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PRZEDMOWA
Rok 2008 w działalności Polskiej Akademii Nauk można zwięźle scharakteryzować jako czas
kontynuacji, ale także wprowadzania niezbędnych zmian. Prowadzone były nadal, z całym zaangażowaniem, starannością i kompetencją prace członków Akademii i jej kierownictwa we wszystkich
państwowych i społecznych gremiach, które zajmowały się problematyką reformy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Działaniom tym towarzyszyło niezmienne przekonanie, że od kształtu,
poziomu i rangi nauki oraz szkolnictwa wyższego zależy pomyślny rozwój kraju, budowa nowoczesnego, wykształconego, pełnoprawnie uczestniczącego w światowym postępie naukowym i cywilizacyjnym społeczeństwa. W przekonaniu o ważności i słuszności tych idei, władze prezydialne
Polskiej Akademii Nauk solidarnie współdziałały z prezydium Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich oraz Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych w konsultacjach legislacyjnych oraz towarzyszących im dyskusjach nad kształtem nowych ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Wiele opinii i wniosków o charakterze konsultacyjnym, a także projektów i korekt legislacyjnych przygotowali i zaprezentowali organom politycznym i społecznym
przedstawiciele Akademii i jej kierownictwo w związku z pracami nad tekstem Ustawy o Polskiej
Akademii Nauk. Istotą tych działań nie była obrona status quo i wyłączne pielęgnowanie niewątpliwych historycznych zasług, ale troska o taki kształt ustawy, który umożliwi właściwą realizację
zadań i celów naukowych Akademii, pozwoli na pełne ujawnienie i wykorzystanie jej potencjału
naukowego i badawczego, nadając jej status organizacji, która w sposób nowoczesny, efektywny
i społecznie owocny wypełnia pierwszoplanowe zadania naukowe państwa.
Jednym z aspektów stałej i ważnej obecności Polskiej Akademii Nauk w życiu społecznym i naukowym państwa jest działalność ekspercka, którą prowadzą uczeni i placówki Akademii we wszystkich praktycznie obszarach nauki i kultury. Wspomnieć należy w tym miejscu o zakończonym w roku
2008 szczególnym przedsięwzięciu eksperckim – „Narodowym Programie Foresight – Polska 2020”.
W tym pionierskim projekcie uczestniczyło ponad 300 najwybitniejszych ekspertów, a w rozstrzyganiu szczególnych kwestii odwoływano się do wiedzy ponad 5000 ekspertów zewnętrznych. Znaczną liczbę uczestników „Foresight”, którego kierownikiem naukowym był prezes PAN, stanowili
członkowie korporacji i uczeni zatrudnieni w placówkach Polskiej Akademii Nauk. Spektakularnym
rezultatem programu Foresight jest pięć scenariuszy rozwoju Polski do roku 2020. Dokumenty te
– upublicznione i upowszechnione – powinny stać się dyrektywą działania dla organizatorów życia
politycznego, społecznego i gospodarczego, ale także ważnym elementem świadomości społecznej
najważniejszych realizatorów i uczestników tych scenariuszy – żyjących współcześnie Polaków.
Stała działalność ekspercka jest jednym z głównych obszarów aktywności Komitetu Prognoz
„Polska 2000 Plus” (między innymi prezentowane były na konferencjach naukowych i w publikacjach
książkowych wyniki z roku 2008 na temat przemian i procesów demograficznych), a także Rady
Języka Polskiego, która kodyfikuje polskie normy językowe, zajmuje się poradnictwem i jest instytucjonalnym ekspertem powołanym przez parlament RP. Dorobek ekspercki placówek Akademii,
komitetów naukowych i problemowych, opisany w tekście sprawozdania, ukazuje nie tylko rozległość
obszarów badawczych Akademii i wielość pól aktywności naukowej jej członków i pracowników,
a więc potencjał intelektualny, jakim dysponuje PAN, ale także – pośrednio – rangę pożytków społecznych, które płynąć mogą z tego rodzaju działalności.
Potwierdzeniem kompetencji i naukowego autorytetu członków korporacji Polskiej Akademii
Nauk jest ich udział w międzynarodowych forach najwyższej rangi. W zorganizowanym w Waszyngtonie International Roundtable: Sustaining Progress in the Life Sciences: Strategies for Managing
Dual Use Research of Concern, uczestniczył wiceprezes PAN, prof. Andrzej Górski; podczas konferencji „Opportunities and Challenges in the Polish Innovation System”, w siedzibie Amerykańskiej
Akademii Nauk w Waszyngtonie, grupie uczonych z Polski przewodniczył prezes PAN, który był

także reprezentantem nauki polskiej na konferencji naukowej w Kioto – „Science and Technology
in Society. Forum: Lights and Shadows”.
Ważnym wydarzeniem związanym z międzynarodową aktywnością Akademii były Dni Nauki
Polskiej w Rosji, które zorganizowano z okazji pięćdziesięciolecia zawarcia umowy o współpracy
naukowej między Polską Akademią Nauk i Rosyjską Akademią Nauk. W programie znalazło się
kilkadziesiąt sympozjów, konferencji naukowych i wystaw, których problematyka dotyczyła obszarów badawczych wszystkich wydziałów PAN.
Polska Akademia Nauk była również gospodarzem i organizatorem ważnych naukowych spotkań
międzynarodowych, spośród których wymienić należy „Healthcare, the Market and the Public’s
Needs and Interests” (międzynarodowe sympozjum poświęcone problemom modelowych rozwiązań
europejskich i amerykańskich w zakresie systemów opieki zdrowotnej) oraz „The Past, Present and
Future of the Impact Factor and Other Tools of Scientometrics” (sympozjum na temat zagadnień
scjentometrii i wykorzystania jej wyników).
W związku z faktem, że rok 2008 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych
Rokiem Planety Ziemia, a w Poznaniu odbywały się obrady Światowego Forum Klimatycznego
ONZ, Akademia aktywnie uczestniczyła w przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych związanych z tymi wydarzeniami, komitety i placówki PAN przygotowały liczne sympozja, konferencje
i wystawy. Z tej okazji gościem Oddziału PAN w Poznaniu był laureat Nagrody Nobla, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Albert A. Gore, który wygłosił wprowadzenie do wykładu prof. Wiesława Masłowskiego z Uniwersytetu Monterey, Ca, USA.
Przy innej okazji Albert Gore był także gościem władz Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
W siedzibie Akademii odbyło się jego spotkanie z przedstawicielami warszawskiego środowiska
naukowego, podczas którego mówił na temat przyczyn i skutków zmian klimatycznych, oraz poświęcona tej samej problematyce dyskusja ze studentami i doktorantami uczelni warszawskich.
Bieżące prace badawcze, prowadzone w placówkach Polskiej Akademii Nauk i ich rezultaty
w roku 2008, wyróżniają się, podobnie jak w latach poprzednich, wysokim poziomem i różnorodnością. Dotyczą zarówno dziejów Ziemi i owocują światowej rangi osiągnięciami, takimi jak odkrycie nieznanych dotychczas szczątków dinozaurów drapieżnych, ale także najnowszych technologii,
na przykład konstrukcji spektrometru w bliskiej podczerwieni SIR-2 dla hinduskiej misji księżycowej, czy nauk medycznych i biologicznych, gdzie dokonano rozpoznania mechanizmów działania
glejaków mózgu, a także odkrycia nowych dla nauki gatunków bakterii we florze antarktycznej.
Udział placówek Polskiej Akademii Nauk w dorobku nauki polskiej – jak wskazują dobitnie badania
scjentometryczne – jest proporcjonalnie najwyższy w kraju.
Potwierdzeniem tych ocen są liczne nagrody i wyróżnienia. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za
wybitny dorobek naukowy otrzymał członek rzeczywisty PAN, profesor Gerard Labuda, a także
kilkunastoosobowe grono uczonych zatrudnionych w Akademii za rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Wśród wysoce prestiżowych nagród, którymi uhonorowano uczonych z PAN, są też nagrody
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Ich laureatami za rok 2008 zostali: członek rzeczywisty PAN,
Przewodniczący Wydziału I prof. Stanisław Mossakowski za wszechstronną, interdyscyplinarną
monografię Kaplicy Zygmuntowskiej i członek korespondent PAN, prof. Jacek Oleksyn z Instytutu
Dendrologii PAN w Kórniku za odkrycie uniwersalnych biogeograficznych zależności między cechami roślin, istotnych dla zrozumienia procesów ekologicznych w skali globalnej. W uznaniu zasług
za współpracę naukową nagrodę rządu chińskiego „Friendship Award” otrzymał prof. Władysław
Włosiński – przewodniczący Wydziału IV PAN.
Stałym zadaniem Polskiej Akademii Nauk pozostaje upowszechnianie i promocja nauki. Systematycznie działa Wszechnica PAN, gdzie podczas otwartych wykładów wybitni przedstawiciele
środowiska naukowego Akademii prezentują najbardziej aktualną i cieszącą się największym zainteresowaniem problematykę badawczą. Polska Akademia Nauk jest także współorganizatorem corocznego Festiwalu Nauki oraz zajęć Szkoły Festiwalu Nauki, które odbywają się w placówkach

Akademii oraz – poza wielkimi centrami akademickimi – na sesjach wyjazdowych Rady Upowszechniania Nauki PAN.
W roku 2008 Polska Akademia Nauk z powagą i rzetelnością realizowała wszystkie swoje statutowe obowiązki, troszcząc się, aby jej działalność służyła nie tylko postępowi nauki, ale i harmonijnemu rozwojowi kraju i pełnoprawnemu uczestnictwu Polski w globalnych procesach naukowych
i społecznych. Rezultaty tych starań przedstawia sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności wszystkich struktur organizacyjnych i zespołów badawczych Polskiej Akademii Nauk. Wstęp do tego opracowania nie ma ambicji uniwersalizujących i porządkujących. Jest próbą zwrócenia uwagi na niektóre szczególne aspekty codziennych prac, wysiłków i osiągnięć członków korporacji i wszystkich
pracowników Polskiej Akademii Nauk.

Warszawa, maj 2009

Michał Kleiber
Prezes PAN
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Zastępcy przewodniczącego
 Wydział III Nauk Matematycznych,
Fizycznych i Chemicznych PAN
Przewodniczący
Zastępcy przewodniczącego
 Wydział IV Nauk Technicznych PAN
Przewodniczący
Zastępcy przewodniczącego
 Wydział V Nauk Rolniczych, Leśnych
i Weterynaryjnych PAN
Przewodniczący
Zastępca przewodniczącego
 Wydział VI Nauk Medycznych PAN
Przewodniczący
Zastępcy przewodniczącego
 Wydział VII Nauk o Ziemi
i Nauk Górniczych PAN
Przewodniczący
Zastępcy przewodniczącego
 Szef Kancelarii PAN

czł. rzecz. PAN Stanisław Mossakowski
prof. dr hab. Mirosława Drozd-Piasecka
prof. dr hab. Andrzej Wiatrak
czł. rzecz. PAN Andrzej B. Legocki
prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz
prof. dr hab. Adam Szewczyk

czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak
prof. dr hab. Jacek Kossut
czł. koresp. PAN Jerzy Zabczyk
czł. rzecz. PAN Władysław Włosiński
prof. dr hab. Adam Borkowski
prof. dr hab. Andrzej Styczek

czł. rzecz. PAN Andrzej Grzywacz
czł. rzecz. PAN Zygmunt Reklewski
czł. koresp. PAN Wojciech Kostowski
czł. koresp. PAN Sławomir Majewski
czł. koresp. PAN Jacek Zaremba

czł. rzecz. PAN Bogdan Ney
prof. dr hab. Jan A. Ciołkosz
czł. koresp. PAN Ryszard Marcinowski
Marek Słowikowski (do 17 grudnia 2008 r.)
Dariusz Jadowski (obecnie)

działalność organów kierowniczych i korporacyjnych
polskiej akademii nauk
ZGROMADZENIE OGÓLNE PAN
Zgromadzenie Ogólne PAN obradowało w 2008 r. dwukrotnie: w sesji wiosennej i w sesji zimowej. Podjęło w okresie sprawozdawczym 4 uchwały i 2 stanowiska.
110. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN odbyła się 29 maja 2008 r. Prezes PAN Michał Kleiber
przedstawił sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2007 r. Wiceprezes PAN Wojciech
J. Stec omówił sprawy związane z sytuacją majątkową PAN i poinformował o przygotowywaniu
kompleksowej strategii zarządzania majątkiem PAN. Wiceprezes PAN Andrzej Górski zwrócił uwagę na pozytywne zmiany w działalności komitetów PAN, uznając za sprawę nadrzędną ubieganie się
komitetów o europejskie granty. Zgromadzenie Ogólne przyjęło sprawozdanie z działalności PAN
w 2007 r. Ogłosiło stanowisko popierające starania o utworzenie Europejskiego Instytutu Technologicznego we Wrocławiu.
Głównym tematem sesji była dyskusja nad projektem założeń reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sekretarz stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, szef doradców premiera dr Michał Boni zaapelował
o wsparcie przez środowisko naukowe założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego, a także
o współpracę z rządem w stworzeniu wizji rozwoju kraju i roli nauki w budowaniu silnej pozycji
Polski na arenie międzynarodowej. Podsekretarz stanu w MNiSW prof. Jerzy Duszyński negatywnie
ocenił dotychczasowe koncepcje reformowania PAN, które podważały istnienie Akademii lub zmierzały do oddzielenia korporacji uczonych od pionu badawczego. Podkreślił jednak konieczność
dokonania zmian w funkcjonowaniu Akademii i nakreślił ich kierunki. Zapewnił o determinacji władz
państwa w sprawie przeprowadzenia reformy w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego zgodnie
z aspiracjami polskiego społeczeństwa. Prezes PAN Michał Kleiber wskazał na wieloletnie niedofinansowanie nauki oraz brak narodowej wizji rozwoju kraju z udziałem ludzi wykształconych – jako
na główne przyczyny obecnych niedomagań nauki. Poinformował o zamierzeniach Akademii w kierunku poprawy sytuacji, w tym o: koncepcji konsolidacji placówek naukowych z perspektywą tworzenia sieci naukowych, nowych zasadach obsadzania stanowisk kierowniczych w placówkach PAN,
egzekwowaniu prawa własności intelektualnej i przestrzeganiu zasad etyki w nauce oraz nowej
strategii zarządzania majątkiem PAN. Wiceprezes PAN Wojciech J. Stec omówił wyniki konsultacji
przeprowadzonej w środowisku Akademii w zakresie projektu założeń reformy nauki. Środowisko
zgłosiło wiele uwag krytycznych, w tym brak precyzyjnej diagnozy i rzetelnej oceny stanu polskiej
nauki oraz określenia jej roli w reformowaniu kraju. Uwagi krytyczne dotyczyły także propozycji
zapisów szczegółowych, np. likwidacji stopnia naukowego doktora habilitowanego, redukcji wydziałów Akademii, wprowadzenia tzw. dotacji bazowej dla jednostek naukowych. Mimo licznych
wątpliwości, uczestnicy konsultacji zaaprobowali ogólną ideę projektu „Założeń reform systemu
nauki i szkolnictwa wyższego”. Minister Michał Boni odniósł się do uwag zgłoszonych w dyskusji
plenarnej. Przewodniczący Rady Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Michał
Szulczewski omówił stanowisko Rady w sprawie reformy systemu nauki, koncentrując się na dokumencie Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej „Strategia rozwoju nauki w Polsce do
2015 roku”. Zgromadzenie Ogólne przyjęło stanowisko w sprawie dyskusji nad projektem reformy
nauki i szkolnictwa wyższego, które przedstawił wiceprezes PAN Karol Modzelewski.
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111. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN odbyła się 15 grudnia 2008 r. W sesji udział wzięli:
wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak i podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Duszyński. Wicepremier wskazał na trzy czynniki gwarantujące
Polsce rozwój: aktywne społeczeństwo, innowacje w gospodarce, sprawnie działające instytucje.
Opowiedział się za promowaniem rozwiązań naukowych ukierunkowanych na pozyskiwanie energii
ze źródeł odnawialnych i rozwój czystych technologii węglowych. Zadeklarował potrzebę współpracy władz państwowych z naukowym środowiskiem eksperckim w przygotowywaniu opinii wspomagających podejmowanie decyzji ważnych dla państwa i społeczeństwa. Prof. Jerzy Duszyński
dokonał oceny stanu nauki w Polsce oraz przedstawił najpoważniejsze bariery hamujące rozwój
nauki, m.in. rażąco niski poziom finansowania nauki, zwłaszcza ze środków budżetowych, brak
systemu promującego start do kariery naukowej, niską mobilność kadr naukowych, brak przejrzystych
procedur konkursowych w obsadzaniu stanowisk kierowniczych, wieloetatowość oraz niski poziom
stosowania narzędzi naukometrycznych.
Zgromadzenie Ogólne PAN wysłuchało informacji o współpracy instytutów Akademii w ramach centrów badawczych PAN: Biocentrum Ochota w Warszawie (prof. Jacek Kuźnicki) oraz
Regionalnego Centrum Badań Chemicznych, Biologicznych i Medycznych w Łodzi (prof. Czesław
Cierniewski).
Prezes PAN Michał Kleiber poinformował o wynegocjowaniu z MNiSW najważniejszych uregulowań zapisanych w projekcie ustawy o Akademii oraz o pozostałych projektach ustaw dotyczących
reformy nauki.
Zgromadzenie Ogólne rozpatrzyło i przyjęło projekty uchwał: w sprawie zmiany nazwy Komitetu Nauk Psychologicznych PAN na Komitet Psychologii PAN; poparło uchwałę Zgromadzenia
Ogólnego Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie roli polskiej humanistyki i nauk społecznych.
Podjęło uchwałę w sprawie kierunków rozwoju polskiej energetyki zmniejszających uzależnienie
Polski od importu gazu i ropy.
PREZYDIUM PAN
W 2008 r. odbyło się 10 posiedzeń Prezydium PAN, na których podjęto 34 uchwały, ogłoszono
2 stanowiska oraz 1 dokument zaleceń w sprawach będących przedmiotem obrad.
22 stycznia odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom nagród naukowo-organizacyjnych Prezesa PAN oraz zwycięzcom konkursu „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy” za
2007 r. Przedstawiono informację o działalności Stacji Naukowej PAN w Wiedniu (dr hab. Bogusław
Dybaś). Stacja została oceniona przez Prezydium jako przykład dobrej reprezentacji kraju i nauki
polskiej za granicą. Wiceprezes PAN Andrzej Górski zaprezentował koncepcję uczestnictwa komitetów PAN w programach europejskich. Zwrócił uwagę na problem norm etycznych w nauce, któremu Komisja Europejska poświęciła odrębny program oraz omówił rolę, jaką w związku z tym ma
do spełnienia Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Prezes PAN Michał Kleiber podkreślił
konieczność lepszego wykorzystania potencjału naukowego komitetów PAN. Prezydium wysłuchało informacji na temat propozycji utworzenia Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
PAN. Rozpatrzyło i podjęło uchwały w sprawach organizacyjnych komitetów PAN, jak również
w sprawach finansowych i majątkowych PAN. Zaakceptowano harmonogram posiedzeń kolegialnych
Akademii w 2008 r.
19 lutego prezes PAN prof. Michał Kleiber poinformował o pracach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad reformą nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Zrelacjonował kontakty
Akademii z Ministerstwem w sprawie wytyczenia kierunków zmian w Polskiej Akademii Nauk,
w tym: stworzenia lepszych warunków działalności młodemu pokoleniu badaczy, odmłodzenia korporacji PAN, wzmocnienia potencjału naukowego komitetów PAN, większej otwartości pionu
badawczego PAN i poszerzenia możliwości współpracy z jednostkami uczelnianymi. Podkreślił
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z naczenie doboru najlepszych kadr naukowych w celu poprawy publicznego wizerunku Akademii,
przywołując kwestię obsadzania stanowisk kierowniczych w drodze konkursu. Prezydium wysłuchało informacji nt. bieżącej i planowanej działalności Stacji Naukowej PAN w Moskwie (dr hab. Mariusz Wołos), w tym o przygotowaniach do obchodów Dni Nauki Polskiej w Moskwie. Omówiono
sprawę wspólnych nagród Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk, których wręczenie
zaplanowano w ramach obchodów (prof. Henryk Szymczak). Prezes PAN Michał Kleiber pozytywnie ocenił wpływ Dni Nauki Polskiej w Rosji na współczesne relacje polsko-rosyjskie i zaapelował
o połączenie imprez naukowych z wydarzeniami promującymi polską kulturę i sztukę w Rosji. Zapewnił, że podejmie rozmowy z MSZ w sprawie statusu formalno-prawnego Stacji Naukowej
PAN w Moskwie. Prezydium rozpatrzyło i podjęło uchwały w sprawach organizacyjnych komitetów PAN i w sprawie Medalu PAN im. Mikołaja Kopernika. Przyjęło propozycję dotyczącą środków
dla PAN ustalonych w budżecie na 2008 r. oraz podjęło uchwały w sprawach majątkowych.
11 marca prezes PAN Michał Kleiber zreferował wyniki prac Najwyższej Izby Kontroli w PAN.
NIK pozytywnie oceniła działalność placówek PAN w zakresie badań naukowych, kształcenia kadry
naukowej i współdziałania z innymi instytucjami naukowymi. Negatywnie oceniono działalność
Akademii w zakresie gospodarowania majątkiem. W odpowiedzi na wnioski pokontrolne, NIK otrzymała informację o działaniach podjętych przez PAN w tej sprawie, w tym wyjaśnienia władz Akademii poprzedniej kadencji. Prezes PAN poinformował także o trwających pracach Zespołu ds. Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Szkolnictwa Wyższego. Odniósł
się do wcześniejszych dyskusji na temat upolitycznienia nauki i upoważnił wiceprezesa Karola Modzelewskiego do sformułowania memorandum PAN w tej sprawie. Przypomniał o organizowanych
przez Akademię spotkaniach z Alem Gore’em w marcu i Szymonem Perezem w kwietniu. Przewodniczący Wydziału I Nauk Społecznych prof. Stanisław Mossakowski i prof. Jerzy M. Brzeziński
przedstawili rezultaty prac nad projektem zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych Wydziału, uwzględniającym specyfikę oceny badań w naukach humanistycznych. Członkowie Prezydium
wyrazili uznanie dla rzetelności przedstawionej propozycji. Prezydium zapoznało się z informacją
o działalności Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli (dr Jan K. Frąckowiak). Prezes PAN Michał
Kleiber zwrócił się do dyrektora Biura z prośbą o opracowanie projektu memoriału skierowanego
do polskich uczonych wskazującego sposoby zwiększenia skuteczności działań polskiego środowiska naukowego w pozyskiwaniu środków unijnych na badania naukowe. Prezydium przyjęło uchwałę w sprawie regulaminu określającego tryb postępowania konkursowego wyboru kandydatów na dyrektora placówki, a także rozpatrzyło i przyjęło w trybie obiegowym uchwałę w sprawach
majątkowych.
15 kwietnia Prezydium PAN zapoznało się ze stanowiskiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w sprawie reformy szkolnictwa wyższego. Prof. Jan Madey, wiceprzewodniczący Rady omówił
dokument „Kierunki zmian w polskim szkolnictwie wyższym”, który został zaprezentowany organom
władzy i administracji publicznej, uczelniom oraz instytucjom naukowym i akademickim. Rada
opowiedziała się za utrzymaniem habilitacji, choć proponowała rozważenie otwarcia równoległej
ścieżki rozwoju kariery akademickiej i naukowej. W dyskusji wyrażono pogląd o konieczności reform
i zmian systemowych w sferze nauki i szkolnictwa wyższego oraz o zbieżności wielu propozycji
Ministerstwa z postulatami zgłaszanymi przez środowisko naukowe. Jednocześnie przedstawiono
wątpliwości dotyczące m.in. braku rzetelnej oceny aktualnego stanu nauki w założeniach reformy,
niezadowalającego sformułowania celów, metod oraz środków służących realizacji projektowanych
zmian. W kontekście propozycji zmian modelu kariery akademickiej, zgłoszono zastrzeżenia w sprawie projektu zniesienia habilitacji, postulując udoskonalenie procedury habilitacyjnej i podniesienie
poziomu rozpraw habilitacyjnych poprzez możliwość uzyskiwania habilitacji poza macierzystą placówką i przywrócenie nadzoru organu akademickiego wyższego stopnia (CK). Obiekcje wzbudziła
kwestia międzynarodowego audytu powoływanego dla oceny stanu polskiej nauki i jej podmiotów
w związku z jego potencjalnymi praktycznymi i finansowymi skutkami. Z negatywną opinią spotka–9–

