech ni ki
Warszawskiej, lecz nadal utrzymuje z nim kon -
takty. Jest też członkiem Rady Narodo we go
Centrum Badań i Rozwoju.

Karol Lityński jest żonaty i ma dwie córki.
Interesuje się muzyką i sportem.
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