ła się propozycja stworzenia możliwości ubiegania się o doktorat po licencjacie oraz wprowadzenia
doktoratu zawodowego. Krytycznie ustosunkowano się do propozycji powoływania dyrektorów
placówek PAN w trybie otwartego konkursu międzynarodowego, ze względu na ograniczone możliwości realizacji tego modelu w warunkach polskich. Mimo uwag krytycznych stwierdzono, że
projekt działań reformatorskich stwarza szansę na kompleksowe zmiany i wywołanie pozytywnych
w skutkach procesów w sferze nauki i szkolnictwa wyższego. W związku z oczekiwanym stanowiskiem rządu w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników nauki zgłoszono postulat, aby podwyżkę wynagrodzeń rozpocząć od doktorantów i asystentów. Prezydium PAN wysłuchało informacji o projekcie Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie „Konwersja energii i źródła odnawialne”
(prof. Władysław Włosiński). Prezes PAN Michał Kleiber udzielił merytorycznego poparcia projektowi, prosząc o rozszerzenie informacji nt. sposobu finansowania przedsięwzięcia. Prezydium zapoznało się także z informacją o działalności Stacji Naukowej PAN w Rzymie (prof. Elżbieta Jastrzębowska). Prezydium zadecydowało o podjęciu uchwał w sprawach majątkowych w trybie
obiegowym.
15 maja Prezydium rozpatrzyło sprawy majątkowe. Prezes PAN Michał Kleiber stwierdził, że
w wyniku zaszłości historycznych i wadliwych zapisów w ustawie o PAN Akademia nie była w stanie racjonalnie zarządzać ogromnym majątkiem powierzonym jej przez Skarb Państwa. W 2007 r.
roku Akademia została zobowiązana przez władze państwowe do przedstawienia strategii zarządzania majątkiem PAN, a NIK zlecono przeprowadzenie kontroli w PAN. Prezydium rozpatrzyło i podjęło uchwały w sprawach majątkowych. Prezes PAN Michał Kleiber przedstawił i uzasadnił opracowaną w PAN koncepcję powołania zespołów eksperckich i integracyjno-eksperckich, które
mogłyby pełnić funkcje eksperckie dla rządu i administracji centralnej oraz przygotowywać stanowiska Akademii w ważnych sprawach publicznych, gospodarczych i społecznych. Prezes Akademii
zapoznał Prezydium z założeniami stanowiska PAN wobec projektu „Strategii rozwoju nauki w Polsce do roku 2015”.
Odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów PAN i KRASP, w którym uczestniczył podsekretarz
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Duszyński oraz inni przedstawiciele Ministerstwa. Celem posiedzenia była dyskusja nad reformą nauki i szkolnictwa wyższego
oraz przyjęcie w tej sprawie wspólnego stanowiska PAN i KRASP. Podkreślano konieczność traktowania reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego jako części programu rozwoju kraju poprzez
naukę i edukację. Pomimo licznych krytycznych uwag udzielono poparcia dla idei i kierunków
postulowanych przez Ministerstwo reform jako szansy na stworzenie systemu efektywnej konkurencyjności w ramach polskiego środowiska naukowego i na płaszczyźnie międzynarodowej. Dotyczyło to w szczególności: powiązania proponowanej reformy z długofalową strategią rozwoju
nauki i szkolnictwa wyższego, kwestii doskonalenia systemu oceny dorobku naukowego, premiowania rzetelnej krytyki naukowej, drogi awansu naukowego, mobilności kadr naukowych, migracji
młodych naukowców, mechanizmów konkurencyjności przy obsadzaniu stanowisk profesorskich,
kontraktowości i jednoetatowości zatrudniania naukowców, audytu polskich instytucji naukowych
przez międzynarodowe zespoły ekspertów, ochrony poziomu najlepszych ośrodków badawczych
i dydaktycznych (tzw. okręty flagowe) bez zubożania pozostałych placówek, zasad etyki w nauce
i ochrony własności intelektualnej. Zaproponowano odłożenie decyzji w sprawie zniesienia habilitacji. Postulowano, aby „Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 r.” była przyjęta nie tylko przez
resort nauki, ale także Radę Ministrów. Zgłaszając zastrzeżenie wobec zamiaru podporządkowania
uczelni resortowych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaapelowano o respektowanie
w aktach prawnych dotyczących reformy zasady autonomii instytucji naukowych i akademickich.
Z zadowoleniem przyjęto propozycję powołania Rady Rozwoju Nauki i Innowacyjności przy Prezesie Rady Ministrów oraz Narodowego Centrum Nauki. Prezydia PAN i KRASP przyjęły stanowiska w sprawach „Projektu założeń reformy systemu nauki i reformy szkolnictwa wyższego oraz
drogi awansu naukowego”.
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17 czerwca Prezydium podjęło uchwałę w sprawach organizacyjnych komitetów PAN. Rozpatrzyło przedstawiony przez prof. A. Grzywacza, przewodniczącego Wydziału V Nauk Rolniczych,
Leśnych i Weterynaryjnych PAN, wniosek w sprawie przekształcenia Zakładu Badań Środowiska
Leśnego i Rolniczego PAN w instytut. Prof. W. Włosiński, przewodniczący Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, przedstawił informację uzupełniającą nt. projektu utworzenia Centrum Badawczego
PAN „Konwersja energii i źródła odnawialne” w Jabłonnie, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł
finansowania. Podkreślił potrzebę wsparcia krajowych działań na rzecz innowacyjności sektora badań
i rozwoju oraz nadania priorytetu sprawom źródeł odnawialnych i konwersji energii. Prezydium PAN
wyraziło zgodę na złożenie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie. Rozpatrzyło i podjęło uchwały w sprawach majątkowych oraz w sprawie wyboru uzupełniającego na członków komisji interdyscyplinarnej II instancji dla mianowanych pracowników naukowych Akademii.
16 września prezes PAN Michał Kleiber poinformował o rozmowach prowadzonych z minister
nauki i szkolnictwa wyższego Barbarą Kudrycką na temat planowanej nowelizacji ustawy o PAN.
Omówił propozycje zmian w zakresie funkcjonowania organów Akademii i jej struktury korporacyjnej, zasad gospodarowania finansami PAN oraz restrukturyzacji pionu badawczego. Po wysłuchaniu
informacji o rozpoczętej w PAN kontroli NIK podkreślono konieczność wdrożenia jakościowo nowej
koncepcji zarządzania majątkiem PAN. Prezydium rozpatrzyło i podjęło uchwały w sprawach majątkowych. W nawiązaniu do niezgodnych z rzeczywistością i krzywdzących Akademię informacji
prasowych nt. gospodarowania majątkiem, zapowiedziano działania zmierzające do kształtowania
pozytywnego wizerunku PAN w przekazie społecznym. Prezydium podjęło uchwałę w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2009 w części przewidzianej dla Akademii oraz uchwały w sprawie
powołania honorowych przewodniczących komitetów PAN. Z rekomendacji Kapituły Medalu, Prezydium PAN przyznało Medal PAN im. Mikołaja Kopernika prof. Włodzimierzowi ZagórskiemuOstoi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wirusologii molekularnej i biotechnologii roślin.
21 października Prezydium podjęło uchwałę w sprawie zwiększeniu budżetu Akademii. Przyjęto
do wiadomości informację w sprawach majątkowych PAN. Prezes PAN Michał Kleiber poinformował o szerokich konsultacjach w środowisku Akademii w sprawie projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk, pozwalających na przygotowanie stanowiska Akademii. W dyskusji wyrażono krytyczne opinie na temat projektowanych zapisów ograniczających autonomię korporacji PAN poprzez
całkowite jej podporządkowanie ministrowi właściwemu do spraw nauki. Uznano, że propozycje
zmian w strukturze pionu badawczego Akademii nie gwarantują wprowadzenia skuteczniejszych
i nowocześniejszych metod zarządzania placówkami naukowymi PAN. Prezydium PAN rozpatrzyło
i podjęło uchwały w sprawach organizacyjnych komitetów PAN. Przewodniczący Wydziału V Nauk
Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN prof. Andrzej Grzywacz przedstawił informację uzupełniającą w sprawie przekształcenia Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego w instytut.
Prezydium podjęło uchwałę o utworzeniu Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Przyjęło do akceptującej wiadomości projekt zaleceń w sprawie dokonywania oceny placówek naukowych PAN przez wydziały PAN. Zapoznało się z relacją z obchodów Dni Nauki Polskiej w Moskwie. Wydarzenie to zostało ocenione przez prezesa PAN Michała Kleibera jako sukces. Odbyła
się uroczystość wręczenia Medalu PAN im. Mikołaja Kopernika prof. Włodzimierzowi Zagórskie
mu-Ostoi.
18 listopada Prezydium PAN wysłuchało informacji prof. Macieja Sadowskiego, zastępcy przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Środowiska, o planowanej na
1-12 grudnia 2008 r. w Poznaniu Międzynarodowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu. W dyskusji poruszono m.in. stanowisko Polski w kwestii emisji CO2 i przypadającego Polsce limitu tej emisji. Prezes PAN Michał Kleiber przypomniał propozycję stworzenia przez
środowisko PAN wirtualnego Centrum Studiów Strategicznych, które przygotowywałoby ekspertyzy,
opinie i programy naukowe na potrzeby decyzji politycznych i gospodarczych. Prezydium podjęło
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uchwałę w sprawach organizacyjnych komitetów PAN i przyjęło do wiadomości informację w sprawach majątkowych. Uchwaliło porządek 111. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN.
15 grudnia Prezydium podjęło uchwały w sprawach organizacyjnych komitetów PAN i w sprawach majątkowych Akademii. Przyjęło harmonogram posiedzeń kolegialnych w 2009 r. Poparło
i zarekomendowało Zgromadzeniu Ogólnemu PAN skierowaną do władz państwowych uchwałę
Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie roli nauk humanistycznych
i społecznych. Prezydium wyraziło nadzieję, że władze państwowe wraz ze środowiskami
humanistycznymi PAU i PAN podejmą prace nad skonstruowaniem wieloletniego rządowego programu badawczego w tej dziedzinie. W dyskusji nad stanowiskiem prof. Andrzeja Markowskiego,
przewodniczącego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, w sprawie opracowanych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektów punktacji wyników naukowych, zwrócono
uwagę na krzywdzące dla placówek naukowych, zajmujących się dziedzinami polskiego językoznawstwa, literatury i historii Polski, kryterium wyższego punktowania publikacji anglojęzycznych.
Prezes PAN Michał Kleiber podkreślił znaczenie, jakie władze PAN przywiązują do rozwoju polskiej humanistyki i zapowiedział kontynuację prac nad tym zagadnieniem na kolejnym posiedzeniu
Prezydium.
KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Na kadencję 2007-2010, uchwałą nr 3/2006 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dn. 15 grudnia
2006 r., utworzono 61 stałych komitetów naukowych dla podstawowych dyscyplin naukowych,
współpracujących z poszczególnymi wydziałami PAN. Prezydium PAN, uchwałami nr 1/2007
i nr 2/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r., nr 5/2007 i nr 7/2007 z dnia 20 marca 2007 r. oraz nr 9/2007
z dnia 26 kwietnia 2007 r., utworzyło: 34 inne, niż stałe komitety naukowe dla podstawowych dyscyplin naukowych, komitety naukowe współpracujące z wydziałami PAN oraz 11 komitetów problemowych i 3 rady przy Prezydium PAN, a także 1 komitet problemowy przy Wydziale VII PAN.
Łącznie utworzono 110 komitetów, w tym 95 komitetów naukowych i 15 komitetów problemowych
(w tym 3 rady o charakterze komitetów problemowych).
KOMITETY PROBLEMOWE PRZY PREZYDIUM PAN
W okresie sprawozdawczym komitety problemowe i rady przy Prezydium PAN realizowały
przyjęte na bieżącą kadencję programy skoncentrowane na upowszechnianiu nauki poprzez organizowanie lub współorganizowanie konferencji i sesji naukowych, publikowaniu prac naukowych
w wydawnictwach komitetów. Prowadzono ponadto działalność doradczą, przygotowując ekspertyzy i opinie naukowe.
KOMITET BADAŃ KOSMICZNYCH I SATELITARNYCH
prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący
Prace Komitetu dotyczyły aktualnej problematyki kosmicznej. Opracowano ekspertyzę na temat
systemu do wykrywania i obserwacji małych ciał niebieskich w pobliżu Ziemi. Komisje Komitetu
współorganizowały konferencje naukowe: „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej
geodezji i nawigacji”; „16th International Workshop on Laser Ranging”; „The Second Coronas-Photon
and SphinX Workshop”; „Pola ULF/ELF na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej”; XIX Ogólnopolska
Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji „Teledetekcja w badaniach i ochronie środowiska”.
Komitet opublikował raport o badaniach kosmicznych w Polsce za lata 2003-2007 i przekazał
organizacji COSPAR, wykonując funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Komitetem Badań
Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR). Dzięki staraniom członków Komisji Fizyki Kosmicznej wydano
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pierwszą w Polsce publikację Wiedza o środowisku kosmicznym, poświęconą fizyce środowiska
przestrzeni kosmicznej.
Podjęto uchwałę w sprawie nazwy „GMES/Kopernikus” nadanej europejskiemu systemowi obserwacji satelitarnych i konieczności zmiany na łacińską lub polską pisownię nazwiska astronoma.
Komitet, wraz z Ambasadą USA, współorganizował obchody 50. rocznicy NASA. Z tej okazji
w Polsce przebywał amerykański astronauta polskiego pochodzenia George Zamka, który uczestniczył w licznych spotkaniach i seminariach naukowych.
Komitet (w osobie prof. P. Wolańskiego) reprezentował Polskę w Komitecie ds. Pokojowego
Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN COPUOS). W pracach COSPAR Polskę reprezentował prof. J. Zieliński. Członkowie Komitetu uczestniczyli w pracach
komisji i grup roboczych Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz innych instytucji europejskich,
a także wielokrotnie prezentowali i komentowali wydarzenia związane z badaniami kosmicznymi
w licznych programach radiowych i telewizyjnych.
KOMITET BADAŃ nad MIGRACJAMI LUDNOŚCI i POLONIĄ
prof. dr hab. Grzegorz Babiński, przewodniczący
Na spotkaniach plenarnych Komitetu dyskutowano nad przebiegiem i konsekwencjami wdrażania Karty Polaka. Podstawą dyskusji był referat „Karta Polaka – założenia, cele, implementacja
i skutki” (dr R. Wyszyński, UW). Sekretarzowi Komitetu dr hab. Dorocie Praszałowicz powierzono
także funkcję redaktora naczelnego kwartalnika Komitetu „Przegląd Polonijny”. Postanowiono zmienić jego tytuł na „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, zatwierdzono nowy skład Rady Programowej i redakcji. Członkowie Komitetu uczestniczyli w konferencji związanej z obchodami 400.
rocznicy polskiego osadnictwa w Ameryce Północnej.
KOMITET BADAŃ nad ZAGROŻENIAMI
prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz, przewodniczący
W związku z rezygnacją czł. rzecz. PAN Jana Strelaua z kierowania Komitetem, funkcję przewodniczącego powierzono prof. Zbigniewowi W. Kundzewiczowi.
Komitet zorganizował wspólną sesję naukową z Komitetem Gospodarki Wodnej PAN, poświęconą stratom i skutkom ekstremalnych zdarzeń naturalnych. Referaty i dyskusja obejmowały zagadnienia z obszaru nauk o Ziemi, nauk technicznych, nauk społecznych, nauk rolniczych oraz nauk
medycznych. Prof. Z. Kundzewicz reprezentował Komitet, uczestnicząc w międzynarodowej konferencji „Ecohydrological Processes and Sustainable Floodplains Management” z referatem „Climate
Change Impacts on the Hydrological Cycle”.
KOMITET BADAŃ POLARNYCH
prof. dr hab. Jacek A. Jania, przewodniczący
W roku sprawozdawczym najważniejszym elementem polskiego udziału w przedsięwzięciach
Międzynarodowego Roku Polarnego 2007-2009 było zorganizowanie w Krakowie posiedzenia
HAIS‑5 (Heads of Arctic and Antarctic IPY Secretariats). W czasie obrad omówiono organizację
i koordynowanie badań polarnych w poszczególnych krajach. Przedstawiciele Polski poinformowali o zamiarze powołania centralnej krajowej jednostki organizacyjnej do spraw badań polarnych.
Przewodniczący Komitetu podkreślił rolę polskich stacji polarnych w Arktyce (Hornsund, Svalbard)
i w Antarktyce (Stacja im. Arctowskiego, King George Island), a także znaczenie badań oceanologicznych oraz geofizycznych morskich na Północnym Atlantyku (na południowy zachód od Svalbardu) i wokół Półwyspu Antarktycznego. Polska finansuje 17 projektów IPY, a polscy badacze uczestniczą w ok. 40 międzynarodowych projektach IPY. Zwrócono także uwagę na znaczenie współpracy
międzynarodowej po zakończeniu IPY, ze szczególnym uwzględnieniem podjętej w czasie IPY współpracy SCAR – IASC.
– 13 –

Komitet zorganizował XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne „IV Międzynarodowy Rok
Polarny” oraz Workshop on Progress in Polar Research, Progress in Polish Polar Research „Nature
of response of Arctic glaciers to climate warming” połączony ze spotkaniem grupy roboczej w celu
naboru wspólnych projektów PolarCLIMATE w ramach akcji Europolar-Era Net (przy współudziale Instytutu Geofizyki PAN i Uniwersytetu Śląskiego).
W 2008 r. wydano 4 zeszyty „Polish Polar Research”, vol. 29, nr 1, 2, 3, 4 oraz (przy udziale
Komisji Meteorologii i Klimatologii Komitetu) rocznik „Problemy Klimatologii Polarnej”.
KOMITET BIOTECHNOLOGII
czł. koresp. PAN Stefan Malepszy, przewodniczący
W związku z wyborem na stanowisko rektora Politechniki Łódzkiej, prof. Stanisław Bielecki
zrezygnował z przewodniczenia Komitetowi Biotechnologii. Funkcję przewodniczącego powierzono
czł. koresp. PAN Stefanowi Malepszemu.
Pod patronatem Komitetu odbyła się w Polsce międzynarodowa konferencja EUROBIOTECH
2008, Central European Congress of Life Sciences obejmująca problemy biotechnologii medycznej.
Komitet zajmował się m.in.: rozwojem i stanem badań nad syntezą i zastosowaniem celulozy mikrobiologicznej; stanem i kierunkami rozwoju biogospodarki i biotechnologii, szczególnie w Polsce;
bezpieczeństwem spożywania produktów wytwarzanych z genetycznie modyfikowanych roślin,
w związku z raportem przygotowanym przez austriackie Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend. Komitet propagował naukowe potraktowanie problemu GMO, wyrażone m.in. w krytycznej ocenie ostatniego projektu rządowego ustawy „Prawo o GMO”. Prof. A. Okruszek, sekretarz
Komitetu pełnił funkcję Liaison Officer ds. Współpracy Polski z ICGEB. W wyniku jego działalności informacyjnej o konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych organizowanych przez ICGEB,
utrzymuje się wysokie zainteresowanie polskich zespołów naukowych współpracą w ramach ICGEB,
a zwłaszcza grantami fundowanymi przez ICGEB w ramach Collaborative Research Programme oraz
studiami doktoranckimi organizowanymi i finansowanymi przez ICGEB.
KOMITET ERGONOMII
prof. dr hab. Maciej Złowodzki, przewodniczący
Komitet przygotował ekspertyzę „Ergonomiczne uwarunkowania błędów medycznych”, dotyczącą transferu zasad ergonomii do nauki i praktyki medycyny oraz do dziedzin towarzyszących
(przemysł farmaceutyczny, produkcja sprzętu i aparatury medycznej). Współorganizował VII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Obciążenie układu ruchu. Przyczyny i skutki”. Komitet i Komisja
„Ergonomia w Rehabilitacji” zorganizowały Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną
„Ergonomia Niepełnosprawnym”. W przygotowaniu są publikacje książkowe „Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i zarządzaniu. Wyniki badań, oceny, wytyczne”, „Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i zarządzaniu. Projekty” oraz ich wersje angielskojęzyczne. Komitet zorganizował w bazie lotnictwa taktycznego tzw. widymację środowiskową, poświęconą
ergonomii pracy z najnowszym sprzętem bojowym F-16.
KOMITET ETYKI w NAUCE
prof. dr hab. Jerzy Pelc, przewodniczący
Zorganizowano sesje naukowe: „Uczony – etyka – polityka” (referaty wygłosili: ks. red. Adam
Boniecki, prof. Maciej W. Grabski, prof. A. Paszewski, prof. Marek Safjan, prof. Paweł Śpiewak,
prof. Magdalena Środa, prof. Mariusz M. Żydowo) oraz „Problematyka etyczna w naukach ścisłych
– tu i teraz” (referat prof. Tomasza Dietla). Na posiedzeniach plenarnych omawiano przyszły kształt
Komitetu, jego kontakty z pokrewnymi zespołami polskimi i międzynarodowymi oraz powołanie
odrębnej krajowej instytucji do spraw indywidualnych wykroczeń przeciw etyce w nauce. Zwrócono uwagę na konieczność wyraźnego określenia kompetencji Komitetu jako jednostki opiniodawczej,
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swoistej rady ds. etyki w nauce. Ponadto rozważano, zgłoszoną na spotkaniu prezydiów Komitetu
Etyki w Nauce i Komitetu Nauk Prawnych PAN z wiceprezesem PAN A. Górskim, propozycję powołania – dysponującej sankcjami – instytucji ścigającej naruszenia zasad etyki w nauce. Instytucja
ta mogłaby stać się partnerem światowych i europejskich organizacji zajmujących się sprawami
rzetelności naukowej. Omawiano też kwestię zwołania konferencji „Determinanty etycznej sytuacji
nauki w Polsce” i wydania zbioru artykułów obrazujących różne aspekty tego problemu.
KOMITET GOSPODARKI WODNEJ
prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski, przewodniczący
Komitet prowadził działania na rzecz upowszechniania europejskiej polityki wodnej. Temu zagadnieniu poświęcono m.in. wspólne posiedzenie plenarne z Komitetem Badań nad Zagrożeniami
na temat: „Straty i skutki ekstremalnych zdarzeń naturalnych”.
Podjęto decyzję o zmianie założeń organizacyjnych Szkoły Hydrauliki. Ze względu na potrzeby
gospodarki wodnej zadecydowano, iż co drugi rok będzie to szkoła ogólnopolska, poświęcona zagadnieniom hydraulicznym, wynikającym z aktualnych, praktycznych zadań gospodarki wodnej
w Polsce. Komitet opracował ekspertyzy: „Stan gospodarki wodnej w Polsce” oraz „Stan i potrzeby
w zakresie kształcenia kadr dla inżynierii i gospodarki wodnej w świetle ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej UE”.
KOMITET PROBLEMÓW ENERGETYKI
czł. koresp. PAN Tadeusz Chmielniak, przewodniczący
Komitet, wraz z Katedrą Ogrzewania, Wentylacji i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej, był organizatorem sympozjum „Technologie niskoemisyjne – spalanie tlenowe” oraz,
wspólnie z Instytutem Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej, konferencji
„Stabilizacja bezpieczeństwa energetycznego Polski w okresie 2008-2020 (z uwzględnieniem perspektywy 2050) za pomocą mechanizmów rynkowych (ekonomiki) i innowacyjnych technologii –
różne scenariusze rozwojowe”. Pod patronatem Komitetu zostały zorganizowane: Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna „ENERGETYKA 2008”, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „XI Forum Energetyków 2008”, konferencja „Przyszłość energetyczna Polski a dostępność paliw i energii”. Komitet podjął realizację pierwszego etapu ekspertyzy „Wyzwania paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki”. Opracował i przekazał do Ministerstwa
Gospodarki opinie dotyczące: rozwoju w warunkach polskich energetyki jądrowej; dokumentu Ministerstwa Gospodarki „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. W 2008 r. ukazały się dwa
zeszyty „Archiwum Energetyki”.
KOMITET PROGNOZ „POLSKA 2000 PLUS”
czł. rzecz. PAN Michał Kleiber, przewodniczący
W 2008 roku działalność Komitetu Prognoz była skoncentrowana na kilku węzłowych kwestiach,
które mają służyć opracowaniu wizji rozwoju Polski do roku 2050. W tym celu Komitet zorganizował konferencję „Narodowy Program Foresight Polska 2020 – założenia do scenariuszy”, poświęconą wynikom prac nad Programem. Idea foresight zakłada m.in. zaangażowanie do prac nad rozwojem społecznym i gospodarczym kraju różnych grup społecznych: naukowców, przedsiębiorców,
przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i społecznych oraz dziennikarzy.
Efektem foresight jest wskazanie na możliwość zharmonizowania działań tych partnerów, a także
tworzenie języka debaty społecznej i kultury myślenia o przyszłości. Na konferencji przedyskutowano założenia do scenariuszy, które były głównym produktem Programu. Dyskusja przyczyniła się
do udoskonalenia badań nad przyszłością, a także ułatwiła kierownictwu Programu opracowanie
scenariuszy ostatecznych. Podczas konferencji „Europejski sposób bycia człowiekiem” podjęto dyskusję nad kondycją i sposobem bycia człowiekiem w warunkach zmieniającej się Europy i kontro– 15 –

wersyjnego ruchu wartości, które stanowią formy porządkowania rzeczywistości, podstawy ludzkich
wyborów i działań. Zmienia się styl i sposób życia ludzi w Europie w sytuacji rozchwiania zakorzenionych tradycji, wobec nacisku powszechnie odczuwanej amerykanizacji, a także globalizacji i zderzenia różnych kultur. Pogłębia się potrzeba humanistycznego samookreślenia środowisk naukowych
i wzmocnienia poczucia odpowiedzialności intelektualistów. Dyskusja toczyła się nad wspomnianą
problematyką w nawiązaniu do wieloletnich prac studyjnych zespołu, którego działalność koncentro
wała się wokół zagadnień dotyczących funkcjonowania człowieka w zmieniających się warunkach cywilizacyjnych. Człowiek jest bowiem podmiotem, ale jednocześnie i przedmiotem dokonujących się
przemian i przekształceń, wspomaganych przez intencjonalne i swobodne działania edukacyjne.
Ponadto, podczas posiedzeń plenarnych Komitetu omawiano: problemy zagrożeń ekologicznych
dla Europy i Polski; zmiany struktury etnicznej UE w perspektywie 2050 roku; przyszłość demokracji w warunkach globalizacji; ewolucję gospodarki rynkowej. Zastanawiano się nad obecnymi kontrowersjami wokół problematyki wartości, a także dyskutowano o przyszłości środków masowego
przekazu oraz o roli sektora informacyjnego w Unii Europejskiej i w Polsce.
KOMITET PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU
prof. dr hab. Tadeusz Markowski, przewodniczący
Z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Komitetu, zorganizowano – wspólnie z Ministerstwem
Rozwoju Regionalnego – konferencję naukową „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy” oraz wydano okolicznościowe publikacje
poświęcone problematyce polityki regionalnej i planowania wielkoprzestrzennego. Członkowie Komi
tetu uczestniczyli w pracach Ministerstwa nad koncepcją przestrzennego zagospodarowaniu kraju.
Przewodniczący Komitetu brał udział w pracach Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministrze Budownictwa jako jej wiceprzewodniczący. Komitet, patronując kierunkowi
nauczania gospodarka przestrzenna, zorganizował konferencję dla kierowników i przedstawicieli
europejskich szkół planowania działających w ramach AESOP.
RADA JĘZYKA POLSKIEGO
prof. dr hab. Andrzej Markowski, przewodniczący
Najważniejszym wydarzeniem w działalności Rady w 2008 roku było VII Forum Kultury Słowa
„Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych”, zorganizowane przy współpracy Uniwersytetu Gdańskiego i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Przedsięwzięciem Rady była też
konferencja „Uczyć po polsku – co to znaczy?”, zorganizowana we współpracy z sejmowymi komisjami: Kultury i Środków Przekazu oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Z inicjatywy Rady Języka Polskiego po raz pierwszy przyznano tytuł „Ambasadora Polszczyzny”.
Wyróżnienie to otrzymał Tadeusz Konwicki.
Inicjatywy Rady w działalności upowszechnieniowej i promującej naukę dotyczyły: realizacji
filmów animowanych poświęconych poprawności językowej, emitowanych w Telewizji Polskiej
(„Pucuł i Grzechu”); zajęć fakultatywnych poświęconych komunikacji lekarza z pacjentem, przeznaczonych dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pod auspicjami Rady zostały
wydane książki: Polska polityka językowa w Unii Europejskiej (red. D. Krzyżyk, J. Warchala); Język
katechezy (red. R. Przybylska, W. Przyczyna). Kontynuowano edycję broszury Język polski w siedmiu nowych wersjach językowych (czeskiej, estońskiej, fińskiej, greckiej, łotewskiej, niderlandzkiej,
słoweńskiej), wykonano dodruk w czterech wersjach (francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, portugalskiej). Ukazał się nr 21 „Komunikatów Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN”.
Przedstawiciele Rady uczestniczyli m.in. w konferencji Europejskiej Federacji Narodowych Instytucji na rzecz Języka (European Federation of National Institutions for Language; EFNIL) oraz
w Generalnym Zjeździe Wielojęzyczności. Nawiązano współpracę z Ukraińską Akademią Nauk
w zakresie badań ukraińskiego języka religijnego.
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RADA TOWARZYSTW NAUKOWYCH
dr hab. Zbigniew Kruszewski, prof. SWPW, przewodniczący
Rada zorganizowała konferencję „Rola i zasady funkcjonowania towarzystw naukowych w społeczeństwie wiedzy”, podczas której sformułowano zadania, jakie mają do spełnienia te organizacje.
W szczególności, są to działania w zakresie kształtowania poziomu wiedzy społeczności lokalnych
oraz informowania tych społeczności o szansach rozwoju i zagrożeniach wynikających z zachodzących procesów społecznych i ekonomicznych, z rozwoju gospodarki i innych procesów, m.in. po
wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zadaniem towarzystw jest szerzenie wiedzy na temat: roli nauki
i nowoczesnych metod upowszechniania jej osiągnięć; kształtowania świadomości społeczności
lokalnych; roli prasy, radia i telewizji w przekazywaniu osiągnięć nauki i ich wpływu na kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich; działań stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT i ich
wpływu na rozwój gospodarczy kraju poprzez uczestnictwo w programach operacyjnych i regionalnych, w platformach technologicznych oraz poprzez działalność ośrodków innowacji. Uchwalono
„Stanowisko Rady w sprawie roli i zasad funkcjonowania towarzystw i stowarzyszeń naukowych
w społeczeństwie wiedzy”, które m.in. przekazano do: marszałków Sejmu i Senatu RP, prezesa Rady
Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i innych jednostek mających wpływ na finansowanie nauki.
Przygotowano nowy projekt ustawy o towarzystwach i stowarzyszeniach naukowych, który obejmuje rozwiązania prawne dotyczące finansowania społecznego ruchu naukowego w Polsce, z uwzględnieniem proponowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian w systemie finansowania polskiej nauki. Projekt przekazano Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP.
RADA UPOWSZECHNIANIA NAUKI
prof. dr hab. Magdalena Fikus, przewodnicząca
Rada wspólnie z Instytutem Biologii Akademii Podlaskiej, Szkołą Festiwalu Nauki w Warszawie
i Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zorganizowała sesję
„Wiosna z nauką w Siedlcach”. Sesja rozszerzyła formy popularyzacji nauki w Siedlcach o dodatkową imprezę. Nauczyciele, którzy uczestniczyli w ćwiczeniach prowadzonych przez SFN, podkreślali m.in. znaczenie kontaktu z laboratorium biologii molekularnej oraz praktyczną przydatność
uzyskanej informacji o możliwościach urządzenia takiego laboratorium w szkole niewielkim nakładem kosztów. Rada, w porozumieniu z Polskim Komitetem Obchodów „Roku Ziemi”, podczas
Festiwalu Nauki w Warszawie zorganizowała sesję oraz inne imprezy popularyzujące wiedzę o Ziemi. Współorganizowała Kawiarnię Naukową Rodziców, towarzyszącą spotkaniom Uniwersytetu Dzieci w Warszawie. Rada współpracowała z Komitetem Mikrobiologii PAN w przygotowaniach
do konferencji naukowej z okazji przyznania tytułu doktora honoris causa prof. Hilaremu Koprowskiemu.
ODDZIAŁY POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Oddział PAN w Gdańsku
Czł. rzecz. PAN Jacek Marecki, prezes
Oddział zrzeszał 27 członków PAN (14 rzeczywistych i 13 korespondentów).
W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy sesje Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału.
4 czerwca sesję zorganizowano w Instytucie Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN.
W referatach przedstawiono wyniki najnowszych prac badawczych z zakresu energetyki, wykonanych
w Instytucie. Sesja nadzwyczajna odbyła się 7 października i była poświęcona przygotowaniu stanowiska członków Oddziału w sprawie pakietu ustaw dotyczących reformy nauki, a w szczególności
ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Opinię zbiorową przekazano Prezesowi PAN. Sesja zwyczajna
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odbyła się 27 listopada z udziałem przewodniczących komisji naukowych. Referat „Przetwarzanie
zespołowe – nowy model obliczeń komputerowych” wygłosił czł. koresp. PAN Henryk Krawczyk.
W 2008 r. Prezydium Oddziału odbyło sześć posiedzeń, w tym jedno rozszerzone zebranie wyjazdowe w Koszalinie oraz jedno w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. Zajmowano się bieżącymi sprawami Oddziału i jego Filii w Szczecinie. Między innymi, zapoznano się z projektem regulaminu określającego tryb postępowania konkursowego przy wyborze kandydatów na dyrektora
placówki naukowej PAN i omówiono propozycje zmian w projekcie ustawy o Polskiej Akademii
Nauk. Na posiedzeniu Prezydium Oddziału w Instytucie Oceanologii w dniu 1 lutego przedstawiono informację o działalności placówki. Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Oddziału odbyło się
w Koszalinie w dniu 20 maja. Gospodarzami spotkania byli: rektor Politechniki Koszalińskiej, dziekani i przedstawiciele Wydziałów: Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Ekonomii i Zarządzania, Elektroniki i Informatyki oraz Mechanicznego, a także dyrektorzy instytutów międzywydziałowych. Członkowie Prezydium zapoznali się z działalnością dydaktyczną i badawczą Politechniki
Koszalińskiej.
We współpracy z władzami samorządowymi m. Gdańska przyznano doroczną nagrodę naukową
im. Jana Heweliusza. Laureatami nagrody za rok 2007 zostali pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego:
w kategorii nauk humanistycznych – prof. Małgorzata Książek-Czermińska, w kategorii nauk ścisłych
i przyrodniczych – prof. Marcin Pliński. Uroczyste wręczenie nagrody (już po raz dwudziesty) miało miejsce w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku w dniu 28 stycznia. Laureatami nagrody dla
młodych naukowców im. Jana Uphagena za rok 2007 zostali: w kategorii nauk humanistycznych –
dr Kamil Zeidler, w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych – dr Paweł Wiczling. Uroczystość
wręczenia nagrody odbyła się 8 lutego w Domu Uphagena w Gdańsku.
Ukazały się wydawnictwa Oddziału: „Prawo Morskie”, „Marine Technology Transactions”, „Annual of Navigation”, „Metody Informatyki Stosowanej”, „Roczniki Socjologii Morskiej” oraz „Informator Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku”.
Przy Oddziale działa 10 komisji naukowych w Gdańsku i Szczecinie, które przeprowadziły łącznie 24 posiedzenia, podczas których wygłoszono 36 referatów, organizowały lub współorganizowały
10 konferencji naukowych.
W ramach VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki, adresowanego do szerokiego kręgu społeczeństwa
Wybrzeża i regionu, z ofertą upowszechnieniową wystąpili wspólnie pracownicy naukowi instytutów
PAN działających w Trójmieście: Instytutu Budownictwa Wodnego, Instytutu Maszyn Przepływowych
i Instytutu Oceanologii.
Oddział PAN w Katowicach
Czł. koresp. PAN Zbigniew S. Herman, prezes
Oddział zrzeszał 19 członków PAN (10 rzeczywistych i 9 korespondentów).
Zorganizowano 4 posiedzenia oraz 3 sesje Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału. 2 kwietnia odbyła się 84. sesja wyjazdowa (Gliwice, Politechnika Śląska), podczas której wygłoszono referaty: „Modelowanie wieloskalowe: metodologia i zastosowania” (czł. koresp. PAN Tadeusz Burczyński); „Nowe generacje technologii energetycznych” (czł. koresp. PAN Tadeusz J. Chmielniak);
„Geofizyka górnicza jako podstawowe narzędzie pomiarowe współczesnego górnictwa surowców
mineralnych” (czł. koresp. PAN Józef Dubiński). Na 85. sesji w dniu 5 czerwca zaprezentowano
„Równania funkcyjne w analizie funkcjonalnej” (referat prof. Romana Gera, Uniwersytet Śląski).
86. sesja odbyła się 26 listopada z referatem czł. rzecz. PAN Stanisława Waltosia (Uniwersytet Jagielloński) „Konstytucyjna zasada domniemania niewinności w świecie mediów”.
Oddział PAN w Katowicach był także organizatorem dwóch cyklicznych konferencji naukowych:
VIII Katowickiej Konferencji Naukowej „W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – Szkolnictwo i Nauka na Górnym Śląsku”; XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura
Europy Środkowej”.
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Przy Oddziale działały 22 komisje naukowe skupiające 1362 członków. Komisje zorganizowały
118 posiedzeń i sesji naukowych, krajowych i międzynarodowych, na których wygłoszono łącznie
909 referatów. Komisja Językoznawstwa kontynuowała wydawanie serii „Linguistica Silesiana”,
Komisja Historycznoliteracka – serii „Śląskie Miscellanea” i „Spotkania z literaturą”. Oddział wydał
9 pozycji, m.in. 32. zeszyt „Prac Komisji Naukowych”, zawierający streszczenia referatów wygłoszonych na posiedzeniach i konferencjach organizowanych przez komisje.
Oddział sprawował opiekę nad Środowiskowym Studium Doktoranckim z zakresu inżynierii
środowiska. W 2008 roku obronione zostały 2 prace doktorskie, otworzono 10 przewodów, a na rok
akademicki 2008/2009 przyjęto 22 słuchaczy.
Oddział PAN w Krakowie
Czł. rzecz. PAN Jerzy Haber, prezes
Oddział zrzeszał 54 członków PAN (35 rzeczywistych i 19 korespondentów).
Zorganizowano jubileuszową Sesję Zgromadzenia Ogólnego członków Oddziału oraz wykład
prof. Włodzimierza Ostrowskiego „Pięćdziesiąt lat działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie”. Odbyło się 8 posiedzeń Prezydium Oddziału, na których omawiano projekt restrukturyzacji Polskiej Akademii Nauk, plan wspólnych działań PAN i PAU w zakresie minimalizacji
skutków zagrożeń cywilizacyjnych na terenie woj. małopolskiego, bieżące sprawy komisji naukowych
i ich wydawnictw oraz Zakładu Działalności Pomocniczej i Domów Pracy Twórczej.
Prezydium Oddziału było reprezentowane na posiedzeniach Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i Komisji Stypendialnej Miasta Krakowa
oraz patronowało obradom XVII Międzynarodowego Sympozjum Polskiej Sieci Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN, a także IX Sesji Podgórskiej „Urzędy i urzędnicy Podgórza”.
Działały 32 komisje naukowe i Ośrodek Dokumentacji Fizjograficznej, zrzeszające 1103 członków.
Komisje zorganizowały 141 posiedzeń naukowych (wraz z konferencjami), na których wygłoszono
452 referaty, w tym 112 autorstwa uczonych zagranicznych. Wspólnie z wyższymi uczelniami przygotowano 13 konferencji naukowych. Ważniejsze z nich to: III Międzynarodowa Konferencja „Oriental Languages in Translation”; IX Międzynarodowe Seminarium „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”; Forum Naukowe 2008
„Nawarstwienia historyczne miast”. Komisje zorganizowały przyjazd, wykłady i konsultacje trzech
uczonych z Belgii, Czech i Niemiec. Opublikowano 21 tytułów prac naukowych.
Oddział PAN w Lublinie
Czł. rzecz. PAN Jan Gliński, prezes
Oddział zrzeszał 13 członków PAN (6 rzeczywistych i 7 korespondentów).
Oddział pełni funkcję integrującą życie naukowe regionu lubelskiego, szczególnie poprzez działalność 18 komisji, skupiających ponad 500 członków, w tym 39 zagranicznych. Organizuje sesje
i konferencje naukowe, wydaje publikacje, utrzymuje kontakty z placówkami zagranicznymi Białorusi, Francji, Holandii, Japonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Rumunii, Ukrainy, USA, Włoch.
Ze względu na swoje usytuowanie na pograniczu wschodnim, Oddział utrzymuje ścisłe kontakty
z placówkami naukowymi na Ukrainie (z Szackim Parkiem Narodowym, Instytutem Ekologii
Karpat Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie) i na Białorusi – z instytutami Białoruskiej Akademii Nauk (Instytutem Problemów Wykorzystania Zasobów Naturalnych i Ekologii
w Mińsku, Instytutem Problemów Polesia w Brześciu i Poleskim Instytutem Rolno-Ekologicznym
w Brześciu).
Oddział współpracuje z 41 placówkami naukowymi, w tym z uczelniami wyższymi, instytutami
badawczymi i towarzystwami naukowymi regionu, które na bieżąco są informowane o pracach Oddziału i Akademii, otrzymują wydawnictwa naukowe Oddziału, a ich przedstawiciele biorą udział
w pracach komisji i w zebraniach plenarnych Oddziału.
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W okresie sprawozdawczym odbyła się 23. sesja (jesienna) Zgromadzenia Ogólnego Członków
Oddziału PAN w Lublinie (zorganizowana pod patronatem Wojewody Lubelskiego), poświęcona
m.in. zagadnieniom integracji środowiska naukowego oraz współpracy z zagranicznymi ośrodkami
naukowymi. Referat „Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny” wygłosiła Genowefa Tokarska, Wojewoda Lubelski. Referat „Postęp i tradycja w architekturze i urbanistyce Lubelszczyzny” zaprezentowała prof. Elżbieta Przesmycka. Odbyły się cztery posiedzenia Prezydium Oddziału: jedno w Warszawie i trzy w Państwowym Instytucie Weterynarii – Państwowym Instytucie Badawczym
w Puławach, podczas których omawiano m.in. kwestię wydawnictw Oddziału, plan konferencji
w 2008 r., sprawy reformy nauki.
W ramach Oddziału prowadzi działalność Fundacja Oddziału PAN w Lublinie „Nauka i Rozwój
Lubelszczyzny”. Fundacja zorganizowała w dniu 7 czerwca w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie „Wielką Galę Nauki i Biznesu”. Współorganizatorami byli: Związek
Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” oraz Kancelaria Prezydenta Miasta Lublina.
Honorowy Patronat nad Galą objął Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski. Podjęta inicjatywa
miała na celu przybliżenie szerokim kręgom społecznym potencjału, jakim dysponują oba środowiska – nauka i biznes oraz możliwości wykorzystania efektu synergii, jaki powstanie w przypadku
skutecznego i dla obydwu stron zrozumiałego dialogu, popartego efektywnym wykorzystaniem wspólnych doświadczeń. Podczas Gali została wręczona Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za
wybitne osiągnięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych. Fundacja rozpoczęła
realizację trzech projektów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym.
Oddział organizował i współorganizował liczne sesje naukowe i dyskusje panelowe, a także 9 krajowych i regionalnych oraz 6 międzynarodowych konferencji. Prezes reprezentował Oddział na
krajowych konferencjach i sympozjach naukowych, podczas posiedzeń Kolegium Rektorów Szkół
Wyższych Lublina, na inauguracjach roku akademickiego uczelni lubelskich oraz poprzez udział
w komitetach honorowych obchodów świąt państwowych.
Opublikowano: „Biuletyn Informacyjny 13/2008 Oddziału PAN w Lublinie”, „Informator o placówkach naukowo-dydaktycznych Lubelszczyzny”, „TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie”:
Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego (tom V), Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa (tom VIII), Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych (tom IV),
Komisji Historycznej (tom V), Komisji Prawniczej (tom I), Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych (tom III), Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych (tom III), „MOTROL
Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa” (tom X), a także streszczenia prac konferencji „Problemy
diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego”. Pod patronatem Oddziału wydano
kolejne numery kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”. Rozbudowano i na bieżąco aktualizowano polsko-angielską stronę internetową Oddziału (www.pan-ol.lublin.pl).
Oddział PAN w Łodzi
Czł. koresp. PAN Czesław Cierniewski, prezes
Oddział zrzeszał 13 członków PAN (7 rzeczywistych i 6 korespondentów).
Odbyły się dwie Sesje Zgromadzenia Ogólnego Oddziału i Rady Oddziału. Na sesji w dniu
10 kwietnia referat „Czas człowieka i czas kosmosu” wygłosił ksiądz profesor dr hab. Michał Heller
z Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, laureat Nagrody im. Templetona w 2008 r. Sesja w dniu 19 listopada miała uroczysty charakter w związku z jubileuszem
30-lecia istnienia Oddziału PAN w Łodzi. Odbyła się z udziałem około 180 osób, między innymi:
Prezesa PAN, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Ziemi Łódzkiej, rektorów wyższych uczelni, członków korporacji i gości z całego kraju. Referaty okolicznościowe wygłosili: prof. Marian Mikołajczyk
i prof. Jan Michalski. Plany związane z utworzeniem i działalnością kampusu placówek PAN w Łodzi przedstawił dr Łukasz Pułaski z Instytutu Biologii Medycznej PAN. Prezes PAN Michał Kleiber
przedstawił rolę i zadania Akademii w świetle projektu nowelizacji ustawy o PAN. Odbyła się kon– 20 –

ferencja naukowa „Molekularne podstawy wykrywania i leczenia chorób nowotworowych” zorganizowana wspólnie z Fundacją im. T. J. Michalskiego.
Na czterech posiedzeniach Prezydium omawiano sprawy związane z: funkcjonowaniem Oddziału i środowiska naukowego w Łodzi, organizacją kampusu placówek PAN w Łodzi, modernizacją
i przebudową terenu w kwadracie ulic Tymienieckiego, Tylnej i Sienkiewicza. Dyskutowano również
o projekcie nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Zakończono modernizację II piętra budynku przy ul. Tylnej 3 na potrzeby Centralnej Biblioteki Placówek PAN w Łodzi.
Efektem współpracy 10 komisji naukowych Oddziału z różnymi ośrodkami były cztery konferencje naukowe. Opublikowano trzy monografie, dwa wydawnictwa książkowe i jedno wydawnictwo
ciągłe.
Prezydia Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Uczelni w Łodzi przyznały w wyniku konkursu pięć nagród dla wyróżniających się naukowców, którzy nie przekroczyli
trzydziestego ósmego roku życia. Laureatami zostali: dr Piotr Cap, dr Agnieszka Olejniczak, dr Grażyna Chwatko, dr Renata Kaczmarek, dr Olga Hans.
Członkowie Oddziału brali udział w pracach pięciu komisji Rady ds. Szkolnictwa Wyższego
i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, służąc wiedzą i doświadczeniem. Jak co roku, współorganizowano VIII Festiwal Nauki, Techniki i Kultury, w którym wzięły udział placówki PAN zlokalizowane w Łodzi.
Prowadziły swoją działalność statutową fundacje powołane przy Oddziale: Fundacja im. T. J. Michalskiego i Fundacja Badań Radiacyjnych. Fundacja im. T. J. Michalskiego, promując młodych
naukowców pracujących na rzecz zwalczania chorób nowotworowych, przyznała (po raz szósty)
nagrodę, którą otrzymał dr Tomasz Stokłosa z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Fundacja
wspólnie z Oddziałem zorganizowała konferencję naukową z udziałem około 80 naukowców i studentów zajmujących się problematyką zwalczania chorób nowotworowych. Sześć referatów o tej
tematyce wygłosili laureaci konkursów Fundacji z lat 2002-2008. Fundacja Badań Radiacyjnych
wybrała władze na nową kadencję i wytyczyła kierunki działania na najbliższy okres. Na przewodniczącego Rady Fundacji wybrano prof. Janusza Rosiaka z Międzyuczelnianego Instytutu Techniki
Radiacyjnej w Łodzi.
W Klubie Akademickim kierowanym przez prof. Hieronima Bartla, zrzeszającym około 100 naukowców z różnych ośrodków akademickich miasta, odbyło się 9 spotkań, podczas których wysłuchano referatów z różnych dyscyplin naukowych. Jednym z gości był prof. Stefan Niesiołowski,
wicemarszałek Sejmu RP. Klub zorganizował sesję wyjazdową w Tumie pod Łęczycą, gdzie prof.
Tadeusz Poklewski przedstawił wyniki wieloletnich badań archeologicznych prowadzonych przez
pracowników Zakładu Archeologii PAN w Łodzi.
Oddział PAN w Poznaniu
Czł. rzecz. PAN Jan Węglarz, prezes
Obecnie Oddział zrzesza 31 członków PAN (11 rzeczywistych i 20 korespondentów). W 2008 r.
zmarł profesor Jerzy Pawełkiewicz, wybitny uczony w dziedzinie biotechnologii, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu w latach 1984-1986 oraz
1993-1998.
W 2008 r. prezes Oddziału prof. Jan Węglarz został uhonorowany tytułami doktora honoris causa przez Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Śląski. Prof. Roman Słowiński, czł. koresp. PAN,
otrzymał honorowy doktorat Uniwersytetu Technicznego w Chanii na Krecie oraz nagrodę Złotego
Hipolita wraz z tytułem „Wybitnej Osobowości Pracy Organicznej”. Prof. Jacek Oleksyn, czł. koresp.
PAN, z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych.
W 2008 roku odbyły się dwie sesje zwyczajne – 72. i 73. Zgromadzenia Ogólnego Oddziału, podczas których m.in. omawiano działalność Oddziału oraz wysłuchano wykładów: „Automaty– 21 –

zacja oraz diagnostyka procesów i systemów” (czł. koresp. PAN Józef Korbicz, 72. sesja), „Ekologia
grzybów glebowych z punktu widzenia fitopatologii” (czł. koresp. PAN Małgorzata Mańka, 73. sesja).
Odbyła się 11. sesja z cyklu „Dwugłos nauki”, na temat „Sztuczne życie – mit czy rzeczywistość?”.
Wygłoszono referaty: „Naukowe definicje życia” (czł. rzecz. PAN Andrzej B. Legocki, Instytut
Chemii Bioorganicznej PAN); „Algorytmy inspirowane biologicznie” (dr inż. Maciej Komosiński,
Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej); „Etyczne dylematy wokół tzw. sztucznego życia” (ks.
prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, Wydział Teologiczny UAM); „Refleksja teologiczna wobec fenomenu życia ludzkiego” (ks. prof. dr hab. Marian Machinek, Wydział Teologiczny Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).
Gośćmi poznańskiego Oddziału PAN byli wybitni przedstawiciele nauki i polityki – profesor
Wiesław Masłowski z Uniwersytetu w Monterey, CA, USA oraz były wiceprezydent USA, laureat
Pokojowej Nagrody Nobla Albert Arnold Gore. Prof. W. Masłowski przedstawił referat „Causes,
Rates, and Consequences of Warming Arctic Climate”, poprzedzony wystąpieniem A. A. Gore’a.
Z inicjatywy środowiska poznańskiego podpisana została deklaracja o utworzeniu Wielkopolskiego Centrum Badań Przyrodniczych i Medycznych, w skład którego wejdą: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN oraz Instytut Genetyki Człowieka PAN. Prezydium Oddziału ściśle współpracuje z uczelniami poznańskimi, jednostkami badawczo-rozwojowymi
Wielkopolski oraz z władzami miasta, województwa i Urzędem Marszałkowskim w zakresie organizacji spotkań naukowych i popularnonaukowych, a także realizacji interdyscyplinarnych programów
badawczych, m.in. organizacji przez Poznań XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej (grudzień 2008). Uczestniczy w programie „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego” oraz w Radzie Programowej „Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania”.
W Ośrodku Nauki PAN w dniach 15-16 października 2008 r. odbył się XI Poznański Festiwal
Nauki i Sztuki pod hasłem „Ucz się od najlepszych”. Wykład inauguracyjny „Życie dało życie, ale
jak?” poprowadził prof. Jan Barciszewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Oddział PAN
w Poznaniu wraz z placówkami zorganizował 5 wykładów oraz wystawę. W Ośrodku Nauki PAN
miały także miejsce wykłady i wystawy przygotowane przez poznańskie uczelnie państwowe.
W 2008 r. dofinansowano: druk 2 książek; 11 konferencji naukowych organizowanych przez
komisje naukowe i Oddział PAN w Poznaniu.
Oddział PAN we Wrocławiu
Czł. rzecz. PAN Daniel J. Bem, prezes
Oddział zrzeszał 19 członków PAN (10 rzeczywistych i 9 korespondentów).
W 2008 roku odbyły się cztery sesje Zgromadzenia Ogólnego i pięć posiedzeń Prezydium, podczas których omawiano „Projekt założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa
wyższego” (w tym nowelizację ustawy o PAN), przedłożony środowisku naukowemu do konsultacji
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opracowano wspólne stanowisko Oddziału,
które zostało przekazane prezesowi PAN Michałowi Kleiberowi oraz minister nauki i szkolnictwa
wyższego Barbarze Kudryckiej. Omawiano: stanowisko Prezydiów PAN i KRASP w sprawie ww.
„Projektu…”, ścieżki awansu naukowego, aktualne problemy nauki polskiej, w tym szkolnictwa
wyższego, rolę Oddziału w upowszechnianiu i promocji nauki, projekt reform i kierunki zmian
w PAN, uczestnictwo PAN w nauce europejskiej, w tym stopień wykorzystania funduszy UE, cele
i zadania stojące przed nauką polską, w tym w powiązaniu z gospodarką.
Odbyły się konferencje, m.in.: „American Day”; XXXVI Konferencja Ergonomiczna OKE’2008
połączona z 6th International Ergonomics Conference „Man – Science – Environment” MSE 2008;
„Przyszłość przemysłu surowcowego w Polsce”. Oddział objął patronatem m.in. XIV Targi Książki
Naukowej we Wrocławiu i wydawnictwo naukowe „Architectus”. Oddział współpracował z towarzystwami naukowymi, m.in. z Polskim Towarzystwem Biofizycznym (wspólne posiedzenia naukowe) oraz władzami lokalnymi (konsultacje w zakresie obiektów infrastruktury drogowej i konstruk– 22 –

cji inżynierskich w związku z organizacją EURO 2012; udział w opracowaniu przyrodniczej ścieżki
dydaktycznej z ośmioma przystankami „Góra Chełmiec” k. Wałbrzycha; warsztaty szkoleniowe
„Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego”; wykorzystanie
dotacji UE; opracowanie walorów naukowych 3 parków podworskich na terenie województwa dolnośląskiego).
Wydano: kwartalnik „Archives of Civil and Mechanical Engineering” (wpisany na tzw. listę filadelfijską); publikację Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2008 r., poświęconą problemom
kształtowania środowiska i egzystencji człowieka; „Prace Komisji Nauk Filologicznych” – materiały z posiedzeń i prac. W Oddziale działa 16 komisji naukowych, w tym 6 sekcji, które skupiają
ponad 800 naukowców z instytutów naukowych PAN i uczelni wrocławskich; w 2008 r. odbyło się
ponad 60 posiedzeń. Oddział prowadzi bezpośrednią działalność naukową prezentowaną w formie
referatów, dyskusji i opracowań komisji o tematyce specjalistycznej, edukacyjnej i promującej naukę.
Członkowie wszystkich komisji naukowych Oddziału brali czynny udział w Dolnośląskim Festiwalu Naukowym. Komisje gościły 27 naukowców, m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Włoch, Austrii, Portugalii, Finlandii i USA. Pobyty naukowców służyły wymianie doświadczeń,
nawiązaniu kontaktów naukowych oraz przygotowaniu wspólnych publikacji.
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Czł. rzecz. PAN Stanisław Mossakowski
Przewodniczący Wydziału I
Nauk Społecznych PAN
W końcu roku sprawozdawczego Wydział liczył 49 członków krajowych (26 członków rzeczywistych i 23 członków korespondentów) oraz
34 członków zagranicznych.
Z głębokim żalem pożegnaliśmy w 2008 r.
członków rzeczywistych Wydziału: Witolda Hensla, Mieczysława Klimowicza, o. Mieczysława
Krąpca OP, Czesława Madajczyka, Romana Wapińskiego i Andrzeja Wyczańskiego oraz członków zagranicznych PAN – Roberta Zajonca
(USA) i George’a Żarneckiego (W. Brytania).
Wydział odbył 3 zebrania plenarne.
• Na zebraniu w dniu 6 marca dokonano oceny
działalności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
(recenzent – czł. rzecz. PAN Piotr Sztompka) oraz
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (recenzenci – czł. rzecz. PAN Jerzy Szacki i czł. koresp.
PAN Zdzisław Sadowski). Uzupełniono składy
komisji konkursowych ds. nagród naukowych
Wydziału I, do których weszli: czł. koresp. PAN
Stanisław Filipowicz (nauki polityczne); czł. koresp. PAN Aleksander Posern-Zieliński (historia
kultury); czł. koresp. PAN Elżbieta WitkowskaZaremba (historia sztuki); czł. koresp. PAN Aleksander Welfe (ekonomia, nagroda im. Fryderyka
Skarbka); czł. koresp. PAN Zbigniew Kwieciński
(pedagogika, nagroda im. Władysława Spasowskiego, jednocześnie powołany na przewodniczącego komisji).
Wobec rezygnacji prof. dr. Ireneusza Bobrowskiego (ze względu na stan zdrowia) z funkcji
dyrektora Instytutu Języka Polskiego PAN i konieczności ogłoszenia konkursu na to stanowisko,
Wydział powołał członków komisji konkursowej,
którymi zostali: czł. rzecz. PAN Franciszek Grucza, czł. rzecz. PAN Kazimierz Polański , czł.
koresp. PAN Jacek Fisiak oraz przewodniczący
Komitetu Językoznawstwa PAN prof. dr Maciej
Grochowski. Zebrani wysłuchali także informacji
czł. rzecz. PAN Jerzego Brzezińskiego o pracy
Zespołu ds. opracowania kryteriów oceny parametrycznej działalności naukowej w zakresie
nauk społecznych i humanistycznych, powołanego przez przewodniczącego Wydziału. Wydział

dokonał zmian w Regulaminie powoływania honorowych członków komitetów naukowych przy
Wydziale I Nauk Społecznych. Uwzględniając
wniosek Komitetu Socjologii PAN, na członków
honorowych tego Komitetu powołano prof. dr.
Andrzeja Kwileckiego, czł. rzecz. PAN Władysława Markiewicza oraz czł. rzecz. PAN Jerzego
Szackiego.
• Na zebraniu w dniu 5 czerwca dokonano oceny działalności Instytutu Nauk Ekonomicznych
PAN (recenzenci – czł. koresp. PAN Andrzej K.
Koźmiński i czł. koresp. PAN Władysław Welfe)
oraz Instytutu Slawistyki PAN (recenzenci – czł.
rzecz. PAN Franciszek Grucza i czł. rzecz. PAN
Kazimierz Polański ). Wybrano także przedstawicieli do komisji konkursowej ds. wyboru dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN,
którymi zostali: czł. koresp. PAN Andrzej K. Koźmiński, czł. koresp. PAN Zdzisław Sadowski, czł.
koresp. PAN Władysław Welfe oraz przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN
prof. dr Emil Panek. Przewodniczący Wydziału
czł. rzecz. PAN Stanisław Mossakowski omówił
konsultacje w sprawie założeń reformy nauki
i reformy szkolnictwa wyższego. Ponadto czł. koresp. PAN Elżbieta Witkowska-Zaremba, przewodnicząca Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Akademicką poinformowała zebranych o współpracy z tą organizacją.
Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, zastępca przewodniczącego Wydziału poinformował o przyznanych komitetom naukowym środkach finansowych na działalność wspomagającą badania,
tj. na działalność wydawniczą i organizację konferencji naukowych w 2008 r.
• Członkowie zebrani na posiedzeniu plenarnym
w dniu 28 października wysłuchali referatu czł.
koresp. PAN Janusza Reykowskiego pt. „O rozwiązywaniu konfliktów w demokratycznym
społeczeństwie: teoria i badania”. Na wniosek
Komitetu Nauk Politycznych PAN Wydział zaopiniował pozytywnie kandydaturę prof. dr. hab.
Krzysztofa Pałeckiego na honorowego przewodniczącego tego Komitetu. Przewodniczący Wydziału czł. rzecz. PAN Stanisław Mossakowski
poinformował zebranych o stanie prac nad projektem ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
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Po rozstrzygnięciu postępowań konkursowych
Wydziału na stanowiska dyrektorów placówek
naukowych, Prezes PAN powierzył te funkcje na
okres 4 lat: w Instytucie Filozofii i Socjologii
PAN – prof. dr. hab. Henrykowi Domańskiemu;
w Instytucie Historii PAN – doc. dr. hab. Adamowi Manikowskiemu; w Instytucie Nauk Prawnych
PAN – prof. dr. hab. Władysławowi Czaplińskiemu; w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
– prof. dr. hab. Andrzejowi Rosnerowi; w Instytucie Studiów Politycznych PAN – prof. dr. hab.
Wojciechowi Materskiemu; w Instytucie Psychologii PAN – doc. dr hab. Urszuli Jakubowskiej;
w Instytucie Języka Polskiego PAN – doc. dr. hab.
Piotrowi Żmigrodzkiemu.
W dniach 23-28 czerwca odbyła się w Moskwie XVIII Sesja Wspólnej Komisji Ekonomistów Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk oraz konferencja naukowa „Polska
i rosyjska wieś wobec wyzwań globalizacji”, na
której przedstawiono referaty dot. stanu i determinant rozwoju wsi i rolnictwa obu krajów w warunkach narastającej nierównowagi na globalnym
rynku żywności i produktów rolnych oraz rosnącej roli jakościowych czynników w konkurowaniu na tym rynku. W dniach 4-6 czerwca odbyła
się w Moskwie kolejna sesja Wspólnej Komisji
Historyków Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej
Akademii Nauk oraz konferencja naukowa
„Współpraca polskich i rosyjskich historyków:
osiągnięcia, problemy, perspektywy. Badanie
i publikacja materiałów źródłowych w Polsce
i w Rosji”.
W dniu 28 października odbył się w Warszawie
panel dyskusyjny „Humanistyka dla przyszłości:
potencjał – szanse – perspektywy”, współorganizowany przez Wydział I, Instytut Badań Literackich PAN i Komitet Nauk o Literaturze PAN,
z udziałem licznych przedstawicieli nauk humanistycznych. W dniach 18-25 października odbyły się w Warszawie Polsko-Izraelskie Warsztaty
Badawcze, współorganizowane przez Wydział I
i Instytut Badań Literackich PAN. Odbyła się
konferencja naukowa „Polska i żydowska inteligencja pierwszej połowy XX wieku wobec wyzwań historycznych, politycznych i kulturalnych”
oraz warsztaty terenowe i spotkania dotyczące
stosunków polsko-żydowskich.

Nagrody i wyróżnienia naukowe
Przyznano doroczne nagrody naukowe, dyplomy oraz wyróżnienia za działalność organizacyjną w 2008 r. Laureatami nagród zostali: w dziedzinie historii im. Joachima Lelewela prof.
dr hab. Eugeniusz Cezary Król z Instytutu Studiów Politycznych PAN za pracę pt. Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu
w Niemczech 1919-1945; w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha prof. dr hab.
Wiesław Boryś z Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pracę pt. Słownik Etymologiczny Języka Polskiego; w dziedzinie literatury i filologii im.
Aleksandra Brücknera prof. dr hab. Zofia Trojanowiczowa, dr Elżbieta Lijewska i mgr Zofia
Dambek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu za pracę pt. Kalendarium życia
i twórczości Cypriana Norwida 1821-1883,
t. I-III; w dziedzinie nauk politycznych doc. dr
hab. Andrzej Friszke z Instytutu Studiów Politycznych PAN za pracę pt. Przystosowanie i upór.
Szkice z dziejów PRL; w dziedzinie prawa im.
Leona Petrażyckiego dr Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. Summa
Iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa. Dyplomy uznania otrzymały: dr Joanna
Czarnomorska-Spiga, mgr Iwona Grzeszczak,
mgr Małgorzata Pluta z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu za współudział w pracy
nad Kalendarium życia i twórczości Cypriana
Norwida 1821-1883, t. I-III. Nagrodę za działalność organizacyjną otrzymali: prof. dr hab. Wiktoria Śliwowska, przewodnicząca ze strony polskiej Komisji Historyków Polskiej Akademii
Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk w latach 19962008, za podejmowanie przez komisję ważnych
dla obu krajów i narodów tematów historycznych;
prof. dr hab. Andrzej M. Rogala-Lewicki, od
1990 r. przewodniczący Komisji Frazeologicznej
przy Komitecie Językoznawstwa PAN, za aktywność kierowanej przez niego komisji i podejmowanie cennych inicjatyw naukowych.
Członkowie Wydziału zostali uhonorowani
licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Jan Basz
kiewicz otrzymał tytuły doktora honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
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Marian Biskup otrzymał Medal Stałego Komitetu Mediewistów Polskich „Lux et Laus”; Michał Głowiński otrzymał nagrodę Polskiego
PEN-Clubu im. Jana Parandowskiego za całokształt twórczości; Gerard Labuda otrzymał:
nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy, honorowe obywatelstwo miasta
Gniezna; Ewa Łętowska otrzymała doktorat
honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego; Karol
Modzelewski otrzymał Premio Cherasco Storia
za najlepszą monografię historyczną (L’Europa
dei barbari) opublikowaną we Włoszech
w 2008 r.; Stanisław Mossakowski otrzymał
nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz
nagrodę im. Jana Długosza za książkę Kaplica
Zygmuntowska; Karol Myśliwiec otrzymał nagrodę Columba przyznaną na Festiwalu Odkrywców i Podróżników w Łodzi; Henryk Samsonowicz otrzymał: „Historiker Preis” miasta Münster,
obywatelstwo honorowe miast – Ostrowca Świętokrzyskiego i Pułtuska; Piotr Sztompka otrzymał nagrodę Rektora UJ za książkę Zaufanie:
fundament społeczeństwa; Stanisław Tabaczyński otrzymał nagrodę im. Józefa Kostrzewskiego
przyznaną przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Andrzej Walicki otrzymał medal „Zasłużony dla
tolerancji”; Stanisław Waltoś został członkiem
czynnym PAU, otrzymał: Medal Uniwersytetu
Wrocławskiego, medal 200-lecia Wydziału Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł honorowego
wykładowcy Krajowego Centrum Szkolenia Kadr
Sądów Powszechnych i Prokuratury.
Działalność komitetów naukowych
W roku sprawozdawczym Wydział I Nauk
Społecznych PAN skupiał 25 komitetów.
	Komitet Historii Nauki i Techniki omówił
sprawozdanie z działalności Komitetu w 2007 r.
Przekazano informację (R. Duda) o planowanym
XXIII Kongresie Historii Nauki i Techniki w Budapeszcie. Przedstawiono zaawansowanie prac
nad publikacją ukazującą polski wkład w poszczególne dziedziny nauki światowej. Wysłuchano referatu „O memoriale w sprawie nauczania przedmiotów humanistycznych na wydziałach
medycznych” (T. Brzeziński) nt. znaczenia tema-

tyki humanistycznej (obok przedmiotów ściśle
medycznych) w nauczaniu przyszłych lekarzy
i pielęgniarek. Odbyła się XVIII Naukowa Sesja
Wyjazdowa Komitetu nt. historii powstania i rozwoju Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Członkowie Komisji Historii Nauk Społecznych
współorganizowali konferencję „Między przeszłością a nowymi mediami. Z problemów historii, kultury i edukacji regionalnej”. Tematyka prac
Komisji Badań nad Historią Syberii obejmowała
m.in. działalność badawczą Józefa Kalinowskiego oraz Bronisława Grąbczewskiego. Wydano:
Anna Trojanowska Wiedza o grzybach leczniczych w polskiej literaturze naukowej XIX wieku;
Roman Mierzecki Antoine Laurent de Lavoisier
1743-1794. Geniusz skojarzeń; Irena StasiewiczJasiukowa, Stanisław Rojek Wybitni Polacy Ziemi Lidzkiej: Jarosław Kurkowski, Bernard Syruć
(1731-1784).
	Komitet Językoznawstwa spotykał się na zebraniach plenarnych, podczas których wysłuchano referatów: „Przecięcie semantyki i pragmatyki a problem wieloznaczności” (A. Bogusławski);
„Stan i potrzeby badań etymologicznych w Polsce” (W. Boryś); „Gramatyka kognitywna jako
globalna teoria języka” (H. Kardela); „Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją” (W. Mańczak). Na posiedzeniach prezydium
omawiano, między innymi, dwa wnioski o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za pracę
doktorską, wyłoniono dwóch kandydatów na
członków honorowych. Na posiedzeniach komisji wygłoszono, między innymi, referaty: „Czy
‘dzieci i ryby’ nic nam dziś nie mówią – rzecz
o polskich i francuskich priamelach?” (M. Lipińska); „Semantyka nazw uczuć w perspektywie
porównawczej” (A. Krzyżanowska, Komisja Frazeologiczczna); „Dziewiętnastowieczne językowe ankiety korespondencyjne na Kaszubach
(H. Popowska-Taborska, Komisja Dialektologiczna); „Projekt encyklopedii stylistycznej”
(S. Gajda, Komisja Stylistyczna). Komisja Onomastyczna współorganizowała XVI Ogólnopolską Konferencję Onomastyczną „Nazwy własne
a społeczeństwo”. Komitet wydał kolejne tomy
rocznika „Onomastica”, „Stylistyka” oraz „Etnolingwistyka”.
	Komitet Nauk Demograficznych zorganizował zebrania plenarne, na których omawiano
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r eferaty: „Zakres zaawansowania prac nad przygotowaniem NSP 2011” (J. Dygaszewicz); „Metody badania jakości spisów ludności – dotychczasowa praktyka w Polsce oraz sugestie
w związku z przygotowaniem NSP 2011” (J. Kordos); „Polityka migracyjna Polski – działania,
regulacje prawne, współpraca międzynarodowa”
(M. Prus). Na posiedzeniach prezydium omawiano ocenę działalności komitetu, sekcji oraz czasopism, a także stanowisko w sprawie reformy
PAN. Posiedzenie Sekcji Analiz Demograficznych odbyło się podczas konferencji Letniej
Szkoły Demografii „Zmiany struktur demograficznych i ich implikacje dla przyszłego rozwoju”. Na posiedzeniach Sekcji Demografii Historycznej między innymi wygłoszono referaty:
„Śmierć ze starości. Ludzie starzy i długowieczni na podstawie wybranych metryk XVIII i I połowy XIX wieku” (K. Górna); „Pochodzenie
mieszkańców Krakowa w II połowie XIX wieku”
(L. Zyblikiewicz). Komitet wydawał „Studia Demograficzne” oraz „Przeszłość Demograficzną
Polski”.
	Komitet Nauk Ekonomicznych zwołał ze
brania plenarne z referatami: „Rozwój i zastój
w gospodarce światowej. Historia i przyszłość”
(G. Kołodko); „Neoklasyczne ujęcie państwa
jako podmiotu gospodarującego: istota, krytyka
i rozwinięcie w kierunku eklektycznym” (B. Fiedor); „Rola banków we współczesnym kryzysie
finansowym” (W. Baka). Omawiano problem
„Wieś polska wobec wyzwań globalizacji”. Podczas posiedzeń prezydium, między innymi, omawiano stanowisko w sprawie finansowania nauki
i szkolnictwa wyższego w Polsce. W Moskwie
odbyła się XVIII sesja Komisji Ekonomistów
PAN i RAN „Polska i rosyjska wieś wobec wyzwań globalizacji”, która dotyczyła stanu i determinant rozwoju wsi i rolnictwa obu krajów w warunkach narastającej nierównowagi na globalnym
rynku żywności i produktów rolnych. Wygłoszono 13 referatów. Wydano publikację Polska i Rosja na drodze do innowacyjnego rozwoju. Regularnie ukazywały się numery 1, 2, 3, 4, 5, 6/08
„Ekonomisty”.
Na posiedzeniach plenarnych Komitetu Nauk
Etnologicznych, między innymi, podjęto uchwałę w sprawie powołania honorowego przewodniczącego, przedstawiono tekst pisma skierowane-

go do władz Akademii z uwagami Komitetu na
temat projektowanej reformy nauki oraz przedstawiono wniosek w sprawie zmiany w wykazie
dziedzin i dyscyplin naukowych nazwy dyscypliny etnologia na etnologia/antropologia kulturowa.
Współorganizowano Ogólnopolską konferencję
„Komunikacja i dialog kultur”. Komitet wydał:
Exploring Home, Neighbouring and Distant Cultures na XVI Międzynarodowy Kongres Nauk
Antropologicznych i Etnologicznych w Chinach
oraz czasopismo „Lud”.
Podczas posiedzeń Komitetu Nauk Filozoficznych omawiano: procedurę opiniowania
wniosków o Nagrodę Premiera; problem punktacji czasopism filozoficznych na użytek oceny
parametrycznej jednostek; projekt podstawy programowej z filozofii dla szkół ponadgimnazjalnych (A. Grobler). Komitet współorganizował:
VIII Polski Zjazd Filozoficzny oraz VI Europejski
Kongres Filozofii Analitycznej. Ukazały się kolejne numery „Przeglądu Filozoficznego”.
	Komitet Nauk Historycznych zajmował się
sprawami: kształcenia historyków na studiach
wyższych w Polsce (referat K. Mikulskiego);
uprawnieniami zawodowymi historyków w świetle przepisów i praktyki (referat S. Sierpowskiego). Omawiano także: działalność opolskiego
ośrodka nauk historycznych (referat A. FilipczakKocur) oraz projekty ustaw o PAN i instytutach
naukowych. Komitet wydał „Wiadomości Numizmatyczne” oraz „Acta Poloniae Historica”.
Na posiedzeniach plenarnych Komitetu Nauk
o Finansach wysłuchano referatów: „Podejście
opcyjne do finansowej oceny efektywności inwestycji rzeczowych” (J. Mizerski); „Wybrane
aspekty teorii stabilności finansowej”; „Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny
– skutki – przeciwdziałanie” (B. Świecka).
Na posiedzeniach Komitetu Nauk o Kulturze
dyskutowano o apelu prezesa PAN M. Kleibera,
dotyczącym działalności komitetów. Wysłuchano
referatów: „Wprowadzenie do lektury książki
Konieczne serio ironisty Jerzego Kmity. O kształtowaniu się społeczno-regulacyjnej koncepcji
kultury” (A. Zeidler-Janiszewska); „Co to jest
kultura narodowa?” (J. Szacki). Komitet współorganizował konferencje: „Wyobraźnia w humanistyce”; „Praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej: między estetyzacją a emancypacją”;
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„Kulturoznawstwo – dyscyplina bez dyscypliny?”;
„Victor W. Turner – prekursor antropologii widowisk”. Ukazał się „Przegląd Kulturoznawczy”.
Przedmiotem spotkań Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej były między innymi referaty:
„Audiatur et altera pars. O brakującej kolumnie
Pałacu Sprawiedliwości” (F. Longchamps de
Bérier); „The Laudes Italiae (Georgics 2.136-76)
and Virgil’s New Caesarian Epos” (Stephen Harrison); „Czy Sofokles znał «Prometeusza w okowach?»” (R. Chodkowski); „Odyseusz zbieg
(Odysseus automolos) Epicharma w świetle najnowszych interpretacji” (J. Danielewicz). Jedno
z posiedzeń prezydium poświęcono rozwiązaniu
kryzysu wydawniczego. Komisja Bizantynologiczna patronowała międzynarodowej konferencji historyków sztuki „Towards Rewriting? New
Approaches to Byzantine Art and Archaeology”.
Komitet wydawał czasopismo „Meander”.
Na posiedzeniach plenarnych Komitetu Nauk
o Literaturze dyskutowano nad: wnioskiem T.
Kostkiewiczowej o znaczeniu ocen z języka polskiego; „Projektem założeń reformy systemu
nauki i szkolnictwa wyższego” przygotowanym
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; planami konferencyjnymi i wydawniczymi.
Komitet był współorganizatorem konferencji: IV
Kongresu Polonistyki Zagranicznej „Polonistyka
bez granic”; „Idee, Ideologie, Metodologie. Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009”;
„Polska krytyka literacka lat 1764-1918. Osoby
– programy – dyskursy”; „PRL – świat (nie)
przedstawiony”. Wydano kolejny tom „Rozpraw
Literackich”.
	Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
zorganizował posiedzenia plenarne, na których:
poddano dyskusji kwestię sytuacji starszego pokolenia pracowników i możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom ich bierności zawodowej; omówiono (połączony z konferencją)
temat „Śląsk regionem migracyjnym. Aspekty
narodowościowe, społeczne, ekonomiczne i przestrzenne”; dyskutowano o kierunkach działań
i propozycjach konkretnych tematów badawczych
Komitetu; wysłuchano referatu „Płace – teoria
i polityka” (Z. Jacukowicz). Na posiedzeniach
prezydium omówiono sprawy typowania i zatwierdzenia kandydatur do Naczelnej i Wojewódzkich Rad Zatrudnienia, w tym określenia

roli delegata Komitetu. Komitet współorganizował doroczną konferencję polityków społecznych
pt. „Społeczne konsekwencje integracji europejskiej”. Ukazał się tom 11 „Problemów Polityki
Społecznej. Studia i dyskusje”.
Na zebraniach plenarnych Komitetu Nauk
Organizacji i Zarządzania dyskutowano, między innymi, nad: uczestnictwem członków Komitetu w V Kongresie Wiedzy organizowanym
przez Wydział Zarządzania UPT; stanowiskiem
Komitetu w sprawie projektu powołania w ramach dziedziny „nauki ekonomiczne” dyscypliny
„finanse”; kształtem i programem studiów doktoranckich z zakresu „nauk o zarządzaniu”. Komitet sprawował patronat nad konferencjami:
„Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy”; „Innowacje w zarządzaniu biznesem i sektorem publicznym”; „Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu”. Ukazały się
kolejne numery „Organizacji i Kierowania”.
Na posiedzeniach plenarnych Komitetu Nauk
Orientalistycznych wygłoszono referaty: „Szczegółowa charakterystyka dorobku naukowego:
działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej prof. dr. hab. Mieczysława Jerzego Künstlera” (L. Kasarełło); „Najazdy Tatarów krymskich na państwo polsko-litewskie na przełomie
XV/XVI w. (przyczyny, skutki, bitwy)” (J. Tyszkiewicz); „O metodologii badań nad historią języków ałtajskich” (A. Parzymies); „Al-Ğāhiz
a M. Bakhtine. Teoria komunikacji społecznej
u erudyty arabskiego” (K. Skarżyńska-Bocheńska); „Raszid ad-Din Sinan – ojciec islamskiego
terroru?” (J. Hauziński). Odbyła się konferencja
poświęcona 55-leciu Komitetu – The International Conference of Oriental Studies: 55 years
of the Committee of Oriental Studies of the Polish
Academy of Sciences (1952-2007). Z tej okazji
wydano broszurę „The Committee of Oriental
Studies of the Polish Academy of Sciences (19522007)”. Wydano „Rocznik Orientalistyczny”.
Na zebraniach plenarnych Komitetu Nauk
o Sztuce wygłoszono referaty: „Alchemiczne laboratorium Grotowskiego” (L. Kolankiewicz);
„Twórczość graficzna Rembrandta van Rijn. Problemy badawcze i metodologiczne” (J. Talbierska); „Król Roger Karola Szymanowskiego
– koncepcja kompozytorska a współczesne inscenizacje” (Z. Helman-Bednarczyk); „Odra jako oś
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transferu kulturowego w średniowieczu i czasach
nowożytnych” (J. Harasimowicz). Przedmiotem
spotkań prezydium były między innymi: kwestia
parametrycznej oceny czasopism; kandydatury do
dorocznych nagród Prezesa Rady Ministrów; wystosowanie pisma do prof. Jerzego Gadomskiego
z Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie
reprezentacji Polski w Comité International
d’Histoire de l`Art. Komitet wydał kolejny tom
„Rocznika Historii Sztuki”.
Na zebraniach Komitetu Nauk Pedagogicznych omówiono tematy: „Perspektywy rozwoju
nauk o wychowaniu – strategiczne problemy pedagogiki”, „Potrzeba integracji środowisk pedagogów specjalnych”, „Stan i perspektywy rozwoju
pedagogiki specjalnej”, „Pedagogika społeczna
wobec współczesnych wyzwań”, „Współczesna
pedagogika resocjalizacyjna. Od korekcji do rozwoju”. Komitet uczestniczył w konferencjach,
między innymi: „Edukacja i praca człowieka
w ujęciu interdyscyplinarnym”; „Komunikowanie
społeczne w edukacji”; „Osoby niepełnosprawne
na współczesnym rynku pracy. Przegotowanie zawodowe”. Ukazał się „Rocznik Pedagogiczny”.
Spotkania Komitetu Nauk Politycznych dotyczyły: zagadnień związanych z oceną prac
doktorskich i habilitacyjnych (referat A. Antoszewskiego); udziału Komitetu w zespołach
eksperckich i integracyjno-eksperckich; kwestii
zmian w szkolnictwie wyższym; zmian dotyczących specjalizacji pracowników zaliczanych do
minimum kadrowego na kierunkach – politologia,
stosunki międzynarodowe i europeistyka; dyskusji w sprawie pakietu reform w projektach ustaw
dotyczących nauki. Komitet współorganizował
Ogólnopolską Konferencję „Metodologia badań
politologicznych” oraz Ogólnopolską Konferencję Naukową „Bilans pierwszych lat członkostwa
Polski w Unii Europejskiej”.
	Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych na
posiedzeniach plenarnych omówił między innymi: „Najistotniejsze wyniki i perspektywy badań
polsko-ukraińskiej ekspedycji nad górnym Dniestrem” (J. Machnik); wyniki prac archeologicznych na stanowisku Modlnica 5 i Modlniczka 2.
Posiedzenia prezydium dotyczyły: priorytetowych zadań Komitetu; rezerwatu archeologicznoprzyrodniczego w Krzemionkach Opatowskich,
powstałego na terenach neolitycznej kopalni krze-

mienia z okresu neolitu. Komisje Komitetu zorganizowały konferencje naukowe: „Frühe slawische Siedlung in Mitteleuropa (6.-9. Jahrhundert)
im Lichte naturwissenschaftlicher Datierung”;
„Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni
średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta
Europy Środkowej”; „Nowe materiały kultury
łużyckiej i pomorskiej z Pomorza”.
Członkowie Komitetu Nauk Prawnych dyskutowali nad referatami: „Sposoby przekształcania
prawa polskiego pod wpływem prawa europejskiego”; „Oddziaływanie polskiego uczestnictwa
w Unii Europejskiej na relacje pomiędzy dwoma
ośrodkami władzy wykonawczej: Prezydentem
i Radą Ministrów”; „Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości; przemiany roli sądów oraz
propozycje reform”. Posiedzenie prezydium Komitetu dotyczyło problemów przemian władzy
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej we
współczesnym państwie. Wydawano miesięcznik
„Państwo i Prawo”.
Na zebraniach Komitetu Nauk Psychologicznych dyskutowano nad: „Reformą nauki polskiej
– co o niej myślimy, co powinniśmy zrobić?”;
statutem Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego; zasadami parametryzacji jednostek naukowych. Komitet współorganizował XVII Kolokwia Psychologiczne
„Afekt i poznanie”. Ukazały się: „Polish Psychological Bulletin”, „Studia Psychologiczne” oraz
seria „Kolokwia Psychologiczne”.
Komitet Nauk Teologicznych zorganizował
zebranie plenarne z referatami; „Wydział teologiczny na uniwersytecie. Aspekty historyczne
i prawne” (W. Góralski); „Problem tożsamości
teologii” (P. Bortkiewicz). Komitet był współ
organizatorem konferencji „Teologia i polityka.
Czy istnieje w Polsce teologia polityczna?”. Komitet wydał publikację Personalizm polski oraz
rocznik „Studia Nauk Teologicznych”.
	Komitet Naukoznawstwa połączył posiedzenie z konferencją „Studia doktoranckie i doktoraty – próba oceny i sugestie zmian”. Podjęto też
dyskusję na temat planowanych zmian w studiach
doktoranckich i procedurze habilitacyjnej. Temat
kolejnego posiedzenia to „Florian Znaniecki Colloquium. Rzeczywistość kulturowa: poznanie
i działanie”. W posiedzeniu „Innovation – Science – Technology” uczestniczył prof. Benoît
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Godin (Institut National de la Recherche Scientifique, Montreal). Sekcja Naukometrii była
współorganizatorem konferencji „Uniwersum
piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej”. Wydano kwartalnik „Zagadnienia Naukoznawstwa”.
Na posiedzeniach plenarnych Komitetu Słowianoznawstwa wysłuchano między innymi referatów: „Rytuały ustalania granic lokalnych
w Polsce średniowiecznej” (S. Bylina); „Filologiczne podstawy slawistyki” (J. Baluch); „Geneza Łemkowszczyzny w świetle danych archeologii” (M. Parczewski); „Ewolucja słowotwórstwa
w ujęciu perspektywicznym. Dorobek katowickiego środowiska” (K. Kleszczowa); sprawozdań
z prac sekcji (J. Siatkowski, L. Suchanek, K. Wrocławski, H. Janaszek-Ivaničkova). Ukazały się
kolejne numery „Slavia Orientalis”, „Pamiętnika
Słowiańskiego” i „Rocznika Slawistycznego”
oraz II tom publikacji Z polskich studiów slawistycznych: Literaturoznawstwo, Kulturologia,
Folklorystyka.
	Komitet Socjologii omówił: ekspertyzę „Polska XXI stulecia. Przemiany cywilizacyjne i kulturowe”, referat „Wartości i niedostatki badania
opinii społecznej” (dr hab. Mirosława Grabowska, dyrektor CBOS). Wydał kwartalniki: „Studia
Socjologiczne” (z IFiS PAN) oraz „Kultura i Społeczeństwo” (z ISP PAN).
Na plenarnych zebraniach Komitetu Statystyki i Ekonometrii wysłuchano referatów: „Analizy przestrzenno-czasowe nierówności w finansowaniu świadczeń medycznych z dochodów
osobistych” (J. Suchecka); „Rola statystyki publicznej w kształtowaniu społecznego ładu informacyjnego” (J. Oleński). Komitet przewodniczył
Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
im. profesora Aleksandra Zeliasia „Modelowanie
i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”, 35th Macromodels International Conference, Dziewiątym Warsztatom Doktorskim z Zakresu Statystyki i Ekonometrii, a także patronował
XVII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji
i Analizy Danych PTS (XXII Konferencja Taksonomiczna) „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania” oraz XXVII Konferencji Wielowymiarowej Analiz Statystycznych (MSA
2008)”. Ukazały się numery 1, 2, 3, 4/08 „Przeglądu Statystycznego”.

INSTYTUT ARCHEOLOGII
I ETNOLOGII PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Buko
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Paweł Valde-Nowak
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 186 pracowników, w tym 76 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
311 prac, z tego 76 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
139 projektów badawczych, w tym 1 zagraniczny; we współpracy z zagranicą realizowano 25 tematów.
Wybrane wyniki:
• Efektem projektu zmierzającego do pozyskania i udostępnienia nowych, istotnych danych
dotyczących pradziejów i wczesnej historii ziem
polskich są monografie: The Archaeology of Early Medieval Poland: Discoveries-Hypotheses
Interpretations (East Central and Eastern Europe
in the Middle Ages); Osadnictwo społeczności
kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły; Wzory przeszłości, Studia nad neolitem
środkowym i późnym; Trudne początki Polski.
Powstały one w wyniku badań, w tym prac archeologicznych i specjalistycznych analiz, realizowanych w IAE PAN w ubiegłych latach.
• Projekt w zakresie udostępniania wiedzy o historii Polski, od średniowiecza po XIX wiek,
widzianej w ujęciu regionalnym, ze szczególnym
uwzględnieniem historii kultury materialnej, zaowocował trzema monografiami: Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu; Skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu
XIII-XV wiek; Szpitale w Królestwie Polskim
w XIX wieku.
• Wieloaspektowy program badań etnologicznych przyniósł w roku sprawozdawczym prace
dotyczące kultur pozaeuropejskich: Teatr ewangelizacyjny w Nowej Hiszpanii w XVI wieku;
Obrazy hinduizmu. Kultura i religia oczami radżputów i pasterzy.
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Uzyskane habilitacje:
Urszula M. Lehr U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala;
Krzysztof Misiewicz Teoretyczne i praktyczne
aspekty zastosowań metod geofizycznych na stanowiskach archeologicznych.
Uzyskane doktoraty:
Anna B. Kowalska Wytwórczość skórnicza w gospodarce i kulturze wczesnośredniowiecznego
Szczecina;
Iwona Sobkowiak-Tabaka Społeczeństwo późnego paleolitu w dorzeczu Odry;
Agnieszka Szczepaniak-Kroll Zmiana i trwanie
tożsamości etnicznej na przykładzie poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego w okresie
XVIII-XX w. Przypadek rodziny Bajerleinów
i Dittrichów.
 00-140 Warszawa, al. Solidarności 105
 (0-22) 620-28-81 do 86, fax (0-22) 624-01-00
 e-mail: director@iaepan.edu.pl
www.iaepan.edu.pl

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Elżbieta SarnowskaTemeriusz
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Grażyna Borkowska
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 139 pracowników, w tym 84 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
409 prac, z tego 32 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
32 projekty badawcze; we współpracy z zagranicą realizowano 12 tematów.
Wybrane wyniki:
• W 2008 roku kontynuowano realizację projektu w ramach sieci „Rozpad i nowy porządek.
Społeczeństwo – Naród – Kultura w okresie wielkiej zmiany” (wraz z Instytutem Historii PAN,
Instytutem Psychologii PAN, Instytutem Studiów

Politycznych PAN oraz Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, który pełni funkcję koordynatora
prac). Przygotowane rozprawy ukazały się obok
tekstów socjologów i historyków w pracy zbiorowej poświęconej przemianom inteligencji po
2000 r. Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy,
klerkowie, klasa średnia? Publikacja podejmuje
próbę odpowiedzi na pytanie, co dzieje się ze
współczesną inteligencją po zmianie systemu.
Jest też zintegrowanym spojrzeniem na przemiany współczesnej inteligencji – problematykę jej
formowania się, rozwoju, a także na zagadnienie
zanikania. Tę tezę można rozumieć jako zanik
dawnych form inteligencji i kształtowania się
nowych jej postaci. Poruszono kwestie nowych
funkcji podejmowanych przez tę grupę społeczną.
Części pracy to: „Inteligencja w Polsce na tle jej
dziejów” (prezentuje historyczne spojrzenie);
„Inteligencja w PRL” (kontynuacja tej problematyki); „Debaty o inteligencji”; „Pozycja stratyfikacyjna, etos inteligencki i orientacje życiowe”;
„Interpretacje i konteksty”. Cennym uzupełnieniem jest bibliografia publikacji o inteligencji
z lat 1989-2007.
• Opublikowano pracę Krytyka literacka i teatralna Jana Kasprowicza. Zgromadzono komplet tekstów Kasprowicza z zakresu krytyki literackiej i teatralnej, publikowanych głównie
w prasie literackiej i codziennej w latach 18851917, m.in. w „Kurierze Lwowskim” i „Słowie
Polskim”. Do tomu włączono większe opracowania: książkowo wydany monograficzny zarys
życia i twórczości T. Lenartowicza „Lirnik mazowiecki” (Lwów 1893), rozprawę doktorską
poety „Liryka Teofila Lenartowicza” (1904), cykl
wykładowy „Prometezim w poezji” (1912/1913)
oraz artykuły z dziedziny sztuk plastycznych.
Łącznie zebrano 318 tekstów, oczyszczono z błędów drukarskich i autorskich, porównano z wersjami obocznymi (jeśli takie istniały) i nielicznymi zachowanymi autografami, poddano zabiegom
modernizacyjnym (w zakresie fleksji, pisowni
i interpunkcji), opatrzono komentarzem tekstologicznym i rzeczowym. Jest to pierwsze pełne
zestawienie wypowiedzi Kasprowicza z wymienionych dziedzin i pierwsze opracowanie krytyczne. Będzie ono przedmiotem edycji jako tom
wydania krytycznego „Pism zebranych” Jana Kasprowicza.
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Uzyskane doktoraty:
Joanna Krauze-Karpińska „Wirydarz poetycki”
Jakuba Teodora Trembeckiego. Studium filologiczne;
Ewa J. Rot „Sielanki” Jana Gawińskiego w kontekście tradycji bukolicznej. Problemy interpretacji i edycji;
Katarzyna Stańczak-Wiślicz Narracje zwierzeniowe w popularnej prasie kobiecej jako forma
tłumaczenia codzienności;
Iwona Wiśniewska Kalendarium życia i twórczości Elizy Orzeszkowej.
Instytut należy do sieci naukowej „Rozpad i nowy
porządek. Społeczeństwo – Naród – Kultura
w okresie wielkiej zmiany”.
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 (0-22) 826-99-45, fax (0-22) 826-99-45
 e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl
www.ibl.waw.pl

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Henryk Domański
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Józef Niżnik
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 107 pracowników, w tym 68 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
314 prac, z tego 23 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
61 projektów badawczych, w tym 5 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
14 tematów.
Wybrane wyniki:
• Książka Inteligencja w Polsce. Specjaliści,
twórcy, klerkowie, klasa średnia? (Wyd. IFiS
PAN) powstała we współpracy: Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu Studiów Politycznych PAN, Instytutu Historii PAN, Instytutu Psy-

chologii PAN, Instytutu Badań Literackich PAN
w ramach sieci „Rozpad i nowy porządek. Społeczeństwo – Naród – Kultura w okresie wielkiej
zmiany”. Głównym celem publikacji jest próba
odpowiedzi na pytanie, co dzieje się ze współczesną inteligencją po zmianie systemu. Została
ona wykonana z perspektywy historycznej, socjologicznej i literaturoznawczej. Autorami analiz
są historycy, którzy przedstawiają rodowód i losy
inteligencji w przeszłości, socjologowie – którzy
koncentrują się na dzisiejszej inteligencji, przede
wszystkim z punktu widzenia jej pozycji społecznej i postaw oraz literaturoznawcy, charakteryzujący twórczość inteligencji i rezultaty jej działania
w sferze kultury.
• Opublikowano drugi tom zbiorowej pracy
Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem i tekstem
(Wyd. IFiS PAN), poświęconej kategorii cielesności w perspektywie współczesnej humanistyki. Książka prezentuje tematykę „gender” w ujęciu społeczno-kulturowym. Zgromadzone teksty
koncentrują się na dynamicznej i złożonej wizji
płci wyłaniającej się ze współczesnej refleksji nad
kobiecością, męskością i innymi formami seksualności. Przedmiotem refleksji są nie tylko różnice między kobietami/mężczyznami w różnych
czasach i kulturach, czy wewnątrz płci kulturowej
związane z wiekiem, etnicznością, statusem,
orientacją seksualną, lecz także istnienie świata
poza płcią rozumianą jako kobiecość i męskość
w rozmaitych wcieleniach.
• Książka Zmiany stratyfikacji społecznej
w Polsce (Wyd. IFiS PAN) zawiera analizę wybranych aspektów struktury społecznej w Polsce,
rozpatrywanych pod kątem zmian w czasie.
Skoncentrowano się na nierównościach w dostępie do wykształcenia, ruchliwości społecznej
(i „dziedziczeniu” pozycji), zasadach dystrybucji
dochodów oraz formowaniu się barier i dystansów społecznych w kluczowych wymiarach
uwarstwienia, związanych z postawami politycznymi i zdrowiem. Nowym elementem analiz jest
próba całościowego spojrzenia na przekształcenia struktury społecznej i objęcie analizami stosunkowo najdłuższego okresu czasu: dotyczy
to szczególnie problematyki ruchliwości międzypokoleniowej, nierówności edukacyjnych, merytokracji i wpływu usytuowania w strukturze
społecznej na postawy wyborcze. Prześledzenie
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wybranych aspektów struktury społecznej
na przestrzeni ponad ćwierci wieku daje pewne podstawy do formułowania wniosków na temat ich tendencji (pozwala odróżnić względnie
trwałe prawidłowości od krótkotrwałych
wahnięć).
Tytuł profesora uzyskali: Stanisław Butrym,
Stanisław Czerniak, Piotr Gliński.
Uzyskane habilitacje:
Danuta Duch-Krzystoszek Kto rządzi w rodzinie.
Socjologiczna analiza relacji małżeńskich;
Andrzej Gniazdowski Polityka i geometria. Fenomenologia Edmunda Husserla a problem demokracji;
Urszula Jarecka Propaganda wizualna słusznej
wojny. Media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych;
Zbigniew Król Platon i podstawy matematyki
współczesnej;
Andrzej W. Leder Nauka Freuda w epoce „Sein
und Zeit”.
Instytut należy do sieci naukowej „Rozpad i nowy
porządek. Społeczeństwo – Naród – Kultura
w okresie wielkiej zmiany”.
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 (0-22) 826-71-81, fax (0-22) 826-99-48
 e-mail: secretar@ifispan.waw.pl
www.ifispan.waw.pl

INSTYTUT HISTORII
im. Tadeusza Manteuffla PAN
Dyrektor: doc. dr hab. Adam Manikowski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Andrzej Rachuba
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 161 pracowników, w tym 94 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
635 prac, z tego 13 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano

21 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 8 tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizowano projekt „Metryka Uniwersytetu
Krakowskiego z lat 1509-1551”. Jednym z wyników jest przygotowanie do edycji dwóch fundamentalnych dla dziejów Uniwersytetu Kra
kowskiego zabytków: metryki studentów z lat
1509-1551 i księgi promocji podstawowego Wydziału Sztuk Wyzwolonych z lat 1501-1541;
opracowanie indeksów, będących listami osób
immatrykulowanych na Uniwersytet bądź promowanych na stopień bakałarza lub magistra sztuk.
Oba źródła obejmują 10000 wpisów.
• Realizowano projekt „Itinerarium Kazimierza
Jagiellończyka”. Rezultaty kwerendy w bibliotekach oraz archiwach krajowych i zagranicznych
zaowocowały publikacjami: Księga Metryki Koronnej podkanclerza Andrzeja Oporowskiego
z lat 1479-1483 oraz artykułami w specjalistycznych czasopismach. Szczegółową kwerendą
objęta została Metryka Koronna, powstała w czasach Kazimierza Jagiellończyka. Dotychczas
opublikowane regesty zawierają wiele błędnie odczytanych dat, mylnie zidentyfiko
wanych miejscowości; ponadto brak jest wielu
wpisów pominiętych przez wydawcę. Wraz z itinerarium powstał indeks miejscowości, czyli
źródłowo poświadczonych miejsc i dat pobytu
władcy.
• W wyniku realizacji projektu „Społeczeństwo
wieloetniczne, wielowyznaniowe i wielokulturowe w Polsce XIII-XIX w. na tle europejskim”
powstało opracowanie przedstawiające obraz
społeczeństwa polskiego na przestrzeni wielu
wieków, ze szczególnym uwzględnieniem przemian w jego strukturze etnicznej oraz wyznaniowej, a także genezy i skutków jego wielokulturowości. Badania obejmowały zagadnienia
religijne, kulturowe i etniczne odrębności regionalne, procesy integracyjne, wpływ procesów
centralizacyjnych w państwie stanowym na partykularyzm lokalny oraz ewolucję sytuacji etnicznej i religijnej na Rusi, jak również oddziaływanie specyficznej kultury Królestwa Polskiego na
Wielkie Księstwo Litewskie, jeszcze przed utworzeniem na mocy realnej unii lubelskiej Rzeczypospolitej szlacheckiej w 1569 r.
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Uzyskane habilitacje:
Anna Gruca Nakładem własnym... Autorzy jako
wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej.
Uzyskane doktoraty:
Dorota Dukwicz Polityka rosyjska wobec Rzeczypospolitej w dobie sejmu rozbiorowego 17731775;
Adam Kożuchowski Obraz Austro-Węgier w piśmiennictwie międzywojennym.
 00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31
 (0-22) 831-02-61(62), fax (0-22) 831-36-42
 e-mail: ihpan@ihpan.edu.pl
www.ihpan.edu.pl

Uzyskane habilitacje:
Joanna Schiller Universitas Rossica. Koncepcja
rosyjskiego uniwersytetu 1863-1917.
Uzyskane doktoraty:
Marcin Dolecki Znaczenie prac Ludwika Brunera (1871-1913) dla rozwoju chemii fizycznej;
Dorota Zamojska Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych
w Polsce 1915-1920.
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 (0-22) 657-27-46, fax (0-22) 826-61-37
 e-mail: ihn@ihnpan.waw.pl
www.ihnpan.waw.pl

INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO PAN

INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN
Dyrektor: dr hab. Leszek O. Zasztowt
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Andrzej K. Wróblewski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 41 pracowników, w tym 32 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
107 prac, z tego 39 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
32 projekty badawcze; we współpracy z zagranicą realizowano 2 tematy.
Wybrane wyniki:
• Opublikowano prace: Universitas Rossica.
Koncepcja Rosyjskiego Uniwersytetu 1863-1917;
Zachodni Okręg Górniczy. Studia z dziejów geologii i górnictwa w Królestwie Polskim; Wiedza
o grzybach leczniczych w polskiej literaturze
naukowej XIX wieku. We współpracy z zagranicą
powstały opracowania: Polskiye issledovaniya
sibirskikh kultur v dorevolucyonnoy Rossyi; Modernization of Structure: Implementing of the Honorary Citizens Category into the Social Structure
of the Russian Empire in the 19th c; Le ideologie,
l’educazione e l’istruzione scolastica nell’Europa
della prima metá del XX secolo.

Dyrektor: do 31.08.2008 r. prof. dr hab. Ireneusz
Bobrowiecki
od 1.09.2008 r. doc. dr hab. Piotr Żmigrodzki
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Aleksandra Cieślikowa
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 96 pracowników, w tym 53 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
102 prace, z tego 7 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
29 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 11 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opracowano i wydano monografię Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofii
(Genesis–Iosue). Opisano język Biblii królowej
Zofii pod kątem oddania w tłumaczeniu polskim
jednej z fleksyjnych form werbalnych, jaką był
aoryst, pełniący funkcję czasu przeszłego o aspekcie dokonanym. Obiektem obserwacji stała się
pierwsza połowa zachowanego zabytku (Genesis–Iosue), będącą w powszechnym mniemaniu
dziełem czterech pierwszych tłumaczy-pisarzy.
Podstawę porównawczą pełnił w tym wypadku
język czeski, którego licznie zachowane średnio-
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wieczne translacje biblijne stanowiły wzorzec dla
najstarszych, rodzimych prób przekładu ksiąg
Pisma Świętego. Prześledzono techniki oddania
czeskich form aorystycznych w języku polskim,
dla którego kategoria ta w okresie powstania tłumaczenia Biblii królowej Zofii stanowiła już relikt gramatyczny. Poszukiwanie rodzimych ekwiwalentów dla czeskich form aorystu dało okazję
do przeanalizowania procesu w perspektywie tzw.
warsztatów przekładowych każdego z czterech
tłumaczy-pisarzy Biblii. Analizy te zostały poprzedzone częścią o charakterze wprowadzającoteoretycznym, w której dokonano weryfikacji
dotychczasowego „kanonu” ilościowych poświadczeń aorystu w języku polskim. Ważne
wzbogacenie całości stanowi aneks z indeksami:
nazwisk, polskich czasowników omawianych
w części teoretycznej oraz indeksem wyrazów
hasłowych.
• Opublikowano Nowe studia leksykograficzne,
tom 2, zawierający materiały dotyczące koncepcji Wielkiego słownika języka polskiego i innych
zagadnień ogólnoleksykograficznych, a w tym:
„Założenia ogólne opisu tzw. wyrażeń funkcyjnych w Wielkim słowniku języka polskiego”;
„Znaczniki semantyczne w Wielkim słowniku
języka polskiego”; „Tematyczny podział słownictwa w Wielkim słowniku języka polskiego”;
„Szczegółowe zasady i konwencje techniczne
notowania informacji składniowej w Wielkim
słowniku języka polskiego”; „Frazemy w Wielkim słowniku języka polskiego – zasady doboru,
źródła i schemat opisu”; „Dobór i zasady opisu
skrótów i skrótowców w Wielkim słowniku języka polskiego”; „Z zagadnień opisu leksykograficznego przymiotników relacyjnych (na przykładzie przymiotników z sufiksem -owy)”;
„Frazeologia w Wielkim słowniku języka polskiego a zasób związków idiomatycznych współczesnej polszczyzny”; „Charakterystyka chronologiczna i stylistyczna korpusu”. Opracowanie
Wielkiego słownika języka polskiego stanowić
będzie istotny wkład w kulturę polską XXI wieku. Ostatni naukowy, dokumentacyjny słownik
ogólny języka polskiego (pod red. W. Doroszewskiego) ukazał się w 1969 r. i zawierał słownictwo
zarejestrowane do końca lat 50. XX wieku. Od
tego czasu powstawały tylko słowniki popularne
i komercyjne. W ciągu blisko czterdziestu lat ję-

zyk polski uległ istotnym przeobrażeniom: znacznie powiększył się jego zasób słownictwa, zróżnicowanie stylistyczne i socjologiczne. Jest to
dzieło nie tylko ważne dla nauki, ale i niezastąpione dla nieprofesjonalnych użytkowników.
• W pracy Słowo – słownik – rzeczywistość podjęto rozważania oscylujące pomiędzy metaleksykografią a leksykografią, między opisem słowników a ich digitalizacją. W części teoretycznej
wprowadza się pojęcie opisu leksykograficznego,
określające właściwy obiekt pracy leksykografa
i przedmiot badań metaleksykografii. Przedstawiony jest status słownika językowego. Powraca
się także do typologii słowników, która musi być
wzbogacona w związku z nowymi zjawiskami na
rynku leksykograficznym. Omówiono też specyfikę opisu leksykograficznego w słowniku elektronicznym i samą organizację prac nad nim.
W części praktycznej pokazano, w jaki sposób
dorobek polskiej lingwistyki ostatnich dziesięcioleci, szczególnie w zakresie semantyki i gramatyki, można zastosować do opisu słownikowego
wybranych faktów językowych. Przeprowadzona
została konfrontacja tzw. zasad definiowania
z wymaganiami praktycznej działalności słownikarskiej. Przedstawiono też problemy związane
z definicją wybranych jednostek, które z warstwy
terminologicznej przeszły do wspólnoodmianowej. Obszernie został również opisany problem
potencjalizmów językowych i propozycje ich
uwzględnienia w opisie leksykograficznym.
Tytuł profesora uzyskały: Barbara CzopekKopciuch, Renata Przybylska.
Uzyskane habilitacje:
Ewa Deptuchowa Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofii (Genesis–Iosue).
Uzyskane doktoraty:
Joanna Duska Synonimy i antonimy w polskiej
twórczości Jana Kochanowskiego. Analiza leksykalno-stylistyczna.
Instytut należy do sieci naukowej Akademickie
Centrum Komputerowe CYFRONET.
 31-120, Kraków, al. Mickiewicza 31
 (0-12) 632-56-92, fax (0-12) 632-87-13
 e-mail: piotr@ijp-pan.krakow.pl
www.ijp-pan.krakow.pl
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INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH
PAN

Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 28 pracowników, w tym 19 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).

nomicznych PAN. Oprócz list, znajdują się w nich
także wyniki studiów statystycznych dla poszczególnych województw oraz analizy regionalne
uwzględniające m.in. klastry, bariery innowacyjności, JBR-y, patenty, prognozy rozwoju polskich
regionów do 2020 (z uwzględnieniem funduszy
unijnych na lata 2007-2013), porównanie regionalnych strategii innowacyjności, spójności regionalnej. Warte odnotowania są także mapy innowacyjności wskazujące na skupienia firm
innowacyjnych w ramach województw.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie
136 prac; realizowano 37 projektów badawczych,
w tym 2 zagraniczne; we współpracy z zagranicą
realizowano 4 tematy.

Uzyskane doktoraty:
Urszula Skorupska Droga do liberalizmu gospodarczego w koncepcjach ekonomistów Szkoły
Krakowskiej.

Wybrane wyniki:
• Wydano pracę Nobel z ekonomii. Poglądy laureatów w zarysie. Analiza dorobku laureatów
Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych umożliwia również wzbogacenie własnej
wiedzy ekonomicznej. Daje bezpośredni kontakt
z rezultatami pracy naukowej ocenionymi szczególnie wysoko jako propozycje rozwiązań najbardziej istotnych zagadnień gospodarczych.
Wyróżnienia Królewskiej Szwedzkiej Akademii
Nauk trafiają bowiem do ludzi wybitnych. Wielu
z nich uzyskało wyniki będące kamieniem milowym w rozwoju tej dyscypliny naukowej. W publikacji przedstawiono genezę i zasady przy
znawania Nagrody Nobla w dziedzinie nauk
ekonomicznych. Omówiono sylwetki, poglądy
i najważniejsze publikacje sześćdziesięciu trzech
laureatów nagrody (w latach 1969-2008). Przedstawiono wyróżnione dotąd szczegółowe obszary
nauk ekonomicznych i ośrodki naukowe oraz
przewidywania, kto może okazać się kolejnym
noblistą.
• Opublikowano kolejne Raporty o innowacyjności gospodarki Polski. Instytut od 2005 roku
realizuje program badań nad innowacyjnością
polskiej gospodarki. Ich wynikiem są coroczne
Raporty. W celu dalszego upowszechnienia badań, w 2008 roku przygotowano Raporty Innowacyjności dla 16 województw Polski. Kluczową
częścią publikacji są listy najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, przygotowane według metodologii opracowanej przez Instytut Nauk Eko-

Instytut należy do sieci naukowych: „Ocena
wpływu działalności badawczo-rozwojowej
(B+R) i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy”; „Rozpad i nowy porządek. Społeczeństwo – Naród – Kultura w okresie wielkiej zmiany”; „Konfrontacja i dialog kultur współczesnego
świata”.

Dyrektor: prof. dr hab. Leszek J. Jasiński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Epaminondas J. Osiatyński

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
ROTMED; FOREMAT.
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 (0-22) 657-27-07, fax (0-22) 826-72-54
 e-mail: inepan@inepan.waw.pl
www.inepan.waw.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Władysław Czapliński
Przewodnicząca Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Ewa Łętowska
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 94 pracowników, w tym 76 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
298 prac, z tego 53 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
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8 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 4 tematy.
Wybrane wyniki:
• Opublikowano Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz. Tom I (art.1-60).
Komentarz do TWE jest pierwszym i jedynym
w Polsce oraz jednym z niewielu w Europie tak
obszernym opracowaniem tego typu. Tom zawiera komentarze do art. 1-60, opracowane przez 19
autorów, specjalistów z odnośnych dziedzin prawa wspólnotowego. Komentarz uwzględnia aktualny stan doktryny i orzecznictwa. Jest opracowaniem, w którym szeroko prezentowane są:
poglądy doktrynalne, co podkreśla jego naukowy
charakter i znaczenie; orzecznictwo sądów wspólnotowych, co wskazuje na jego pragmatyczny
charakter. Komentarz jest przydatny do pracy naukowej i praktyki stosowania prawa. Stanowi
podstawową pozycję w badaniach nad stanem
prawa wspólnotowego pierwotnego, tj. prawa
będącego podstawą ustroju i funkcjonowania
Wspólnoty Europejskiej.
• Książka Korupcja w polskim prawie karnym
na tle uregulowań międzynarodowych stanowi
pierwsze w polskiej literaturze prawniczej opracowanie dotyczące procesu internacjonalizacji
prawnokarnych regulacji antykorupcyjnych oraz
procesu implementacji antykorupcyjnych przepisów międzynarodowych do krajowego prawa
karnego. Dużo uwagi poświęcono w niej kwestii
zgodności polskiego prawa karnego z międzynarodowym antykorupcyjnym prawem karnym.
Dynamika procesu internacjonalizacji spowodowała dokonanie w pracy analizy trzech grup zagadnień. Badano stan wyjściowy kryminalizacji
zachowań korupcyjnych w krajowym prawie karnym, istniejący przed rozpoczęciem procesu
umiędzynarodawiania prawa antykorupcyjnego.
Poddano analizie proces powstawania nowej
gałęzi prawa międzynarodowego, nazwanego
międzynarodowym prawem antykorupcyjnym,
a także przepisy składające się na międzynarodowe antykorupcyjne prawo karne. Ukazano efekt
zwrotny internacjonalizacji prawa antykorupcyjnego, tj. procesu harmonizacji przepisów krajowych
odnoszących się do walki z korupcją, służącego
realizacji postulatu ustanowienia kompleksowego
przedmiotu ochrony przepisów kryminalizują-

cych zachowania korupcyjne. Przeprowadzono
badania prawa polskiego, badania porównawcze,
obejmujące całość przepisów międzynarodowych
przyjętych przez wszystkie publiczne organizacje
międzynarodowe (Organizacja Państw Amerykańskich, Rada Europy, UE, Unia Afrykańska,
OECD, ONZ), składających się na nową gałąź
prawa międzynarodowego, którą w pracy nazwano międzynarodowym antykorupcyjnym prawem
karnym, badania przepisów prawa karnego kilku
wybranych krajów (USA, Francji, Anglii, Włoch,
Niemiec i Belgii).
Uzyskane doktoraty:
Witold Klaus Wymiar sprawiedliwości wobec
nieletnich sprawców czynów zabronionych poniżej 13 roku życia;
Marzena Laskowska Proces dostosowania do konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku;
Anna Schulz Realizacja standardów międzynarodowych w zakresie osobowych stosunków pomiędzy rodzicami a dzieckiem w polskim prawie
rodzinnym;
Karolina Wierczyńska Ewolucja pojęć zbrodni
ludobójstwa w świetle działalności międzynarodowych trybunałów karnych;
Paulina Wiktorska Polityka stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec młodocianych;
Dagmara Woźniakowska-Fajst Przestępczość nieletnich dziewcząt w świetle teorii kryminologicznych i badań empirycznych.
Instytut należy do sieci naukowej „Rozpad i nowy
porządek. Społeczeństwo – Naród – Kultura
w okresie wielkiej zmiany”.
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
/fax (0-22) 826-78-53
 e-mail: inp@inp.pan.pl
www.inp.pan.pl

INSTYTUT PSYCHOLOGII PAN
Dyrektor: dr hab. Urszula Jakubowska
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Krystyna Skarżyńska
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Instytut (kategoria „2” w rankingu MNiSW) zatrudnia 35 pracowników, w tym 31 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 78
prac, z tego 7 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 4 projekty badawcze.
Wybrane wyniki:
• Badano związki wartości osobistych z przekonaniami o świecie społecznym. Badania dotyczyły związanych z wartościowaniem uwarunkowań
cynizmu politycznego oraz stylów przywiązania
dorosłych. Na podstawie danych z próby ogólnopolskiej (pochodzącej z 2007 r.) okazało się, że
bezpieczny styl przywiązania wiąże się z wartościami hedonistycznymi i wartością stymulacji;
obie te wartości negatywnie wiązały się z lękowym stylem przywiązania. Tylko ten wynik był
zgodny z modelem teoretycznym Bowlby’ego.
Z kolei bezpieczny styl przywiązania negatywnie
wiązał się z wartością dobroci (dla bliskich), a pozytywnie – z wartością władzy. Absorbujący styl
nie był związany ze sferą wartości, natomiast styl
odrzucający – zgodnie z oczekiwaniami – sprzyjał preferencji wartości władzy (czyli wartości
kluczowej dla wzmacniania Ja). Uzyskane wyniki mają duże znaczenie praktyczne.
• Opracowano monografię Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii między
kulturowej, pierwszy w literaturze polskiej całościowy, autorski podręcznik akademicki dla tej
dziedziny. Praca zawiera przegląd psychologii międzykulturowej dotyczący między innymi akulturacji, komunikacji międzykulturowej oraz oddzia
ływania kultury na różne formy życia psychicznego.
• Przeprowadzono badania i wykonano analizy
dotyczące informacyjnej natury nastroju i jej uwarunkowań. W badaniach eksperymentalnych
(N=128) potwierdzono „zależny od kontekstu
efekt nastroju” (context-dependent effect of mood)
wskazujący, że wpływ nastroju na działanie (np.
przerwanie czy kontynuację) zależy od kontekstu
sytuacyjnego. W warunkach nastawienia na osiąganie celu, osoby w pozytywnym nastroju szybciej
przerywają aktywność niż osoby w negatywnym
nastroju, zaś w warunkach nastawienia na osiąga-

nie przyjemności – osoby w negatywnym nastroju
szybciej przerywają aktywność, niż osoby w pozytywnym nastroju. Dodatkowe analizy wzmocniły ponadto tezę, że efekt ten nie jest zjawiskiem
ogólnym, niezależnym od względnie stałych
właściwości człowieka, ale zależy od wzajemnej
relacji biologicznie uwarunkowanych cech temperamentu z innymi właściwościami osobowośc io
wymi człowieka. Analizy te ujawniły, że wewnątrz
podmiotowa spójność (współwystępowanie niskiej
reaktywności emocjonalnej z brakiem tendencji
depresyjnych) nasila zależny od kontekstu efekt
nastroju. Wewnątrzpodmiotowa niespójność (współ
występowanie niskiej reaktywności emocjonalnej
z tendencjami depresyjnymi) osłabia ten efekt.
Dane te potwierdziły tym samym wcześniej uzyskane wyniki dotyczące wewnątprzodmiotowej
spójności/niespójności temperamentalno-wolicjonalnej. Wyniki powyższych badań zostały zapre
zentowane w książce Handbook of Individual Differences in Cognition: Attention, Memory and
Executive Control.
Instytut należy do sieci naukowej „Rozpad i nowy
porządek. Społeczeństwo – Naród – Kultura
w okresie wielkiej zmiany”.
 03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
 (0-22) 517-99-16, fax (0-32) 817-99-17
 e-mail: sekretariat@psychpan.waw.pl
www.psychpan.waw.pl

INSTYTUT ROZWOJU WSI
I ROLNICTWA PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Rosner
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Bogdan Klepacki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 41 pracowników, w tym 27 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
114 prac, z tego 2 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
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18 projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 10
tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizowano temat „Delimitacja i charakterystyka obszarów peryferyjnych zagrożonych
w rozwoju społeczno-gospodarczym”. Badania
miały na celu wyselekcjonowanie peryferyjnie
położonych obszarów wiejskich, jako najbardziej
zagrożonych pod względem zahamowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Na podstawie
ośmiu wskaźników charakteryzujących różne
aspekty peryferyjności, wyróżnione zostały gminy określone jako skrajnie peryferyjne (15,37%
ogólnej liczby gmin), peryferyjne (14,17%) oraz
wykazujące cechy peryferyjności (14,17%). Analiza rozkładu przestrzennego omawianych zbiorowości ujawniła, że znaczna większość gmin
skrajnie peryferyjnych oraz peryferyjnych zlokalizowana jest we wschodniej części kraju, przy
czym tworzą one wyraźne skupienia wzdłuż
wschodniej jego granicy, granicy północnej
w części lądowej (z obwodem kaliningradzkim),
a także układają się wzdłuż granic wojewódzkich.
Uzyskane wyniki potwierdzają, że strefa wiejskich obszarów peryferyjnych kształtuje się
w układzie regionalnym na terenach oddalonych
od miast stanowiących centra regionalne. Zjawisko to obejmuje obszar całego kraju, jednak we
wschodniej części rozróżnienie obszarów centralnych i peryferyjnych jest głębsze.
• W ramach tematu „Aspiracje społeczne i edukacyjne młodzieży wiejskiej w nowej rzeczywistości” przeprowadzono badania empiryczne
aspiracji społecznych i edukacyjnych młodzieży
wiejskiej, wypełniając tym samym lukę w badaniach dotyczących determinantów struktury wykształcenia młodzieży wiejskiej. Do ważnych
czynników determinujących wykształcenie –
oprócz dostępu do oświaty, zamożności i uwarunkowań kulturowych – bardzo istotne są motywacje, gdyż ponad trzy czwarte młodzieży
trafia do tych szkół, do których aspirowało. Badania Instytutu pokazują kilka ważnych tendencji.
(1) Wyraźnie widoczny jest coraz wyższy poziom
aspiracji edukacyjnych młodzieży wiejskiej. Jednak nadal nieco wyższym poziomem aspiracji
charakteryzuje się młodzież miejska. (2) Mło-

dzież wiejska, niestety, częściej planuje studia na
uczelniach słabszych, niepublicznych i w trybie
zaocznym oraz wieczorowym w porównaniu ze
swoimi miejskimi rówieśnikami. (3) Dają się zauważyć pewne dysfunkcje „nowej matury”, która w sposób niezamierzony wprowadziła dodatkowy mechanizm społeczno-środowiskowej
selekcji, generujący nierówności na linii miasto
– wieś. (4) Istotnym czynnikiem kształtowania
się planów edukacyjnych młodzieży jest regionalna dostępność do instytucji edukacyjnych.
• Badanie „Ocena ilościowa regionalnych efektów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej” miało
na celu skwantyfikowanie efektów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z funduszy unijnych,
za pomocą modelu równowagi ogólnej. Wykazano, że w zdecydowanej większości województw
najbardziej efektywną formą wsparcia były inwestycje w infrastrukturę, szczególnie w woj. śląskim, woj. świętokrzyskim, woj. opolskim i woj.
małopolskim. Na drugim miejscu w efektywności
były inwestycje w kapitał ludzki, w tym szczególnie w woj. podkarpackim i woj. dolnośląskim.
W większości województw mało efektywną formą okazały się transfery bezpośrednie i subsydia
obszarowe. Skuteczność polityki w ujęciu regionalnym najbardziej zależała od wielkości pozyskanych funduszy przez województwa w relacji do ich produktu regionalnego brutto (PRB)
w ujęciu absolutnym i na jednego mieszkańca.
W związku z tym najwięcej na polityce tej zyskało woj. podlaskie. Dzięki różnorodności działań
ujawniły się pozytywne efekty mnożnikowe polityki ROW w różnych pozarolniczych sektorach
gospodarki, szczególnie w budownictwie, transporcie, i sektorach związanych z turystyką. Niestety, w niewielkim stopniu pokrywają się one
z sektorami tradycyjnie zatrudniającymi największy odsetek ludności wiejskiej, do których należą:
przetwórstwo żywności, handel i budownictwo.
Tytuł profesora uzyskał Leszek Klank.
Instytut należy do sieci naukowych: „European
Network of Agricultural and Rural Policy Research Institutes ENARPRI (Europejska Sieć Instytucji Zajmujących się Polityką Rolnictwa i Obszarów Wiejskich)”; „Mokradła i Człowiek”;
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„Rozpad i nowy porządek. Społeczeństwo – Naród – Kultura w okresie wielkiej zmiany”; „Miejsce i rola młodych ludzi w społeczeństwie i gospodarce”; „Konfrontacja i dialog kultur
współczesnego świata”; „Rozwój europejskich
obszarów wiejskich”.
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 (0-22) 657-28-20, fax (0-22) 657-27-50
 e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl
www.irwirpan.waw.pl

INSTYTUT SLAWISTYKI PAN
Dyrektor: doc. dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Kwiryna Handke
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 78 pracowników, w tym 60 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
187 prac, z tego 67 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
59 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 48 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opublikowano dwutomową pracę: Język polski
na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna mówiona; Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym.
Polszczyzna pisana. Praca stanowi pierwszy opis
polszczyzny na Białorusi Radzieckiej okresu międzywojennego. Część poświęcona odmianie mówionej powstała w wyniku analizy odnalezionych
źródeł zapisanych w okresie międzywojennym
oraz materiałów zebranych współcześnie od potomków dawnych osadników polskich w rejonie
Lepla na Witebszczyźnie. Przedstawiono rys socjologiczny ludności polskiej na Białorusi Radzieckiej. W opisie językowym scharakteryzowano trzy odmiany polszczyzny kresowej: potoczną,
drobnoszlachecką i gwarową. Wszystkie te odmiany łączy szereg wspólnych cech i przynależ-

ność do regionalnej polszczyzny północnokresowej. Odmiana pisana polszczyzny na Białorusi
Radzieckiej została opracowana na podstawie
trzech rodzajów źródeł: wszystkich tytułów prasy polskiej wydawanych w okresie 1917-1937,
rękopisów i maszynopisów protokołów urzędowych oraz liczącego 60 tys. wyrazów Słownika
polsko-białoruskiego. Opisano skutki polityki
narodowościowej dla społeczności polskiej, rozwój szkolnictwa polskiego różnych szczebli,
utworzenie polskiego regionu narodowościowego
Dzierżyńszczyzny, działalność kulturalną. Przedstawiono stanowisko komunistów polskich
w sprawie zmian w języku polskim używanym
na terenie Związku Radzieckiego. Szczegółowo
opracowano cechy językowe oraz słownictwo
prasy, w którym szczególną uwagę zwrócono na
tzw. sowietyzmy. Mimo licznych różnic, polszczyzna na Białorusi Radzieckiej okresu międzywojennego stanowi odmianę regionalnej polszczyzny północnokresowej.
• Wczesna Słowiańszczyzna. Przewodnik po
dziejach i literaturze przedmiotu, t. 1 i 2. Przygotowana publikacja zawiera najważniejsze i aktualne informacje o formowaniu się narodów
i państw słowiańskich, ich ekonomii, kulturze,
sztuce, ustroju, dziejach politycznych i kwestiach
językowych oraz rozwoju badań naukowych nad
wczesną Słowiańszczyzną. Obejmuje okres od
momentu pojawienia się Słowian w źródłach pisanych i archeologicznych do przełomu XII/XIII
wieku. Dopełnia treść ośmiotomowego Słownika
starożytności słowiańskich (1961-1996). Tom 1
Przewodnika stanowią hasła w układzie alfabetycznym, uzupełnione bibliografią, umożliwiającą
czytelnikowi znalezienie opracowań szczegółowych. Tom 2 Przewodnika to obszerne zestawienie literatury przedmiotu wydanej do roku 2005,
stanowiące rozwiązanie skrótów bibliograficznych użytych w części hasłowej. Wydawnictwo
zawiera też liczne ilustracje, m.in. tablice genea
logiczne, mapki, plany i rzuty architektoniczne.
• W książce Duchowe piętno społeczeństw. Złożoność i przeobrażenia polskiej refleksji nad narodem w XIX wieku poddano analizie okres najwcześniejszych spekulacji teoretycznych czy
raczej – ze względu na ścisły związek między
nauką a polityką w tym stuleciu – teoretycznopolitycznych na temat narodu i narodowości,

– 41 –

przez współczesnych badaczy traktowany jako
prenaukowy. Wówczas wyodrębniono podstawowe wątki, sformułowano definicje, próbowano
uporządkować narosłe nieścisłości, także w nawiązaniu do osiągnięć europejskich – stworzono:
podstawy do przyszłych badań nad narodem, tożsamością narodową, nacjonalizmem, podwaliny
naukowego podejścia do tej tematyki kontynuowanej już w zupełnie nowych warunkach po
odzyskaniu niepodległości.
Uzyskane habilitacje:
Dorota Rembiszewska Dynamika rozwoju gwary
Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku.
Instytut należy do sieci naukowej CLARIN.
 00-337 Warszawa, ul. Bartoszewicza 1b m. 17
 (0-22) 826-76-88, fax (0-22) 828-44-75
 e-mail: ispan@ispa.waw.pl
www.ispan.home.pl

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Materski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Edmund Wnuk-Lipiński
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 93 pracowników, w tym 72 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
195 prac, z tego 6 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
32 projekty badawcze, w tym 4 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 9 tematów.
Wybrane wyniki:
• Celem projektu badawczego „Obszary wykluczenia w III Rzeczypospolitej. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałania” było wskazanie i analiza
enklaw wykluczenia, faktów społecznych i stanów świadomości odnoszących się do przyczyn,
zasięgu i wagi wykluczenia społecznego i poli-

tycznego. Wykluczenia społeczne są w dużej
mierze kosztem systemowym wynikającym
z przeciwstawności interesów grup społeczeństwa, także w układzie klasowo-warstwowym. Są
efektem układu regionalnego kraju, przynależności do mniejszości narodowych. Analiza wykluczenia politycznego nie pozwala na optymizm
w kwestii bilansu skutków lustracji.
• Wydano książkę Marzec’68. Wydarzenia marcowe’68 mają osobną rangę w dziejach PRL, są
głęboko odciśnięte w pamięci społecznej. W publikacji omówiono różne instrumenty oddziaływania ówczesnych władz. Szeroko zakrojone
manifestacje lojalności świadczyły o znacznej
sprawności aparatu partyjnego. Intensywna kampania propagandowa, połączona z otwarciem dróg
awansu politycznego i zawodowego oraz napływ
nowych członków do PZPR sugerowały, że władza
nie straciła inicjatywy. Frustracja ludzi we własnym mniemaniu pokrzywdzonych przez „zmowę
elit”, skrzyżowana z antysemickimi resentymentami, okazała się siłą trudną do zatrzymania.
• Celem projektu „Polsko-niemieckie kontakty
obywatelskie” realizowanego w okresie 20062007 przez ISP PAN i Instytut im. Hannach
Arendt do Badań nad Totalitaryzmem w Dreźnie,
było badanie powstawania ponadgranicznej i osła
biającej granice sieci powiązań między różnorodnymi podmiotami życia społecznego. Jakim
zmianom ulega ich intensywność i możliwość
wpływania na kształt kontaktów między Polską
a Niemcami? Wynikiem jest publikacja podejmująca kwestię, której dotychczas poświęcano zbyt
mało uwagi – kontaktom, w których społeczeństwa występują jako coraz ważniejszy i lepiej
zorganizowany podmiot.
• Opublikowano „Post-Authoritarian Citizen.
The Case of Poland”. Opracowanie powstało
w wyniku współpracy w ramach projektu „The
Quality of Young Democracies”. Skoncentrowano się na zjawisku wyłaniania się społeczeństwa
obywatelskiego po okresie władzy autorytarnej,
podkreślając różnicę między przejściem od systemu komunistycznego a innymi systemami totalitarnymi. Opracowanie opiera się na wynikach
własnych badań sondażowych aktywności obywatelskiej z 2007 r., których rezultatem jest wyszczególnienie grup społecznych – podatnych
i niepodatnych na wpływy autorytarne.

– 42 –

Uzyskane habilitacje:
Tomasz Stryjek Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej Ukrainy 1991-2004;
Rafał Wnuk „Za pierwszego Sowieta”. Polska
konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939-czerwiec 1941).
Uzyskane doktoraty:
Witold Betkiewicz Reforma powiatowa w oczach
lokalnej elity: Porażka czy sukces? Analiza neoinstytucjonalna;
Anna Siwek Dobro a polityka. Platon i Tischner
– dwie filozofie dobra;
Joanna Szymoniczek Problematyka niemiecka
w działalności zagranicznej Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 1945-1970.
Instytut należy do sieci naukowej „Rozpad i nowy
porządek. Społeczeństwo – Naród – Kultura
w okresie wielkiej zmiany”.
 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20
 (0-22) 825-52-21, fax (0-22) 825-21-46
 e-mail: politic@isppan.waw.pl
www.isppan.waw.pl

INSTYTUT SZTUKI PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Elżbieta WitkowskaZaremba
Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab. Marian Arszyński
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 103 pracowników, w tym 63 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 185
prac, z tego 5 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 23 projekty badawcze, w tym 1 zagraniczny; we współpracy z zagranicą realizowano 15 tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizowano projekt „DISMARC – Discovering Music Archives”, współfinansowany przez

Komisję Europejską w ramach programu eContentplus. Celem projektu było połączenie w ogólnoeuropejską sieć największych archiwów muzycznych, których zawartość – reprezentująca
wielką wartość naukową i kulturową – nie była
wcześniej dostępna elektronicznie. Połączone
bazy danych są udostępniane na specjalnie zaprojektowanym portalu internetowym, funkcjonującym w 20 językach. Tworzą one wirtualne repozytorium, którego zasoby są stale aktualizowane.
System umożliwia przeszukiwanie on-line
wszystkich archiwów jednocześnie. Użytkownikami systemu są fonoteki muzyczne, archiwa
dźwiękowe uczelni akademickich i instytutów
naukowych, archiwa radiowe, placówki kulturalne, a także indywidualni odbiorcy. Wybrane części zbiorów dostępne są także w postaci plików
dźwiękowych. Efektem realizacji tego projektu
jest udostępnienie on-line elektronicznych baz
danych Archiwum Fonograficznego Instytutu
Sztuki PAN w ramach sieci współtworzonej przez
duże archiwa europejskie. Udostępniono także
wybrane fragmenty zasobów cyfrowych (nagrania muzyczne z lat 1945-1951). Projekt realizowano we współpracy z 9 partnerami z instytucji
zajmujących się tą problematyką w Niemczech,
Austrii, Norwegii, Szwecji, Finlandii i Wielkiej
Brytanii.
• Celem projektu „André Le Brun, ‘pierwszy
rzeźbiarz’ króla Stanisława Augusta” było pełne
opracowanie działalności artystycznej André Le
Bruna (1737-1811), najwybitniejszego rzeźbiarza
działającego w Polsce w II połowie XVIII w.
Mimo zasadniczego znaczenia dla rozwoju rzeźby w Polsce, twórczość André Le Bruna nie została dotychczas w pełni opracowana. Efektem
realizacji tego projektu jest monografia, obejmująca życie i twórczość artysty, którego działalność
opracowano na podstawie wielu nieznanych dotychczas materiałów archiwalnych i przeanalizowano na tle sztuki europejskiej, głównie francuskiej i włoskiej XVII i XVIII w. Zawiera też
katalog jego prac (240 rzeźb i 107 rysunków).
Projekt zrealizowano ze środków Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
• Projekt „Repertuar religijny społeczności
ewangelickich w Polsce” obejmował badania:
stanu zachowania repertuaru ewangelickiego
na Śląsku Cieszyńskim; tradycji muzycznych
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ewangelików polskich; usytuowania repertuaru
ewangelików polskich w kontekście europejskim.
Zastosowano metody gromadzenia źródeł archiwalnych oraz wywiady i nagrania w terenie. Podczas nagrań terenowych w latach 2006-2008,
wśród ewangelików na Śląsku Cieszyńskim
dokonano rejestracji około pięciuset pieśni
religijnych. Efektem tego etapu projektu jest album zawierający nagrania tradycyjnego reper
tuaru zatytułowany „Pieśniczki z kancenoła”. Pieśni religijne ewangelików ze Śląska
Cieszyńskiego.
Uzyskane habilitacje:
Danuta Kuźnicka Obszary zwątpień i nadziei.
Inscenizacje Jerzego Grzegorzewskiego 19662005;
Zbigniew Przerembski Dudy. Dzieje instrumentu
w kulturze staropolskiej.
Uzyskane doktoraty:
Jolanta Guzy-Pasiak Twórczość kameralna Karola Rathausa. Analiza stylu;
Beata Kosińska-Krippner Poetyka polskiej telenoweli dokumentalnej.
 00-950 Warszawa, ul. Długa 26/28
 (0-22) 504-82-18, fax (0-22) 831-31-49
 e-mail: ispan@ispan.pl
www.ispan.pl

ZAKŁAD ARCHEOLOGII
ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Karol J. Myśliwiec
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Joachim Śliwa
Zakład (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 17 pracowników, w tym 14 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
27 prac, z tego 14 w recenzowanych czasopis

mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
10 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 43 tematy.
Wybrane wyniki:
• Opracowanie nekropoli późnej, liczącej niemal
400 pochówków, opublikowano jako tom III
(w dwu częściach) serii „Saqqara”. Określono
typologię grobowców i ich datowanie na epokę
hellenistyczną na podstawie znalezisk ceramiki
oraz rozwoju dekoracji kartonaży mumii. Wyodrębniono cechy lokalnego warsztatu dekoracji
kartonaży oraz specyficzne cechy samych pochówków. Wszechstronne badania antropologiczne przyniosły obraz stanu zdrowia ludności Egiptu w okresie ptolemejskim.
• Opublikowano wyniki wykopalisk izraelskopolskich w Shaar ha-Amakim. Stratygrafia i znaleziska ceramiczne na stanowisku hellenistycznym w Izraelu zostały opracowane przez polską
współautorkę. Tom zawiera podsumowanie wyników badań w zakresie rozwoju zabudowy wraz
z najważniejszymi źródłami dotyczącymi chronologii. Zespół ceramiki ze stanowiska ma istotne znaczenie dla rekonstrukcji kontaktów handlowych, a w szczególności ze światem greckim.
• Opracowanie ceramiki klasy sigillata z wykopalisk na Delos ma istotne znaczenie ze względu
na jednorodność chronologiczną materiału, wynikającą z opuszczenia znacznej części miasta
wskutek najazdów w drugiej ćwierci I w. p.n.e.
Przeprowadzono badania analityczne, które doprowadziły do zakwestionowania przyjętego poglądu nt. pochodzenia znacznej części tej ceramiki z warsztatów w okolicach Pergamonu i do
zidentyfikowania wielu badanych fragmentów
jako wyprodukowanych w Efezie.
Zakład jest członkiem konsorcjum naukowego
Międzyinstytutowe Laboratorium Badań Właściwości i Mikrostruktur Geomateriałów.
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 (0-22) 657-27-91, fax (0-22) 826-65-60
 e-mail: zaspan@zaspan.waw.pl
www.zaspan.waw.pl
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ZAKŁAD KRAJÓW
POZAEUROPEJSKICH PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Zdanowski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Bogdan Składanek
Zakład (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 10 pracowników, w tym 8 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 14
prac, z tego 4 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 5 projektów badawczych.
Wybrane wyniki:
• Realizowano zadanie: „«Otwarcie» Wietnamu
a nowe tożsamości Wietnamczyków”. Badanie
dotyczyło wewnętrznych i zewnętrznych migracji
kobiet wietnamskich w okresie transformacji systemowej w Wietnamie i miało wyjawić przyczyny skłaniające kobiety do migrowania w poszukiwaniu pracy. Analiza wypowiedzi Wietnamek,
uzyskanych w lokalnych oddziałach Wietnamskiej Ligi Kobiet w Hanoi, Hue, Da Nang i Sajgonie pokazała, że decyzje o migracji są następstwem głębokich zmian świadomościowych
związanych z innym niż dotychczas postrzeganiem roli kobiety w rodzinie. Nowe potrzeby
materialne i rozbudzone oczekiwania w tej sferze
towarzyszące transformacji, wywierają presję na
kobietę, aby odeszła od tradycyjnej roli gospodyni domowej i podjęła pracę zarobkową. Wietnamki migrują w poszukiwaniu pracy do miast wietnamskich lub za granicę. Ocena własnej sytuacji
jest diametralnie różna w przypadku kobiet pozostających w kraju oraz tych, które znalazły
pracę za granicą. Wietnamki migrujące we własnym kraju, rzadko realizują swoje zamierzenia
i plany. Najczęściej deklarują frustrację i zawód
z powodu pozostawienia domu rodzinnego. Kobiety pracujące za granicą, deklarują z zasady
zadowolenie z nowej sytuacji i dumę z podnoszenia statusu materialnego oraz prestiżu swojej rodziny. Przyczyną tych diametralnie różnych ocen
są różnice w dochodach.

• Punktem wyjścia badania „Islam a wyzwania
rozwoju cywilizacyjnego w świecie arabskim”
było założenie europejskiej myśli liberalnej
o związku między liberalizacją gospodarczą a polityczną. Zgodnie z tym myśleniem, liberalizacja
gospodarcza toruje drogę do liberalizacji politycznej, a ta ostatnia sprzyja tej pierwszej. Istnienie takiej współzależności miałoby ogromne
znacznie w przypadku Bliskiego Wschodu, gdzie
dominują systemy autorytarne oraz istnieje paląca potrzeba sprostania wyzwaniom rozwoju cywilizacyjnego. Autorytarne ekipy rządzące w takich krajach, jak Egipt, Maroko, Syria i Arabia
Saudyjska przystąpiły do liberalizowania gospodarki jako środka zaradczego wobec problemów
rozwojowych. Przeszkodą na drodze do głębszej
liberalizacji stanęła jednak sama obawa tych elit
o utratę władzy ekonomicznej i w konsekwencji
– także politycznej. Dodatkowym czynnikiem
stało się środowisko islamu politycznego, bardzo
aktywne w krajach Bliskiego Wschodu i znajdujące się w opozycji wobec autorytarnych elit władzy. Islamizm nie jest przeciwny rozwojowi jako
takiemu, ale prezentuje koncepcję prosocjalną,
która kłóci się z modelem liberalnym. W rezultacie, reformy gospodarcze w świecie arabskim
były połowiczne, a ekipy rządzące utrzymały
swoje pozycje, modyfikując jedynie autorytaryzm.
• Zajmowano się problemem „Formy pomocy
krajom Trzeciego Świata i ich socjokulturowe
skutki”. Na podstawie krytycznego przeglądu
typów i form pomocy świadczonej krajom rozwijającym się oraz analizy ewolucji pryncypiów
i uzasadnień działań pomocowych, stwierdzono
i omówiono kierunki zmian w tym zakresie. Wyraziły się one w przyjęciu nowego kryterium
w ocenie skuteczności pomocy. Uwaga skupia
się obecnie mniej na formalnej organizacji i przebiegu pomocy, a bardziej na skrupulatnej ocenie
jej skuteczności i konsekwencjach socjokulturowych (także psychologicznych) świadczenia pomocy.
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
/fax (0-22) 826-63-56
 e-mail: csnec@zkppan.waw.pl
www.zkp.pan.pl
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Czł. rzecz. PAN Andrzej B. Legocki
Przewodniczący Wydziału II
Nauk Biologicznych PAN
W 2008 roku Wydział liczył 36 członków
krajowych (18 rzeczywistych i 18 korespondentów) oraz 25 członków zagranicznych. W 2008
roku zmarło 3 członków korporacji: czł. rzecz.
PAN Marian Michniewicz, czł. rzecz. PAN Jerzy
Pawełkiewicz oraz prof. Malcolm C. McKenna,
członek zagraniczny PAN.
W 2008 roku odbyły się dwie sesje planarne
Wydziału – wiosenna w dniu 23 kwietnia, której
gospodarzami były Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN i Instytut Parazytologii
im. Witolda Stefańskiego PAN oraz jesienna –
w dniu 29 października w Pałacu Staszica w Warszawie.
• Sesja wiosenna, dzięki przygotowanej przez
placówki sesji plakatowej, była okazją do zapoznania się z aktualnymi pracami badawczymi obu
instytutów. W części naukowej sesji wykład pt.
„Granice poznania w badaniach ewolucji” przedstawił czł. koresp. PAN Jerzy Dzik z Instytutu
Paleobiologii PAN. Odbyła się prezentacja oraz
dyskusja na temat własności intelektualnej i postępowania patentowego wraz z finansowaniem
komercjalizacji badań naukowych, przygotowana
przez specjalistów z dziedziny prawa patentowego i komercjalizacji: dr Aleksandrę Twardowską
i dr. Macieja Drożdża. Efektem spotkania były
dalsze indywidualne spotkania ekspertów z dyrektorami placówek.
Dyskutowano o reformie systemu nauki i systemu szkolnictwa wyższego. W obradach uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego czł. koresp. PAN
Jerzy Duszyński oraz wiceprezes PAN Andrzej
Górski. Prof. Jerzy Duszyński przedstawił założenia projektu reformy nauki ze szczególnym
uwzględnieniem projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Omawiano poszczególne fragmenty
opracowywanego przez rząd materiału ustawowego.
Podjęto uchwały: w sprawie przekształcenia
Zakładu Badania Ssaków PAN w Instytut Biologii Ssaków PAN i dalszych prac; w sprawie regulaminu oceny wydziałowych placówek nauko-

wych w kadencji 2007-2010. Informację o ocenie
wydziałowych placówek naukowych w tej kadencji przekazał zastępca przewodniczącego Wydziału prof. Adam Szewczyk. Poruszono problem
publicznej akceptacji GMO. Prof. Piotr Węgleński zaproponował, aby członkowie Wydziału
podpisywali się pod listem otwartym do Prezesa
Rady Ministrów, w którym sformułowana została prośba ponownego rozpatrzenia przez rząd
trudnego i kontrowersyjnego problemu uprawy
i wykorzystania w gospodarce roślin genetycznie
modyfikowanych (GMO). Odbyło się zebranie
dyrektorów placówek Wydziału poświęcone uzupełniającym wyborom do Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN. Na przedstawiciela
Wydziału wybrano prof. Piotra Zielenkiewicza,
dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.
• Podczas sesji jesiennej z wykładem pt. „Wielki świat małych RNA” wystąpił czł. zagr. PAN
Witold Filipowicz, pracujący w Instytucie Friedricha Mieschera w Bazylei.
Dyskutowano o stanie prac dotyczących opiniowania pakietu ustaw reformujących system
nauki w Polsce i w szczególności o projekcie
ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Rozważano
możliwość uczestnictwa przedstawicieli Wy
działu w Konferencji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(UNFCCC). Postanowiono wystąpić do organizatorów konferencji o udostępnienie zainteresowanym członkom Wydziału szczegółowej informacji.
Nagrody i wyróżnienia naukowe
Uchwałą sesji jesiennej przyznano nagrody
i wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych
PAN za rok 2008. Nagrodę indywidualną przyznano doc. dr. hab. Jarosławowi Stolarskiemu
z Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN, za wybitne odkrycie badawcze ogłoszone w pracy A Cretaceous Scleractinian Coral
with a Calcitic Skeleton. Przyznano także wyróżnienia: zespołowi z Muzeum i Instytutu Zoologii
PAN w składzie: prof. dr hab. Jacek Goszczyński,
dr Małgorzata Pilot, dr Maciej Posłuszny, dr Barbara Gralak za cykl publikacji „Ekologia dwóch
sympatrycznych gatunków kun”; zespołowi z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu
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Warszawskiego w składzie: prof. dr hab. Piotr
Stępień, prof. dr hab. Ewa Bartnik, dr Paweł Golik, dr Aleksandra Dmochowska za cykl 15 publikacji dotyczących biologii molekularnej mitochondriów; zespołowi z Instytutu Biologii
Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
w składzie: prof. dr hab. Bożena Kamińska,
dr Aleksandra Wesołowska, dr Marcin Śliwa, dr
Małgorzata Zawadzka, dr Agata Żupańska, mgr
Konrad Gabrusewicz, mgr Aneta Kwiatkowska,
dr Iwona Ciechomska, dr Aleksandra Ellert-
Miklaszewska, mgr Kinga Szydłowska, mgr Alicja Adach, dr Magdalena Dziembowska za cykl
prac „Molekularne mechanizmy regulacji inwazyjności i żywotności komórek nowotworowych”; doc. dr hab. Halinie Bednarek-Ochyra
z Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN
za publikację A Taxonomic Monograph of
the Moos Genus Codriophorus P. Beauv. (Grimmiaceae).
W roku 2008 członkowie Wydziału uhonorowani zostali prestiżowymi wyróżnieniami i nagrodami. Odznaczenia państwowe otrzymali:
prof. Tadeusz Chojnacki, prof. Jacek Kuźnicki
i prof. Maciej Żylicz. Prof. Andrzej Jerzmanowski otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za
wybitne osiągnięcie naukowe za rok 2007 (nagroda została wręczona w 2008 roku). Prof. Jacek
Oleksyn otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za 2008 rok za wybitne osiągnięcia
i odkrycia naukowe. Prof. Katarzyna Turnau
otrzymała nagrodę rektora UJ za działalność organizacyjną. Prof. Marian Jaskólski otrzymał
wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Jakuba
Karola Parnasa przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne.
W roku 2008 zakończył się proces przekształcania Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN
w Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod egidą PAN i UNESCO. Zgodnie z Decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk nr 5/2008
z dnia 27 lutego 2008 roku oraz nr 17/2008 z dnia
5 czerwca 2008 roku, Międzynarodowy Instytut
Polskiej Akademii Nauk – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii rozpoczął działalność
z dniem 1 sierpnia 2008 r. Toczy się sprawa przekształcenia w instytut Zakładu Badania Ssaków
PAN. Opinia Wydziału została przekazana Pre-

zesowi PAN. Prezydium PAN w dniu 17 czerwca
przyjęło uchwałę, zgodnie z którą przed podjęciem decyzji o przekształceniu Zakładu w instytut należy uzyskać potwierdzenie przez Centralną
Komisję ds. Stopni i Tytułów uprawnień tej placówki do nadawania stopnia doktora. W związku
z tym Zakład Badania Ssaków PAN wystąpił do
Centralnej Komisji z wnioskiem o potwierdzenie
tych uprawnień.
W ciągu roku odbywały się sesje sprawozdawcze placówek Wydziału z udziałem przedstawicieli kierownictwa Wydziału.
Członkowie Wydziału oraz placówki czynnie
uczestniczyli w przygotowaniu Dni Nauki Polskiej w Rosji. Odbyły się: sympozjum „Perspektywy biotechnologii postgenomowej”, Moskwa
(organizatorzy – prof. K. Skriabin, prof. A. B. Legocki) oraz szkoła dla młodych ekologów „Wpływ
współczesnych trendów klimatycznych na ekosystemy i otoczenie organizmów”, Zakopane.
Wydział uczestniczył także w przygotowaniu
wizyt w Polsce, między innymi – laureata nagrody Nobla prof. Jamesa D. Watsona, któremu towarzyszył czł. zagr. PAN Wacław Szybalski, oraz
prof. Hilarego Koprowskiego, który był gościem
honorowym konferencji: „Vaccines: Plant Biotechnology, Cancer and Infectious Diseases
Therapy” współorganizowanej przez Szkołę
Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Komitet Mikrobiologii PAN.
W 2008 roku Wydział rozpoczął wydawanie
elektronicznego „Biuletynu Wydziału II Nauk
Biologicznych PAN”. W roku sprawozdawczym
ukazało się 5 zeszytów „Biuletynu”, dostępnego
na stronie internetowej PAN. Odbiorcami są
członkowie Wydziału, placówki, komitety, dziekanaty wydziałów biologii krajowych uniwersytetów.
W 2008 roku swoje jubileusze obchodziły:
Instytut Dendrologii PAN w Kórniku – 75-lecie
istnienia; Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie –
90. rocznica utworzenia.
Działalność komitetów naukowych
W roku 2008 komitety wydziałowe prowadziły swoją statutową działalność w formie zebrań
plenarnych, spotkań prezydiów, komisji i sekcji.

– 48 –

Przygotowały opinie i ekspertyzy, utrzymywały
kontakty z organizacjami międzyrządowymi,
wspomagały Festiwal Nauki, opiniowały wnioski
o nagrody wydziałowe i nagrody Prezesa Rady
Ministrów. Niektóre komitety przyznawały medale za wybitne osiągnięcia badawcze.
Komitet Antropologii (www.kant.pan.pl)
współorganizował 11. Warsztaty Antropologiczne
im. prof. Janusza Charzewskiego „Współczesna
antropologia fizyczna, zakres i metody badań,
współpraca interdyscyplinarna”. Referaty związane z tymi warsztatami opublikowano w odrębnej monografii pod tym samym tytułem.
Komitet Biochemii i Biofizyki współorganizował konferencję „Bio-Dendrimer. Biomedical
Properties and Applications of Dendrimers” oraz
był organizatorem „The First Poland-Taiwan
Conference on Molecular Biology & Molecular
Neuroscience: Focus on RNA”. Komitet pełni
funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy
z Międzynarodową Unią Biochemii i Molekularnej Biologii (IUBMB) oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Biofizyki Czystej i Stosowanej (IUPAB).
Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej (www.kbet.pan.pl) współorganizował warsztaty biologii ewolucyjnej i zagadnień pokrewnych
(np. na temat „Sexual Selection and Mate Choice”). Jedno ze spotkań poświęcono prezentacji
projektów badawczych przez 20 doktorantów
i młodych badaczy przed habilitacją.
Komitet Botaniki uczestniczył w organizacji
dwóch konferencji: VIII Ogólnopolskiego spotkania naukowego „Biologia traw” i „PlantMicrobial Interactions”.
Komitet Cytobiologii (www.nencki.gov.pl/
cytobiologia) współorganizował konferencję
„Błony biologiczne”, związaną z jubileuszem 80.
urodzin prof. S. Przestalskiego. Komitet uczestniczył w organizacji konferencji „Membrane
Skeleton. Recent Advances and Future Research
Directions”, współorganizował sympozja: „Komórki macierzyste – wyzwania biologiczne, biochemiczne i biomedyczne”; „Homo czy zawsze
sapiens? Człowiek z różnych perspektyw” z okazji 90-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej
PAN im. M. Nenckiego i 80. urodzin prof. L. Kuźnickiego. Komitet wystąpił m.in. z inicjatywą
utworzenia Agencji Finansowania Badań Podsta-

wowych oraz z petycją w sprawie zawartości
programowej i sposobu recenzowania podręczników szkolnych.
Komitet Ekologii (www.keko.pan.pl) zorganizował ogólnopolskie seminarium „Biologia
i ekologia populacji roślin: skąd przychodzimy
– dokąd zmierzamy?”, przedstawił także swoje
stanowisko w sprawie roślin modyfikowanych
genetycznie.
Komitet Mikrobiologii (www.k-mikrob.pan.
pl) był jednym z organizatorów sesji w ramach
XII Sympozjum naukowego „Postępy w medycynie zakażeń. Europejski dzień wiedzy o antybiotykach” oraz konferencji naukowej „Vaccines:
Advances in Plant and Microbial Biotechnology,
Infectious Immunity and Cancer Therapy – Celebration of the 50th Anniversary of the First
Vaccination of a Polish Child Against Polio Using
Dr. Koprowski’s Oral Polio Vaccine”. Pod patronatem Komitetu odbyły się także I Ogólnopolskie
Warsztaty „Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia
i Środowiska”. Komitet pełni funkcję Komitetu
Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową
Unią Towarzystw Mikrobiologicznych (IUMS).
Komitet Neurobiologii (www.nencki.gov.pl/
neurobiol) współorganizował „Tydzień Mózgu”,
w ramach którego odbył się cykl wykładów nt.
wybranych zagadnień współczesnej neurobiologii. Był także jednym z organizatorów Zjazdu
Sieci Europejskich Instytutów Neurobiologicznych ENI-NET (Network of European Neuroscience Institutes), której misją jest promocja
i wspomaganie niezależnej działalności naukowej
młodych liderów grup badawczych. Pod jego auspicjami, w ramach działań edukacyjno-profilaktycznych, odbyły się również wykłady dla nauczycieli i młodzieży liceów ogólnokształcących
na temat zagrożeń związanych z tzw. lekami dyskotekowymi, w tym – „tabletkami gwałtu”. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds.
Współpracy z Międzynarodową Organizacją Badań Mózgu (IBRO).
Komitet Ochrony Przyrody współorganizował konferencję „Conservation Ecology and Biology of Holarctic Bats and Small Terrestrial Mammals – In Theory and Practice”. Komitet wydał
również opinie, m.in. w sprawie uprawiania
w Polsce roślin genetycznie zmodyfikowanych
oraz na temat powiększenia obszaru Parku Naro-
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dowego Puszczy Białowieskiej. Komitet pełni
funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy
z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody
(IUCN).
Komitet Parazytologii współorganizował 47.
Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej „Toksoplazmoza (toxoplasmosis) – przebieg kliniczny,
diagnostyka i terapia; inne zagadnienia mikologii
i parazytologii”, uczestniczył w organizacji konferencji: „Interdyscyplinarność w parazytologii
molekularnej”; „Różnorodność biologiczna i ekologia pasożytów w środowisku wodnym” (poświęconej pamięci prof. W. L. Wiśniewskiego);
sympozjum „Tick-Borne Diseases: What is the
Risk and What We Can Do?” (pod patronatem
Ambasady Republiki Włoskiej w Warszawie).
Komitet Zoologii współorganizował 10. Międzynarodowe Sympozjum „Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite – znaczenie medyczne i sanitarne”. Wybrane referaty ukazały się
w formie książkowej.

pisklęta i szukanie opieki u „przybranych” rodziców nie jest dziełem przypadku, tylko strategią
dającą, w określonych warunkach socjalnych
i pokarmowych, większą szansę na przetrwanie;
(2) poziom altruistycznych i agresywnych zachowań dorosłych mew wobec „obcych” piskląt jest
kształtowany przez bieżącą dostępność pokarmu
w pobliżu lęgowisk; (3) adopcje dotyczą przede
wszystkim piskląt par będących sąsiadami „przybranych” rodziców, co więcej (4) w ciągu kilku
kolejnych lat (a nawet w ciągu tego samego sezonu lęgowego!) dochodzi czasami wśród sąsiadów do wzajemnej opieki nad pisklętami.

CENTRUM BADAŃ EKOLOGICZNYCH
PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Andrzej Paszewski

Dyrektor: prof. dr hab. Janusz Z. Uchmański
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Jacob Weiner
Centrum (kategoria „2” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 64 pracowników, w tym 33 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
116 prac, z tego 31 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
28 projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 27
tematów.
Wybrane wyniki:
• Badano bezpośrednie i ewolucyjne przyczyny
adopcji piskląt w koloniach mewy pospolitej (Larus canus): prowadzono obserwacje behawioralne, eksperymenty i analizy genetyczne. Stwierdzono, że (1) opuszczanie terytoriów przez

 05-092 Łomianki, ul. Konopnickiej 1
 (0-22) 751-30-46, fax (0-22) 751-31-57
 e-mail: cbe@cbe-pan.pl
www.cbe-pan.pl

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI
PAN

Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 220 pracowników, w tym 118 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 245
prac, z tego 97 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 154
projekty badawcze, w tym 8 zagranicznych; we
współpracy z zagranicą realizowano 29 tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizowano projekt „Analiza funkcjonalna
i rola biotechnologiczna genów regulatorowych
ccpA i yebF oraz identyfikacja innych genów
ważnych dla katabolizmu laktozy i beta-glukozydów i Lactococcus lactis”. Zidentyfikowano
i ustalono rolę szeregu genów, uczestniczących
w katabolizmie laktozy i β-glukozydów u Lactococcus lactis IL1403, wykazując, że: yebF pełni
rolę aktywatora transkrypcji genów zaangażowa-
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nych w asymilację celobiozy, laktozy i trehalozy
(np. ptcB); yheB jest zaangażowany w metabolizm laktozy i β-glukozydów (poza celobiozą);
ydhB i ydhD są zaangażowane w asymilację arbutyny, eskuliny i salicyny, ale nie celobiozy czy
laktozy; yrcA bierze udział w asymilacji arbutyny.
Ustalono ponadto, że CcpA wiąże się z cre genów:
ybhE, celB, bglS, rheB, yebE, ptcB i yecA.
• Badano molekularne podstawy odpowiedzi
roślin uprawnych i modelowych na stres. Wykazano, że kinaza ZmCPK11 bierze udział w odpowiedzi rośliny na zranienie i dotyk, natomiast
kinazy SnRK2 – w odpowiedzi na stres osmotyczny, oksydacyjny, kadmu i zranienie. Zidentyfikowano kilkadziesiąt genów tytoniu regulowanych przez niedobór siarki, wśród nich UP9,
potencjalny modulator odpowiedzi rośliny na ten
stres. Wykazano, że czynniki biotyczne i abiotyczne zwiększają akumulację poliizoprenoidów
w roślinie, wskazując na ich rolę w tolerancji
stresu. Ustalono warunki indukujące wydzielanie białek systemu sekrecyjnego typu III przez
P. syringae. Zidentyfikowano siedem efektorów
P. syringae pv. Tabaci.
• Realizując projekt „Fitopatologiczna oraz fenotypowa analiza roślin tytoniu o zmodyfikowanym wzorze fosforylacji białek”, stwierdzono
ważną rolę białka SGT1 w odpowiedzi obronnej
roślin. Badania wykazały, że białko to ulega specyficznej fosforylacji, w warunkach in vitro oraz
in planta, przez SIPK (kinazę MAP aktywowaną
podczas infekcji). Modyfikacja dotyczyczy seryny 358, występującej w kanonicznej dla MAPkinaz sekwencji (dwupeptyd SP/TP). Motyw ten
konserwowany jest w tej pozycji wśród znakomitej większości roślinnych białek SGT1, jak
również u drożdży Saccharomyces cerevisiae.
Dane te wskazują na nieznany dotąd poziom regulacji białka SGT1.

Marek Zagulski Genomika od drożdży do pantofelka – ewolucja przez duplikację.
Uzyskane doktoraty:
Agnieszka Bajda Potencjalna rola poliizoprenoidów w odpowiedzi rośliny na stres;
Małgorzata Cieśla Regulacja transkrypcji tRNA
u drożdży;
Agnieszka K. Gozdek Peptyd NS3 – nowy, silny
inhibitor helikazy NS3 wirusa zapalenia wątroby
typu C, mechanizm działania i aktywność antywirusowa;
Jarosław Kosakowski Zmienność genetyczna wirusa Y ziemniaka i rola rekombinacji w procesie
powstawania nowych wariantów wirusa;
Adrianna Łoniewska-Lwowska Charakterystyka
promotora oraz mechanizmów ekspresji białek
subgenomowego RNA1 wirusa liściozwoju ziemniaka;
Małgorzata Milner Inżynieria ochrony białek
przed proteolizą;
Jadwiga Nieminuszczy Rola białka AlkB w ochronie przed mutagennym działaniem MMS w Escherichia coli;
Kamil Olejnik Molekularna i biochemiczna charakterystyka hydrolazy Nudix AtNUDT7 z Arabidopsis thaliana.

Uzyskane patenty:
„Sposób wytwarzania oczyszczonej prolaktyny
ludzkiej”; „Sposób podnoszenia aktywności enzymów celulolitycznych u Trichoderma reesei”;
„Nowe analogi 2´, 3´-dideoxy- 3´- fluorotymidyny o aktywności przeciwko wirusom ludzkiego
niedoboru immunologicznego HIV-1 i HIV-2,
sposób ich wytwarzania oraz zawierające je środki farmaceutyczne”; „Nowe analogi 2´, 3´-dideoxy-3´-fluorotymidyny stanowiące proleki o wysokiej aktywności przeciwko wirusowi ludzkiego
niedoboru immunologicznego (HIV), sposób ich
wytwarzania oraz zawierające je środki farmaTytuł profesora uzyskała Ewa Śledziewska- ceutyczne”.
Gójska.
Uzyskane habilitacje:
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
Anna M. Boguszewska-Chachulska Helikaza NS3 „Genomika Porównawcza dla Zdrowia i Środowirusa zapalenia wątroby typu C – potencjalny wiska”.
cel terapii antywirusowej;
Agnieszka Chacińska Współpraca multimerycz- Instytut należy do sieci naukowych: „Farmakonych kompleksów białkowych w transporcie pre- logiczna i genetyczna protekcja oraz cytoprotekkursorów do mitochondriów;
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Działalność naukowa: opublikowano łącznie
343 prace, z tego 110 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
185 projektów badawczych, w tym 18 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 74
tematy.

generacji ruchu przez Ncd. Pomiary przeprowadzono we współpracy z Instytutem Genetyki
Maxa Plancka w Dreźnie.
• Badano wpływ produktów proteolizy białka
APP (Amyloid Precursor Protein) tj. B-amyloidu
aktywującego receptor RAGE oraz C-końcowej
domeny białka APP (AICD-APP Intracellular
Domain), będącego składnikiem kompleksu aktywującego transkrypcję, na ekspresję kalcykliny
(mierzonej jako aktywność promotora genu, poziom mRNA i poziom białka) w różnych typach
komórek (projekt badawczy 2P04C 055 28).
Stwierdzono, że w zastosowanym układzie doświadczalnym B-amyloid powoduje tylko nieznaczną aktywację ścieżki sygnałowej regulo
wanej przez RAGE (mierzonej aktywnością
czynnika transkrypcyjnego NFkB), która nie
przekłada się na wzrost ekspresji kalcykliny.
Również nadekspresja AICD nie powodowała
zmian w poziomie kalcykliny. Zaobserwowano
jednakże wyraźną tendencję wzrostową w aktywności promotora genu kalcykliny pod wpływem
AICD, co sugeruje, że czynnik ten może wpływać
na ekspresję tego białka w aspekcie długoterminowym, tak jak ma to miejsce w warunkach fizjologicznych.
• Aby wyciszyć przekaźnictwo przez TGFβ,
skonstruowano plazmidy, które kodowały małe
cząsteczki interferencyjnego RNA (shRNA) hamujące ekspresję receptora TGFβ. Interferencja
z przekaźnictwem od TGF znosiła promujący
inwazyjność wpływ mikrogleju. Stwierdzono, że
linie niezdolne do odpowiedzi na egzogenny
TGF-β1, po wszczepieniu do zwierząt tworzyły
dwukrotnie mniejsze guzy. Stwierdzono wysoki
poziom ekspresji TGF-β1, zwłaszcza w komórkach glejaków wielopostaciowych oraz hamujące
działanie CsA na produkcję/wydzielanie TGF-β1.
Inne immunosupresanty (FK506 i Rapamycyna)
nie wpływały hamująco na produkcję/wydzielanie TGF-β1 w komórkach glejaka.

Wybrane wyniki:
• Za pomocą mikroskopii TIRF (mikroskop całkowitego wewnętrznego odbicia) i metody analizy ruchliwości pokazano, że pełnej długości
Ncd rozsuwa mikrotubule położone antyrównolegle, natomiast sieciuje te położone równolegle.
Funkcje te wynikają z kierunkowego sposobu

Tytuł profesora uzyskał Krzysztof Turlejski.
Uzyskane habilitacje:
Grażyna Niewiadomska Rola substancji troficznych w biologicznych procesach starzenia się
układu nerwowego u szczurów;
Krzysztof Pawłowski Odkrywanie nowych domen
strukturalnych w białkach. Przewidywanie i po-

wego”; „Nowe zastosowania spektroskopii
magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii,
biologii, farmacji i medycynie”; „Biologia i Biotechnologia Bakteriofagów”; „Polska Sieć Mitochondrialna MITONet.pl”; „Wizualizacja zjawisk
biomedycznych” BIOWIZJA; Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności – Światowy System
Informacji o Bioróżnorodności (Global Biodiversity Information Facility GBIF), www.gbif.edu.pl;
Polska Sieć Biologii Komórkowej i Molekularnej
UNESCO/PAN.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Centrum Zaawansowanych Technologii – BIM;
Centrum Doskonałości – BioExploratorium.
 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5a
 (0-22) 592-21-45, fax (0-22) 592-21-90
 e-mail: secretariate@ibb.waw.pl
www.ibb.waw.pl

INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ
im. Marcelego Nenckiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Adam Szewczyk
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Leszek Kaczmarek
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 224 pracowników, w tym 111 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
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twierdzanie funkcji, zastosowanie biomedyczne;
Mariusz Więckowski Rola megakanału w utrzymywaniu równowagi energetycznej komórki i homeostazy wapniowej;
Daniel Wójcik Kwantowe odwzorowania wielopiekarskie: modele błądzenia przypadkowego
kwantowych cząstek na sieci.
Uzyskane doktoraty:
Wojciech Brutkowski Udział receptorów nukleotydowych P2 w sygnalizacji wapniowej w dystroficznych mioblastach myszy mdx;
Kamila Duniec Neurospecific Lentiviral Vectors
and Their Application to Study the Role of ICER
in Rat Brain in vivo;
Karolina M. Górecka Udział aneksyny 1 z Arabidopsis thaliana (AnnAt1) w odpowiedzi rośliny
na stres wywołany niekorzystnymi warunkami
środowiska. Charakterystyka biochemiczna i biofizyczna białka;
Joanna Gruszczyńska-Biegała Udział zmian konformacji aktyny w regulacji skurczu szkieletowych
mięśni kręgowców;
Jan Jabłonka Spontaniczna i indukowana doświadczeniem czuciowym plastyczność kory móz
gowej po udarze w polu SI szczura;
Filip Konopacki Metaloproteaza macierzy ze
wnątrzkomórkowej (MMP-9), jej ekspresja w pobudzonym mózgu i wpływ na funkcje komórek
astrogleju;
Patryk Krzemiński Występowanie i aktywność
wybranych receptorów nukleotydowych w nowotworowych liniach komórkowych pochodzenia
glejowego;
Marta Piwońska Funkcjonalna i molekularna
charakterystyka kanałów potasowych o dużym
przewodnictwie w mitochondriach mózgu;
Karolina D. Rogozińska Rozmieszczenie i poziom
wybranych receptorów układów modulujących
w mózgu szczura po udarze;
Magdalena Sobczak Immunoanalog miozyny VI
u Amoeba proteus;
Katarzyna Sobierajska Fosducyna – regulator
aktywności białek G w przekazywaniu bodźców
świetlnych u Blepharisma japonicum;
Kinga Szydłowska Mechanizm zależnej od glutaminianu śmierci astrocytów in vitro i po niedokrwieniu. Protekcyjne działanie FK506;

Ewelina Szymańska Udział fosfatydyloinozytolo4.5-bisfosforanu błony komórkowej w szlakach
sygnałowych immunoreceptora FcIIa;
Aneta Szymaszek Nowe metody terapii afazji.
Percepcja czasu u pacjentów z afazją;
Cyril Thouverey Origin, Characterization and
Roles of Matrix Vesicles in Physiological and
Pathological Mineralization;
Katarzyna Trześniewska Strukturalne i funkcjonalne konsekwencje wiązania jonów metali przez
beta-amyloid jako implikacja mechanizmów jego
toksyczności;
Kamila Wolanin Wpływ onkogenu BcrAbl na mitozę i poliploidyzację;
Magdalena Żabka Występowanie białka Sgt1 oraz
jego oddziaływanie z białkami szoku cieplnego
Hsp90 i Hsp70.
Uzyskany patent: „Sposób otrzymywania transgenicznego ssaka”.
Przy Instytucie działają centra doskonałości: Centrum Doskonałości w Neurobiologii BRAINS;
Centrum Doskonałości BIOIMAGE Centrum Obrazowania Procesów Biologicznych; Centrum Doskonałości MIND Mózg i Nowe Drogi Terapii.
Instytut należy do sieci naukowych: Sieć Biologii
Molekularnej i Komórkowej; BIOwizja; Polska
Sieć Mitochondrialna; Warszawskie konsorcjum
współpracy PET (pozytonowa tomografia emisyjna); „Poszukiwanie węwnątrzustrojowych punktów
uchwytu potencjalnych leków neurotropowych”;
„Mechanizmy Ruchów Komórkowych - Mobilitas.
pl”; Network of European Science Institutes ENINET; „GDRE Paramecium Genomics”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
NanoBioGeo; COST MITOFOOD; Europejska
Grupa Badawcza „Od podstaw onkologii do bioterapii nowotworów”; NODPERCEPTION;
CePT; Biocentrum Ochota.
 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3
 (0-22) 589-20-00, fax (0-22) 822-53-42
 e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl
www.nencki.gov.pl
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INSTYTUT BOTANIKI
im. Władysława Szafera PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Zbigniew Mirek
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Ludwik Frey
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 83 pracowników, w tym 36 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 272
prace, z tego 54 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 97
projektów badawczych, w tym 4 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 38 tematów.
Wybrane wyniki:
• The Illustrated Moss Flora of Antarctica jest
obszerną monografią taksonomiczno-fitogeograficzną, pierwszą w literaturze poświęconą florze
mchów Antarktydy. Dzieło zawiera klucze do
oznaczania, opisy i tablice analityczne 111 gatunków i odmian stwierdzonych na Antarktydzie
oraz oryginalne mapy ich rozmieszczenia na Antarktydzie i w świecie.
• Monografia Atlas of the Pleistocene Vascular
Plant Macrofossils of Central and Eastern Europe, Part 2 – Herbaceous dicotyledons zawiera
wyłącznie zdjęcia fosylnych, a nie jak to ma miejsce w większości przypadków współczesnych,
szczątków makroskopowych roślin pochodzących
ze stanowisk o ustalonej pozycji stratygraficznej.
Jest w tym zakresie ważnym narzędziem dla badaczy zajmujących się zarówno roślinnością, jak i stratygrafią plejstocenu Polski, Białorusi i Litwy.
• Opublikowano monografię Czerwona Księga
Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe charakteryzującą szczegółowo stan zagrożenia flory roślin
naczyniowych Polskich Karpat.
Uzyskane habilitacje:
Lucyna Śliwa A Revison of the Lecanora dispersa Complex in North America.
Uzyskane doktoraty:
Adam Flakus Porosty pietra turniowego w Tatrach Polskich na tle czynników siedliskowych;
Anna Hrynowiecka-Czmielewska Palinostraty-

grafia oraz historia roślinności i klimatu interglacjału mazowieckiego na podstawie profilu
z Nowin Żukowskich na Wyżynie Lubelskiej.
Instytut należy do sieci naukowych: EDIT (European Distributed Institute of Taxonomy); „Różnorodność biologiczna Polski i ekologiczne podstawy jej ochrony”; Krajowy Bank DNA Roślin,
Grzybów i Zwierząt; AIRCLIM-NET.
 31-512 Kraków, ul. Lubicz 46
 (0-12) 421-51-44, fax (0-12) 421-97-90
 e-mail: iboffice@ib -pan.krakow.pl
www.ib-pan.krakow.pl

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Markiewicz
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Maciej Żylicz
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 158 pracowników, w tym 60 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
215 prac, z tego 84 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
57 projektów badawczych, w tym 7 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
31 tematów.
Wybrane wyniki:
• Metodami biomolekularnego NMR ustalono
strukturę dupleksów RNA zawierających wybrzuszenia adenozynowe. Znajomość konformacyjnych preferencji tzw. wybrzuszeń nukleotydowych jest istotna dla zrozumienia procesu
zwijania się cząsteczek RNA. W odniesieniu do
dupleksu zawierającego dwie reszty adenozyny
naprzeciw jednej, komplementarnej do nich reszty urydyny ustalono, że tworzy ona parę zasad
z resztą znajdującą się bliżej końca 3′. Niesparowana reszta adenozyny skierowana jest do wnętrza helisy, a jej konformacja jest stabilizowana
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przez oddziaływania warstwowe. W dupleksie,
w którym niesparowana reszta adenozyny ograniczona jest parami zasad G:C, wybrzuszona
reszta tworzy platformę dinukleotydową. W takiej aranżacji, w regionie wybrzuszenia powstaje
trójka oddziałujących zasad C:G-A, w której para
C:G zawiązuje wiązania wodorowe typu Watsona-Cricka, a reszta adenozyny znajdując się w tej
samej płaszczyźnie tworzy sieć wiązań wodorowych od strony małej bruzdy dupleksu RNA.
• Wykazano, że 3'-końcowy fragment nici replikacyjnej wirusa HCV charakteryzuje się strukturą domenową. Proponowane w literaturze dwa
modele struktury drugorzędowej regionu terminalnego nici replikacyjnej wirusa HCV, IRES(-),
różniły się znacznie od struktury przyjmowanej
przez komplementarny region nici genomowej,
IRES(+), odpowiedzialny za inicjację procesu
translacji wirusowej poliproteiny. W celu uzyskania precyzyjnych informacji o strukturze IRES(‑),
zsyntetyzowano fragmenty cząsteczki odpowiadające wybranym domenom, jakie występowały
w proponowanych modelach jej struktury drugorzędowej. Poddano je analizie metodą cięć indukowanych jonami Pb2+ oraz ograniczonego
trawienia rybonukleazą T1 w warunkach identy
cznych, jak cząsteczkę o pełnej długości. Wykazano, że w przypadku cząsteczki IRES(-) o długości 374 nukleotydów, jej trzy domeny
strukturalne zwijają się niezależnie od siebie.
Nieoczekiwanie przedłużenie analizowanego
fragmentu RNA w kierunku 5' o kolejne 25 nukleotydów spowodowało przeorganizowanie
struktury najbliższej domeny D5ext. Wyniki analizy in silico sugerują, że podobne oddziaływania
możliwe są również w dłuższych fragmentach
wirusowego RNA. Otrzymane wyniki umożliwiły wyjaśnienie kontrowersji dotyczących struktury drugorzędowej 3’-końcowego regionu nici
replikacyjnej wirusa HCV i powinny być pomocne w badaniach jego roli w funkcjonowaniu wirusa oraz próbach zastosowania terapeutyków
przeciwko wirusowi HCV.
• Określono metodami biochemicznymi strukturę ponad 20 prekursorów ludzkich mikroRNA
i zbadano jej wpływ na zróżnicowanie wielkości
cząsteczek mikroRNA generowanych przez rybonukleazę Dicer w warunkach in vitro. Stwierdzono,
że zaburzenia regularnej struktury trzonu prekur-

sora mogą być główną przyczyną heterogenności
długości mikroRNA obserwowanej in vivo.
Tytuł profesora uzyskał Hieronim Jakubowski.
Uzyskane habilitacje:
Jan Wrzesiński Oddziaływania cząsteczek RNA
z jonami metali. Struktura motywów RNA wiążących wybrane jony metali oraz ich wpływ na aktywność katalityczną rybozymów delta;
Eliza S. Wyszko Technologie RNA w molekularnej biologii i medycynie.
Uzyskane doktoraty:
Katarzyna Banaszak Badania krystalograficzne fosfofruktokinazy z organizmów eukariotycznych: Saccharomyces cerevisiae i Oryctolagus cuniculus;
Agata I. Świątkowska Zastosowanie rybozymu
delta i rybonukleazy Dicer do ukierunkowanej
degradacji cząsteczek RNA o silnie uporządkowanej strukturze przestrzennej.
Uzyskane patenty: „Sposób sekwencjonowania
kwasów nukleinowych”; „Zastosowanie ferrytyny roślinnej”; „Sposób stymulacji korzystnego
profilu bakteryjnego wylężonych piskląt”.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
CENAT.
Instytut należy do sieci naukowych: Sieć Chemii
Bioorganicznej i Biologii Strukturalnej; „Synteza,
struktura i właściwości terapeutyczne związków
i preparatów organicznych”; „Genomika i transgeneza roślin użytkowych” (IHAR, Radzików);
„Mechanizmy ruchów komórkowych – Mobilitas.
pl”; „Nowe zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii, biologii, farmacji i medycynie”; Wielkopolskie Centrum Badań Przyrodniczych i Medycznych.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Regionalne Centrum Genomiki; Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych.
Przy Instytucie jest afiliowane Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).
 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14
 (0-61) 852-85-03, fax (0-61) 852-05-32
 e-mail: ibch@ibch.poznan.pl
www.ibch.poznan.pl
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INSTYTUT DENDROLOGII PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Gabriela Lorenc-Plucińska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Wiesław Prus-Głowacki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 84 pracowników, w tym 27 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 82
prace, z tego 31 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 41
projektów badawczych, w tym 4 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 1 temat.
Wybrane wyniki:
• Wykazano niewielkie zróżnicowanie genetyczne i morfologiczne Pinus mugo w Karkonoszach oraz istnienie znacznych różnic genetycznych i morfologicznych pomiędzy próbami
karkonoskimi a pochodzącymi z Alp i Tatr. Wskazuje to na lokalne pochodzenie wszystkich testowanych populacji w Karkonoszach, w tym wykształconych na obszarach wierzchowinowych,
pozbawionych zarośli kosodrzewiny w czasach
historycznych.
• Po raz pierwszy określono morfologiczno-molekularną strukturę zbiorowisk grzybów mikoryzowych towarzyszących sadzonkom dębu szypułkowego i bezszypułkowego w szkółkach leśnych.
• Wyodrębnienie hiperaktywnej AFP frakcji,
AP-2 białek apoplastowych o masach od 7 do 20
kDa z igieł świerków: P. abies i P. pungens, które wywierały odpowiednio 3-krotnie i 9-krotnie
większy wpływ na wartości histerezy temperaturowej w porównaniu do białek o masach 16-80
kDa. Frakcja ta również wykazała najsilniejsze
działanie krioochronne i kriokonserwacyjne po
zamrożeniu próbek biologicznych w –196oC.
Uzyskane doktoraty:
Monika Dering Określenie polodowcowej migracji
świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] w Polsce na podstawie markerów molekularnych.
Instytut należy do sieci naukowych: Wielkopolskie Centrum Badań Przyrodniczych i Me

dycznych; Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
EVOLTREE; TREEBRIDEX.
 62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5
 (0-61) 817-00-33, fax (0-61) 817-01-66
 e-mail: idkornik@man.poznan.pl
www.idpan.poznan.pl

INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Henryk Okarma
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Adam Łomnicki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 78 pracowników, w tym 40 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
292 prace, z tego 38 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano 51 projektów badawczych, w tym 4 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 6
tematów.
Wybrane wyniki:
• Opublikowano: Księgę gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski. Wydawnictwo interne
towe IOP PAN www.iop.krakow.pl/gatunkiobce;
Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy – wybrane aspekty.
• Publikacja Czerwona Księga Karpat Polskich.
Rośliny naczyniowe wydana we współpracy z Instytutem Botaniki PAN – obok regionalnej „czerwonej księgi” województwa opolskiego – jest
pierwszym regionalnym opracowaniem tego typu,
dotyczącym Karpat – istotnej (nie tylko w skali
kraju) jednostki fitogeograficznej. Karpaty stanowią – w skali Polski i Europy Środkowej – ważny ośrodek endemizmu, odznaczając się dużym
bogactwem i różnorodnością flory oraz znaczącym udziałem gatunków rzadkich, endemicznych
i reliktowych.
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• Instytut Ochrony Przyrody PAN jest głównym
twórcą ogólnokrajowego programu „Natura
2000” wykonanego dla potrzeb Ministerstwa Środowiska. Na zlecenie Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska oraz Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, w 2008 r.
zrealizowano ostatni etap prac projektu „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze
szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk ‘Natura 2000’ – faza druga”.
Zakończony projekt miał na celu zebranie danych
o stanie zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu europejskim, przetestowanie
metodyki badań monitoringowych oraz zebranie
doświadczeń organizacyjnych. Prace wykonane
w 2008 r. obejmowały monitoring 20 typów siedlisk przyrodniczych 4 gatunków roślin i 14 gatunków zwierząt. Podczas monitoringu siedlisk
przyrodniczych przeprowadzono badania na 262
stanowiskach. W ramach projektu opracowano
metodykę i ostateczny system ogólnopolskiego
monitoringu przyrodniczego w zakresie siedlisk
przyrodniczych zgodny z wymaganiami Dyrektywy Siedliskowej UE. Przeprowadzono badania
monitoringowe na blisko dwóch tysiącach powierzchni siedlisk w całej Polsce i określono
bieżący stan wszystkich priorytetowych siedlisk
przyrodniczych występujących w Polsce o znaczeniu europejskim. Zaproponowane rozwiązanie
zostało zaakceptowane przez GIOŚ jako docelowy, standardowy, wieloletni monitoring przyrodniczy dla wszystkich siedlisk przyrodniczych na
poziomie stanowisk, obszarów „Natura 2000”
i regionów biogeograficznych w Polsce. W ten
sposób zapewniono trwały wkład Instytutu do
praktyki ochrony przyrody w Polsce.
Uzyskane habilitacje:
Dariusz Ciszewski Wpływ regulacji koryta Odry
na akumulację osadów zanieczyszczonych metalami ciężkimi: zróżnicowanie, zmiany w czasie,
zagrożenie środowiskowe;
Włodzimierz Margielewski Records of the Late
Glacial-Holocene Palaeoenvironmental Changes
in Landslide Forms and Deposits of the Beskid
Makowski and Beskid Wyspowy Mts. Area (Polish
Outer Carpathians);
Bartłomiej Wyżga Gruby rumosz drzewny:
depozycja w rzece górskiej, postrzeganie i prak-

tyczne aspekty obecności w ciekach górskich
Polski.
Uzyskane doktoraty:
Maciej K. Konopiński Zmienność i asymetria
fluktuacyjna u niepylaka mnemozyny (Parnassius
mnemozyne) w Polsce.
Instytut należy do sieci naukowej: Krajowa Sieć
Informacji o Bioróżnorodności.
 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 33
 (0-12) 632-22-21, fax (0-12) 632-24-32
 e-mail: sekretariat@iop.krakow.pl
www.iop.krakow.pl

INSTYTUT PALEOBIOLOGII
im. Romana Kozłowskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Grzegorz L. Racki
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Hubert Szaniawski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 46 pracowników, w tym 25 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
131 prac, z tego 48 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
18 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 51 tematów.
Wybrane wyniki:
• Zbadano skorupki Beyrichioidea z paleozoiku
Polski i Chin. Odciski mięśniowe oraz system
kanałów porowych pośrednio wskazują na budowę ich części miękkich ważnych dla interpretacji
stylu życia, odżywiania się, systematyki i ewolucji. Wykazano, że systematyka oparta o zewnętrzną morfologię skorupek, bez znajomości części
miękkich, może być błędna.
• Badano Provannidae – ślimaki powszechne
w zespołach chemosymbiotycznych o niejasnej
do tej pory pozycji systematycznej. Badania oparte na materiałach z kredowych źródeł węglowodorowych na Hokkaido (Japonia) wykazały, że
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ślimaki te są najbliżej spokrewnione z głębokowodnymi Abyssochrysidae, z którymi tworzą
nadrodzinę Abyssochrysoidea. Provannidae wywodzą się bezpośrednio z nowej rodziny Hokkaidoconchidae obejmującej ich przodków z jury
i kredy, po raz pierwszy zidentyfikowanych
w tych badaniach.
• Na Śląsku Opolskim, w skałach późnego
triasu (wiek ok. 205 mln lat) odkryto szczątki
najstarszego w świecie dużego dinozaura drapieżnego oraz największego ze znanych dotąd roślinożernych gadów ssakokształtnych – dicynodonta.
Znaleziska te obalają teorię wielkiego wymierania, które rzekomo miało miejsce kilkanaście
milionów lat przed końcem triasu i którego ofiarą miały paść m.in. dicynodonty (pokrewne ssakom). Tymczasem, znaleziony na Śląsku ostatni
znany gatunek tych zwierząt jest najwidoczniej
ukoronowaniem nieprzerwanego ewolucyjnego
procesu powiększania ich rozmiarów.
Instytut należy do sieci naukowej: Naukowa Sieć
Polarna: Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych.
 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
 (0-22) 697-88-50, fax (0-22) 620-62-25
 e-mail: paleo@twarda.pan.pl
www.paleo.pan.pl

INSTYTUT PARAZYTOLOGII
im. Witolda Stefańskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Władysław Cabaj
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Andrzej Malczewski
Instytut (kategoria „2” w rankingu MNiSW) zatrudnia 62 pracowników, w tym 35 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 113
prac, z tego 21 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 41 projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 18 tematów.

Wybrane wyniki:
• Uzyskano sekwencje nukleotydowe małej
jednostki kodującej rybosomalny RNA kolcogłowów antarktycznych (Aspersentis megarhynchus,
Aspersentis johni, Metacanthocephalus campbelli, Metacanthocephalus johnstoni, Corynosoma
arctocephali i Corynosoma shackletoni). Dodatkowo uzyskano sekwencje 18S dla dwóch gatunków krajowych (Andracantha phalacrocoracis
i Southwellina hispida) przydatnych w analizach
filogenetycznych. Wstępna analiza filogenetyczna z wykorzystaniem sekwencji kolcogłowów
dostępnych w GenBanku wskazuje na konieczność zmian w obecnie funkcjonującej sys
tematyce kolcogłowów. Istotnym wynikiem jest
pozycja przedstawiciela rodzaju Andracantha –
Andracantha phalacrocoracis. Gatunek ten lokuje się wewnątrz rodzaju Corynosoma. W celu
analizy filogenetycznej wewnątrz rodzaju Corynosoma uzyskano sekwencje obszarów ITS1,
ITS2 i 5.8 S pięciu gatunków (Corynosoma arctocephali, C. shackletoni, C. hamanni, C. pseudohamanni i C. bullosum). W przypadku C. bullosum stwierdzono występowanie obszarów
silnie polimorficznych w rejonach ITS1 oraz
ITS2.
• Celem badań było ustalenie przydatności rekombinowanej kinazy fosfoglicerynianowej
(PGK) motylicy wątrobowej Fasciola hepatica
do diagnozowania inwazji tej przywry u owiec
metodą ELISA. Owce (16 sztuk) zarażono dawką
250 metacerkarii, a 4 osobniki, przeznaczone dla
potrzeb kontroli negatywnej, nie były zarażane.
Krew pobierano co 2 tygodnie, a w 12 tygodniu
zwierzęta poddano ubojowi w celu określenia
liczby przywr w wątrobach. Badano poziom przeciwciał specyficznych dla PGK F. hepatica w surowicy zarażonych owiec metodą ELISA. Średnia
czułość testu dla 6 do 12 tygodnia po zarażeniu
wyniosła 96,7%, zaś specyficzność była na poziomie 86%. Uzyskany wynik wskazuje, że PGK
może stać się antygenem przydatnym do diagnozowania fascjolozy.
• Prowadzone badania wykazały obecność
przeciwciał anty-Neospora caninum u jeleniowatych żyjących na terenie fermy jeleniowatych
w Kosewie Górnym na Mazurach oraz w łowisku otwartym. Na 131 przebadanych fermowych
jeleni szlachetnych, u 13 stwierdzono wysoki
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poziom przeciwciał anty-N. caninum (9,9%).
Wśród 66 jeleni upolowanych w łowisku naturalnym, 7 osobników okazało się seropozytywnymi (10,6%). Nie stwierdzono obecności przeciwciał anty-N. caninum u jeleni sika
Dybowskiego. W łowisku naturalnym, obecność
przeciwciał anty-N. caninum stwierdzono u jednego jelenia szlachetnego i u jednej sarny. Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie pierwotniaka N. caninum w środowisku naturalnym
w Polsce. Wcześniej, stwierdzono go u żubra
europejskiego, a obecnie – u jelenia szlachet
nego i sarny. Planowane są badania monitoru
jące występowanie N. caninum u kolejnego
przedstawiciela jeleniowatych – daniela (Dama
dama).
Tytuł profesora uzyskali: Tadeusz M. Moczoń,
Bożena M. Moskwa.
Uzyskane doktoraty:
Sławomir Jaros Klonowanie cDNA i analiza ekspresji genu kinazy fosfoglicerynianowej oraz ocena
jej przydatności jako antygenu szczepionkowego;
Izabela Kuligowska Badania nad biologią nicieni Elaphostrongylus cervi i epizootiologią elafosfostrongylozy.
Uzyskane patenty: „Inclusion bodies for the oral
vaccination of animals”; „Białko chimeryczne,
sekwencje, konstrukt, komórka roślinna, sposób
otrzymywania białka chimerycznego transgenicznej rośliny, transgeniczna roślina”.
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
„Sieć Żubrowa” (Bison Network).
 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
 (0-22) 620-62-26, fax (0-22) 620-62-72
 e-mail: iparpas@twarda.pan.pl
www.twarda.pan.pl

Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 53 pracowników, w tym 23 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
121 prac, z tego 35 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
28 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 25 tematów.
Wybrane wyniki:
• W pracy „Identification of Skeletal Remains
of Closely Related Species: The Pitfalls and Solutions” omówiono przydatność cech osteologicznych w oznaczaniu szczątków paleontologicznych
gatunków blisko spokrewnionych i o podobnej
wielkości.
• W pracy „Cytochrome b Sequence Data Suggest Rapid Speciation within the Paramecium
Aurelia Species Complex” porównano sekwencje
mitochondrialnego genu cytochromu b w obrębie
kompleksu gatunkowego Paramecium aurelia.
Ujawniono znaczące różnice genetyczne po
między jego 15 przedstawicielami, co sugeruje
gwałtowną radiację w historii ewolucyjnej tych
orzęsków.
• Praca „A New Dwarf Boa (Serpentes, Booidea, Tropidophiidae) from the Early Oligocene
of Belgium: A Case of the Isolation of Western
European Snake Faunas” opisuje doskonale zachowane szczątki dusiciela Falseryx neervelpensis z wczesnego oligocenu Belgii. Analiza jego
rozsiedlenia w innych stanowiskach potwierdza
hipotezę o izolacji europejskiej fauny węży w oligocenie i wczesnym miocenie.
Uzyskane doktoraty:
Łukasz Kajtoch Genetyczne zróżnicowanie kserotermicznych ryjkowców Centricnemus leucogrammus i Polydrusus inustus (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce.

INSTYTUT SYSTEMATYKI I EWOLUCJI
ZWIERZĄT PAN

Instytut należy do sieci naukowej „Krajowa Sieć
Informacji o Bioróżnorodności”.

Dyrektor: doc. dr hab. Zbigniew M. Bocheński
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Szczepan M. Biliński

Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
„Europejski Zespół Badawczy GDRE Paramecium genomics”.
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w ramach foresightu Loris. Przedmiotem zainteresowania były priorytety, takie jak biotechnologie, mechatronika, informatyka i komunikacja
oraz ekobiznes.

 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
 (0-12) 422-19-01, fax (0-12) 422-42-94
 e-mail: office@isez.pan.krakow.pl
www.isez.pan.krakow.pl

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT PAN
– EUROPEJSKIE REGIONALNE
CENTRUM EKOHYDROLOGII
Dyrektor: prof. dr hab. Maciej Zalewski
Przewodniczący Zarządu: prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 14 pracowników, w tym 9 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 55
prac, z tego 14 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 15
projektów badawczych, w tym 7 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 5
tematów.
Wybrane wyniki:
• Wykazano (po raz pierwszy w Polsce), że toksynogenne szczepy sinic w zakwitach zdominowanych przez Plankthotrix agardhii występowały we wszystkich sezonach w roku, w dwóch
jeziorach wielkopolskich. Dominacja P. agardhii
wahała się w zakresie 75-99%. Ilość szczepów
toksynogennych odpowiedzialnych za syntezę
mikrocystyn była najwyższa w wodzie wczesną
wiosną. Mikrocystyny występowały przez cały
okres monitoringu, średnia toksyczność mikrocystyn wyniosła 13µg/l, a średnie stężenie mikrocystyn wyniosło 31,6 µg/l.
• Zajmowano się problematyką foresightu i jego
fundamentalnym znaczeniem w procesie dynamizowania rozwoju kraju i regionu, z uwagi na
systematyzowanie i integrowanie wiedzy ekspertów reprezentujących najważniejsze obszary nauki i gospodarki. Jak wskazuje model ekonometryczny, kluczem do dynamicznego rozwoju
regionu łódzkiego jest istotne zwiększenie nakładów na sferę B+R w zakresie zdefiniowanych

Tytuł profesora uzyskał Piotr J. Frankiewicz.
Uzyskane habilitacje:
Joanna Mankiewicz-Boczek Diagnozowanie
i prognozowanie występowania toksygenicznych
zakwitów sinic (Cyanobacteria) w celu uzyskania
dobrego stanu ekologicznego wód.
Uzyskane doktoraty:
Agata Drobniewska Optymalizacja wykorzystania osadu ściekowego do produkcji bioenergii na
podstawie wielkoskalowych eksperymentów terenowych oraz modelu matematycznego.
 90-364 Łódź, ul. Tylna 3
 (0-42) 681-70-07, fax (0-42) 681-30-69
 e-mail: erce@erce.unesco.lodz.pl
www.erce.uneco.lodz.pl

MUZEUM i INSTYTUT ZOOLOGII PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Czesław Błaszek
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 76 pracowników, w tym 39 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
259 prac, z tego 60 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
43 projekty badawcze, w tym 11 zagranicznych;
we współpracy z zagranicą realizowano 12 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opublikowano Atlas rozmieszczenia ptaków
lęgowych Polski 1985-2004 – pierwszy ogólnokrajowy atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych
w Polsce. Dla każdego z 234 gatunków gniazdujących współcześnie w Polsce dołączono szczegółową mapę rozmieszczenia jego lęgowisk.
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Na podstawie kontroli terenowych przeprowadzonych przez ponad 1200 współpracowników
projektu, przedstawiono informacje o występowaniu każdego gatunku w około trzech tysiącach
kwadratów 10x10 km, na które został podzielony
obszar Polski. Mapom towarzyszą opisy ekologii
poszczególnych gatunków przygotowane przez
ok. 100 wiodących ornitologów krajowych.
W pracy znajdują się podstawowe informacje
o wymogach siedliskowych ptaków i ich liczebności w różnych regionach kraju. Zestawiono
również informacje o typowych zagęszczeniach
populacji lęgowych w preferowanych środowiskach oraz o kierunkach zmian liczebności na
przestrzeni ostatnich dekad. Wskazano gatunki,
za które Polska ponosi szczególną odpowiedzialność ze względu na występowanie w kraju znaczących – w skali Europy – populacji.
• Przedmiotem cyklu prac „Evolution, Phy
logeny and Historical Biogeography of the Par
asitic Wasps of the Family Braconidae” są analizy
oraz rewizje filogenetyczne i biogeograficzne dotyczące podrodzin Rogadinae i Doryctinae, prowadzone na poziomie plemion i rodzajów z wykorzystaniem technik molekularnych. Obejmują
one – poza cechami samych tych parazytoidów
– także ewolucję ich związków i przystosowań
do grup wykorzystywanych gospodarzy. W obrębie podrodziny Rogadinae klad zawierający
wszystkie gatunki Aleiodes, rodzaju o niezwykłej
dywersyfikacji ewolucyjnej, został wyłączony
z plemienia Rogadini i uznany za siostrzany wobec plemienia Yeliconini, a pozostałe rodzaje
Rogadini uznane za klad siostrzany wobec Stiropiini. Molekularne datowanie kladów i ancestralna rekonstrukcja kręgów gospodarzy świadczą na
rzecz hipotezy, że radiacja w obrębie Aleiodes
była spowodowana rekrutacją gospodarzy, prowadzącą do poszerzania ich kręgów, nie zaś wynikiem koewolucji parazytoidów i gospodarzy.
Odnośnie do podrodziny Doryctinae, analiza bayesowska nie potwierdziła koncepcji o jej monofilii, dostarczając zarazem silnych argumentów
na rzecz odrzucenia hipotezy o monofilii rodzajów Doryctes i Spathius.
• W cyklu prac na temat mechanizmów regulacji
ekspresji genów GnRH i GnRH-R warunkujących
proces owulacji u ssaków wskazano na stres jako
jeden z czynników wpływających na sukces roz-

rodczy. Proces owulacji u wielu gatunków zależy
od sekrecji gonadoliberyny (GnRH/LH). Natomiast uwalnianie GnRH/LH w sezonie anestralnym oraz w cyklu estralnym zależy od czynników
stresogennych. Celem podjętych badań było wyjaśnienie molekularnych mechanizmów regulacji
ekspresji genu GnRH i genu receptora GnRH. Wykazano, że niski poziom ekspresji GnRH w podwzgórzu i GnRH-R w przysadce mózgowej może
być jednym z czynników warunkujących zmniejszenie wydzielania lutropiny (LH) w okresie anestralnym. Wykazano także zależność tempa ekspresji tych genów od funkcjonowania układu
dopaminergicznego. Blokada receptorów D-2
układu dopaminergicznego poprzez infuzję sulpirydyny prowadziła do zmian tempa ekspresji genów GnRH i GnRH-R. Infuzja β-endorfin do trzeciej komory mózgu zmniejszała tempo ekspresji
GnRH w podwzgórzu i GnRH-R w przysadce mózgowej, a infuzja GnRH prowadziła do znacznego
wzrostu ekspresji GnRH w brzuszno-przyśrodkowym rejonie podwzgórza oraz wzrostu ekspresji
GnRH-R w całym podwzgórzu. Prace stanowią
początek badań molekularnych neuroendokrynnych mechanizmów owulacji.
Uzyskane habilitacje:
Maria Hołyńska Phylogeny of Mesocyclops (Copepoda: Cyclopidae) Infered from Morfological
Characters.
Uzyskane doktoraty:
Gerard Kanarek Helmintofauna kormorana Phalacrocorox carbo (L.,1758) z północnej Polski.
Instytut należy do sieci naukowych: Network of
Excellence EDIT – Toward the European Distributed Institute of Taxonomy (VI Program Ramowy
Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej,
kontrakt nr 018340-2); KSIB Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności; PESI – A Pan-European
Species – directories Infrastructure; Sieć Ośrodków
Badawczych Prowadzących Badania nad Żubrem
w Europie; Krajowy Bank DNA Roślin, Grzybów
i Zwierząt; Network of Excellence CEWS – Center
of Excellence Women and Science.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
CBOL – Consortium for the Barcode of Life;
SYNTHESYS (Synthesis of Systematic Resources);
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Krajowy Bank Muzealnych Zasobów Zoologicznych „Polskie Wirtualne Muzeum Zoologiczne”;
CETAF – Consortium of European Taxonomic
Facilities.
 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64
 (0-22) 629-32-21, fax (0-22) 629-63-02
 e-mail: sekretariat@miiz.waw.pl
www.miiz.waw.pl

ZAKŁAD ANTROPOLOGII PAN
Dyrektor: dr hab. Bogusław Z. Pawłowski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Janusz A. Piontek
Zakład (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 12 pracowników, w tym 9 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 33
prace, z tego 14 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 13
projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 5 tematów.
Wybrane wyniki:
• Wykazano, że awans bądź degradacja na drabinie społecznej może mieć znaczący wpływ na
stan zdrowia osobnika. Degradacja na skali statusu zawodowego i prestiżu społecznego poprzez
małżeństwo, z reguły zwiększa ryzyko choroby
sercowo-naczyniowej (CVD) zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Odwrotną sytuację obserwuje się w przypadku awansu społecznego.
• Wykazano, że na przełomie lat 80. i 90. trend
sekularny BMI u mężczyzn mieszkających
w miastach wystąpił równocześnie ze wzrostem
odsetka zawartości tłuszczu w organizmie, podczas gdy w przypadku mężczyzn mieszkających
na wsi nie odnotowano zmian BMI ani składu
ciała. Można więc wnioskować, że obserwowany
po przełomie polityczno-społecznym zanik różnic
pomiędzy mężczyznami z miast i wsi spowodowany został głównie zwiększeniem się względnej
masy ciała mieszkańców miast.

• Wykazano, że u osób przed 45. rokiem życia,
wzrost wskaźnika BMI powyżej 23 u kobiet i powyżej 21 u mężczyzn zwiększa ryzyko nadciśnienia. Natomiast po 45. roku życia ryzyko nadciśnienia, u kobiet i mężczyzn, wzrasta dopiero
powyżej wartości BMI=27. Jednakże, wysokie
BMI pełni rolę zabezpieczającą przed nadmiernym ubytkiem masy kostnej, a w konsekwencji
przed ryzykiem osteoporozy.
Uzyskane habilitacje:
Ewa A. Jankowska Znaczenie kliniczne i prognostyczne niedoboru hormonów anabolicznych
u mężczyzn z niewydolnością serca.
Uzyskane doktoraty:
Dariusz P. Danel Stopień maskulinizacji twarzy
męskich jako wskaźnik atrakcyjności w kontekście wybranych parametrów jakości partnera
w ocenie kobiet.
 50-951 Wrocław, ul. Kuźnicza 35
 (0-71) 343-86-75, fax (0-71) 343-81-50
 e-mail: zapan@antro.pan.wroc.pl
www.antro.pan.wroc.pl

ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Jan. M. Wójcik
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN January Weiner
Zakład (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 51 pracowników, w tym 22 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
130 prac, z tego 41 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
40 projektów badawczych, w tym 9 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 16
tematów.
Wybrane wyniki:
• Podsumowano dane dotyczące czynników
wpływających na dzienne wydatki energetyczne
(DEE) samców łasic Mustela nivalis, mierzone
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w warunkach naturalnych. Najistotniejszym wynikiem badań była ścisła zależność między minimalnymi wartościami DEE a temperaturą zewnętrzną, podczas gdy maksymalne DEE
charakteryzowało się bardzo małą zmiennością.
Prosty model energetyczny, uwzględniający aktywność zwierząt i temperaturę zewnętrzną przewiduje, że niezależnie od pory roku jedynie 10%
zwierząt uzyskuje wyniki DEE zbliżone do maksymalnych. Samce łasicy są w stanie utrzymać
swoje wydatki energetyczne na stosunkowo stałym poziomie, dostosowując aktywność do zmian
temperatur. Zimą największe koszty ponoszą
z powodu termoregulacji, wiosną i latem – wskutek aktywności fizycznej. Wynikiem badań jest
praca „Tradeoffs Between Activity and Thermoregulation in a Small Carnivore, the Least Weasel
Mustela nivalis”.
• Zakończono badania nad polimorfizmem wysoce zmiennego fragmentu mitochondrialnego
DNA w populacji żubrów Bison bonasus w Puszczy Białowieskiej. Analizowano próbę 195 osobników (127 samców, 68 samic). Stwierdzono
bardzo niskie zróżnicowanie nukleotydów i haplotypów w analizowanym fragmencie mtDNA
o długości 1429 bp, zawierającym pętlę D. Zróżnicowanie to było istotnie niższe niż u bizona
amerykańskiego. Ponadto analizowano heteroplazmię (jednoczesne występowanie różnych haplotypów w mitochondriach tego samego osobnika)
w celu określenia potencjalnej zależności z chorobą nekrotycznego zapalenia napletka u samców
żubrów. Heteroplazmię stwierdzono u 11 zdrowych i 17 chorych byków, jednakże nie wykazano istotnego związku pomiędzy jej obecnością
a występowaniem choroby.
• Opracowano dane na temat ekologii szopa
pracza Procyon lotor, obcego inwazyjnego gatunku kolonizującego obszar zachodniej Polski.
Badania przeprowadzono w trzech typach środowisk zasiedlanych przez szopy: na terenach zalewowych Parku Narodowego „Ujście Warty”
(PN); lasu grądowego zdominowanego przez
buki; terenach podmiejskich. Roczna śmiertelność śledzonych radiotelemetrycznie szopów
wahała się od 15 do 20%, jednocześnie średnia
liczba młodych w miocie szopa była ponad dwukrotnie wyższa niż np. u borsuka (3,4 u szopa,
1,5 u borsuka). Na terenach podmiejskich za-

gęszczenia szopów praczy było kilkakrotnie
wyższe niż na terenach zalewowych (odpowiednio 7-25 osob./10 km2 i 1-4 osob./10 km2). Wielkość areałów osobniczych wahała się od 1,5 km2
do 57,9 km2 i była zależna od zasiedlanego środowiska i sezonu. Szopy użytkowały znacznie
większe areały jesienią i zimą niż wiosną i latem
oraz w lesie grądowym (13,7-57,9 km2) i na terenach zalewowych PN (4,4-8,4 km2) w porównaniu z terenami podmiejskimi (1,5-4,2 km2).
Najważniejszym składnikiem diety szopów na
terenach podmokłych były ssaki (34% zjadanej
biomasy stanowią drobne gryzonie, a 10% – padlina dzików i jeleniowatych). Skład pokarmu
zmieniał się sezonowo – w okresach większej
dostępności owoców i nasion szopy uzupełniały
skład diety pokarmem roślinnym. Stwierdzono
bardzo dużą plastyczność tego gatunku zarówno
pod względem preferencji pokarmowych, użytkowania przestrzeni, jak i wyboru dziennych
schronień, co umożliwiło szopom skolonizowanie nowych obszarów i przystosowanie się do
nowych środowisk.
Uzyskane habilitacje:
Andrzej Zalewski Czynniki regulujące i limitujące populacje kuny leśnej Martes martes w skali
lokalnej i geograficznej.
Uzyskane doktoraty:
Magdalena Niedziałkowska Struktura genetyczna
populacji jelenia Cervus elaphus w puszczach
północno-wschodniej Polski.
Przy Zakładzie działa Centrum Doskonałości
w Ochronie Bioróżnorodności i Badaniach Ssaków w Europejskich Ekosystemach Lądowych
BIOTER.
Zakład należy do sieci naukowych: Krajowa Sieć
Informacji o Bioróżnorodności; Sieć naukowa
ARCHE-BIOS; Sieć Żubrowa; CARUNET – sieć
dotycząca relacji duże drapieżniki-ssaki kopytne
w Europie.
 17-230 Białowieża, ul. Waszkiewicza 1c
 (0-85) 681-22-78, fax (0-85) 681-22-89
 e-mail: mripas@zbs.bialowieza.pl
www.zbs.bialowieza.pl
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ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI PAN
Dyrektor: doc. dr hab. Andrzej Tatur
Przewodniczący Rady Naukowej: doc. dr hab.
Krzysztof Zdzitowiecki
Zakład (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 17 pracowników, w tym 12 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 52
prace, z tego 17 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 8 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą
realizowano 6 tematów.
Wybrane wyniki:
• Odkryto dwa, przypuszczalnie nowe dla nauki, gatunki bakterii – jeden z rodzaju Arthrobacter (95% zgodności w bazie nukleotydowej
NCBI) wyizolowany z guana alczyków i jeden
z rodzaju Deinococcus (98% zgodności w bazie
NCBI), wyizolowany ze szczątków glonów na
Spitsbergenie. Arthrobacter jest Gram-dodatnią
mezofilną oksydazo-ujemną ziarniako-pałeczką.
Deinococcus jest Gram-ujemnym psychrofilnym
oksydazo-ujemnym ziarniakiem. Scharakteryzowano wstępnie cechy biochemiczne i enzymatyczne obu szczepów. Potwierdzenie i opisanie
wymaga dalszych szczegółowych badań.
• Badano morfologiczne, anatomiczne i genetyczne różnice pomiędzy antarktycznymi trawami
Deschampsia antarctica Desv. (Poaceae) występującymi na obszarach suchych oraz rosnącymi
bliżej strefy brzegowej. Stwierdzono różnice
morfologiczne w wielkości oraz kształcie i kolorze liści u roślin z tych mikrośrodowisk. Liście
roślin występujących w miejscach suchych miały silniejsze cechy kserofityczne niż roślin ze
strefy wilgotniejszej. Anatomiczna struktura korzeni roślin rosnących w miejscach o większej
wilgotności wykazała silne reakcje na czynniki
stresogenne występujące w strefie przybrzeżnej.
Profilowanie molekularne osobników D. antarctica wykazało niską różnorodność wewnątrz analizowanej populacji. Wyniki przeprowadzonych
badań wskazały, że dwie różniące się od siebie
formy D. antarctica są ekotypami.

• W czasie trwania XXXI Polskiej Wyprawy
Antarktycznej wykonano dwie mapy terenów
okolic Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. Pierwsza z nich, ortofotomapa zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji w skali
1 : 10 000, została sporządzona na podstawie archiwalnych zdjęć lotniczych zrobionych w latach
1978-1979, druga – to mapa topograficzna Turret
Point i Penguine Island w skali 1 : 25 000, przy
której opracowaniu bazowano na pomiarach
GPS.
Uzyskane doktoraty:
Marta Markowska Reakcje ofiary na obecność
drapieżnika, na przykładzie antarktycznych ślimaków Nacella concinna z dwóch różnych siedlisk.
Instytut należy do sieci naukowej „Naukowa Sieć
Polarna”.
 02-142 Warszawa, ul. Ustrzycka 10
 (0-22) 846-33-83, fax (0-22) 846-19-12
 e-mail: profesor@dab.waw.pl

ZAKŁAD ICHTIOBIOLOGII
I GOSPODARKI RYBACKIEJ PAN
Dyrektor: doc. dr hab. Andrzej Pilarczyk
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Jerzy Mastyński
Zakład (kategoria „2” w rankingu MNiSW) zatrudnia 22 pracowników, w tym 9 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 39
prac, z tego 8 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 11
projektów badawczych, w tym 4 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 9 tematów.
Wybrane wyniki:
• Ze względu na aktualną sytuację epizootyczną
i związane z nią zagrożenia dla gospodarki karpiowej istotne wydają się badania, które prowa-
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dzono nad odpornością antywirusową u karpia,
a skupiające się głównie na badaniach genów
systemu interferonu. Celem tych prób było wykazanie poziomu polimorfizmu dwóch genów
interferonu typu I (IFN, IFNI) oraz identyfikacja
czynników transkrypcyjnych (IRF3 i 7). Podjęto
również próbę przystosowania i zmodyfikowania
protokołu pozwalającego diagnozować zakażenia
ryb wirusem Cyprinid herpesvirus 3 (CyHV-3).
Wykazano, że możliwa jest stosunkowo szybka
(wstępne wyniki dostępne po upływie 6 godzin
od dostarczenia materiału biologicznego, a potwierdzone po 24 godz.) i pewna diagnostyka
zakażenia ryb wirusem CyHV-3 metodą PCR na
podstawie badania materiału biologicznego pobranego z płetw ryb.
• Prowadzono badania nad rolą transferyn
w systemie odpornościowym karpia. Na podstawie wyników badań in vitro wykazano, że pasożyt krwi karpia Trypanosoma borreli w medium
pozbawionym surowicy ginie, a oczyszczenie
surowicy z transferyny istotnie zmniejsza przeżywalność tego pasożyta. Wyniki inkubacji
T. borreli w mediach z dodatkiem surowic o różnym genotypie Tf wskazywały najsłabszą przeżywalność w obecności TfD. Prawdopodobnie
produkty rozpadu tego białka indukują makrofagi do produkcji tlenku azotu, który jest toksyczny
dla pasożytów.
• Przeprowadzono badania nad potencjalnymi
kierunkami równoważenia stawowej gospodarski
rybackiej. Kaskadowy system sekcji stawów

umożliwia zagospodarowanie odpadowej materii
organicznej (gnojówki), będącej równocześnie
głównym źródłem biogenów i energii, koniecznych do wzrostu biomasy ryb. Innym czynnikiem
jest polikultura karpia z gatunkami o wysokiej
wartości rynkowej i odpowiedni dobór gatunków
o niepokrywających się zakresach spektrum pokarmowego. Wyniki wskazują na możliwość
praktycznego wykorzystania proponowanych
sposobów modyfikacji tradycyjnej, stawowej gospodarki rybackiej (opartej na monokulturze karpia), jednocześnie pozwalając na poprawę jej
ekonomicznej i ekologicznej efektywności.
Uzyskane doktoraty:
Patrycja Jurecka Transferrin Polymorphism of
Common Carp: Link with Disease Resistance;
Krzysztof Ł. Rakus Major Histocompatibility
(MH) Polymorphism of Common Carp: Link with
Disease Resistance.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Sieć Badawcza SEAFOODplus; Sieć Badawcza
SustainAqua; Sieć Badawcza SUSTAINAQ; Sieć
Badawczo-Szkoleniowa Initial Training Net
work.
 43-520 Chybie, ul. Kalinowa 2
 (0-33) 853-37-78, fax (0-33) 858-92-92
 e-mail: zigr@bb.onet.pl
www.fish.edu.pl
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Czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak
Przewodniczący Wydziału III
Nauk Matematycznych, Fizycznych
i Chemicznych PAN
Miniony rok upłynął pod wpływem dyskusji
nad ministerialnym pakietem pięciu projektów
ustaw o nauce, w tym nad ustawą o Polskiej Akademii Nauk. Dyskusję podsumowano na jesiennej
sesji plenarnej Wydziału. Zgłoszono szereg krytycznych uwag, które częściowo już zostały
uwzględnione w procesie autopoprawek Ministerstwa, a w dalszej kolejności będą rozważane
podczas parlamentarnych prac legislacyjnych.
Priorytetem działań Wydziału jest sytuacja placówek PAN w nowej, trudnej rzeczywistości.
Wydział zamierza nadal występować w interesie
swoich instytutów i centrów badawczych, uzmysławiając decydentom ich ważną rolę, nie tylko
w krajowym i międzynarodowym życiu naukowym, ale również rolę cywilizacyjną nauki, którą one współtworzą.
W roku 2008 w Wydziale złożyli wizytę wybitni uczeni: prof. Jean-Marie Lehn, laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z roku
1987 oraz prof. Armand Lattes, laureat Medalu
im. M. Kopernika PAN. Odbyło się także spotkanie z ks. prof. Michałem Hellerem z okazji otrzymania Nagrody Templetona.
W końcu roku 2008 Wydział III liczył 72
członków krajowych w tym 43 członków rzeczywistych i 29 członków korespondentów oraz 46
członków zagranicznych.
Działalność Wydziału koncentrowała się na
obsłudze części korporacyjnej PAN, współpracy
z komitetami naukowymi, prowadzeniu postępowań zmierzających do wyboru nowych dyrektorów placówek Wydziału III oraz na sprawowaniu
funkcji opiniodawczych, związanych z corocz
nymi wystąpieniami placówek o dotacje na
działalność statutową do Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Wydział uczestniczył
w podziale środków przyznawanych przez
MNiSW na działalność wspomagającą badania
(DWB) i środków budżetowych PAN. Przewodniczący Wydziału i jego zastępcy brali udział
w sesjach sprawozdawczych placówek Wydziału.
Kierownictwo Wydziału współpracowało z Biurem Współpracy z Zagranicą Kancelarii PAN

przy ustalaniu listy projektów przeznaczonych do
realizacji w ramach współpracy koordynowanej
przez PAN oraz przy podziale limitów wymiany
bezdewizowej PAN. Wydział wspomagał wyjazdy członków PAN na imprezy organizowane
przez organizacje międzynarodowe. Utrzymywano stały kontakt z towarzystwami naukowymi,
działającymi w środowisku matematyków, chemików, fizyków i astronomów oraz z Towarzystwem Naukowym Warszawskim. Wydział angażował się bezpośrednio, lub przez komitety
naukowe, w promowanie wybitnie uzdolnionej
młodzieży na różnych szczeblach kształcenia.
Kontynuowało działalność powołane w 2000 r.
Międzynarodowe Studium Doktoranckie przy
Wydziale III PAN. Przedmiotem zaintereso
wania Wydziału były również studia doktoranckie prowadzone przez poszczególne placówki
Wydziału.
W 2008 roku działalność korporacyjna Wydziału III odbywała się, podobnie jak w latach
ubiegłych, w formie sesji plenarnych, posiedzeń
komisji działających przy Wydziale, wydzia
łowych komitetów naukowych oraz ich sekcji
i komisji.
Zorganizowano dwie sesje plenarne. Na sesjach omawiano najważniejsze aktualne wydarzenia naukowe – krajowe i zagraniczne, a przewodniczący Wydziału przekazywał informacje
o ważniejszych sprawach poruszanych na posiedzeniach Kolegium i Prezydium PAN.
• Wiosenna sesja plenarna Wydziału III odbyła
się 28 marca, po raz pierwszy w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Przedmiotem obrad sesji był m.in. nowy
Regulamin Oceny Placówek Wydziału III PAN,
który zatwierdzono w jawnym głosowaniu. Zaprezentowano dwa instytuty PAN. Prof. Marek
Jeżabek, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im.
Henryka Niewodniczańskiego PAN oraz prof.
Małgorzata Witko, dyrektor Instytutu Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni PAN przedstawili
osiągnięcia naukowe oraz zamierzenia badawcze
instytutów. W tradycyjnym punkcie porządku
dziennego „Aktualności naukowe” prof. Lech
Mankiewicz przekazał informację o zarejestrowaniu, przy użyciu polskiej aparatury naukowej, najjaśniejszego do tej pory zaobserwowa
nego przez człowieka rozbłysku gamma
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(GRB-080319B). Przedstawił też projekt „Pi of
the Sky”, którego jest jednym z koordynatorów.
Prof. Henryk Wilczyński poinformował o odkryciu korelacji kierunków promieni kosmicznych
najwyższych energii z aktywnymi jądrami galaktyk. Prof. Tomasz Dietl przedstawił najnowsze
osiągnięcia z dziedziny spintroniki.
• Jesienna sesja plenarna Wydziału III odbyła
się 22 października, z udziałem prezesa PAN Michała Kleibera. Przewodniczący Wydziału wygłosił wspomnienie poświęcone pamięci zmarłych członków rzeczywistych PAN: Andrzeja
Hulanickiego, Zbigniewa Jedlińskiego i Jana Łopuszańskiego. Podczas sesji dyskutowano przede
wszystkim o stanowisku kierownictwa PAN
w sprawie projektu ustawy o Polskiej Akademii
Nauk. Prezes PAN Michał Kleiber przedstawił
swoje uwagi. Dyskusja obejmowała zagadnienia
szczegółowe, jak: wiek kandydatów na nowych
członków PAN; los małych placówek i zagranicznych stacji naukowych PAN; ustalanie informacji,
jakie mają się znaleźć w kontrpropozycji do ustaleń ministerstwa; próba ograniczenia autonomii
korporacji; zmiana liczby wydziałów PAN; działalność komitetów w warunkach nowej ustawy.
Nagrody i wyróżnienia naukowe
Na jesiennej sesji plenarnej Wydział przyznał
Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie
i Wydziałowe Nagrody Naukowe za rok 2008.
Prof. L. Latos-Grażyński, w imieniu prof. H. Szym
czaka, przewodniczącego Komisji Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie, poinformował o kandydatach i przebiegu opiniowania
przez Komisję. Sesja plenarna w tajnym głosowaniu postanowiła przyznać prestiżową Nagrodę
Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok
2008 w zakresie chemii prof. dr. hab. inż. Januszowi Lewińskiemu z Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej i Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Nagrodę przyznano za badania
dotyczące aktywacji tlenu molekularnego przez
związki alkilocynkowe, samoorganizacji kompleksów metaloorganicznych oraz modelowania
centrów aktywnych w polimeryzacji monomerów
heterocyklicznych.
Przewodniczący Komisji Nagród Naukowych
Wydziału III czł. koresp. PAN Robert R. Gałązka

poinformował o kandydatach i przebiegu ich opiniowania. Przyznano Nagrody Naukowe Wy
działu III PAN za rok 2008. W  zakresie fizyki
i astronomii Nagrodę Naukową im. Stefana
Pieńkowskiego przyznano dr. Przemysławowi
Piekarzowi z Zakładu Komputerowych Badań
Materiałów Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, za wyjaśnienie mechanizmu i opracowanie teorii przejścia Verweya
w magnetycie, przedstawione w pracy Mechanism of the Verwey Transition in Magnetite. W zakresie matematyki Nagrodę Naukową im.
Wacława Sierpińskiego przyznano dr. hab. Grzegorzowi Karchowi z Uniwersytetu Wrocławskiego, za cykl prac dotyczących zagadnień asymptotyki w czasie i przestrzeni nieliniowych równań
typu ewolucyjnego. W zakresie chemii Nagrodę
Naukową im. Włodzimierza Kołosa przyznano
dr. hab. Wojciechowi Dzwolakowi z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Wysokich Ciśnień
PAN, za cykl prac dotyczących termodynamiki
i aspektów strukturalnych agregacji białek w postaci włókien amyloidalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem zjawiska chiralnej bifurkacji
podczas agregacji insuliny. W dniu 5 grudnia
2008 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Nagrody Naukowej im. Marii
Skłodowskiej-Curie i Nagród Naukowych Wydziału III PAN.
W 2008 r., z upoważnienia Prezesa PAN,
przewodniczący Wydziału prowadził postępowania zmierzające do wyboru kandydatów na stanowiska dyrektorów w placówkach Wydziału.
Zakończono postępowanie konkursowe w następujących placówkach: w Instytucie Chemii Organicznej PAN (dyrektorem został ponownie
prof. Marek Chmielewski), w Instytucie Fizyki
Jądrowej PAN (dyrektorem został ponownie prof.
Marek Jeżabek), w Instytucie Wysokich Ciśnień
PAN (dyrektorem został ponownie prof. Sylwester Porowski). W minionym roku Wydział opiniował również wnioski placówek o mianowanie
na stanowisko profesora 11 naukowców.
Wielu członków Wydziału poza pracą badawczą prowadziło aktywną działalność organizacyjno-naukową, uczestnicząc w pracach komitetów
naukowych PAN, rad naukowych instytutów PAN
i JBR-ów, towarzystw naukowych, rad redakcyj-

– 68 –

nych specjalistycznych czasopism krajowych
i zagranicznych oraz fundacji działających na
rzecz nauki. Członkowie Wydziału zatrudnieni
w placówkach PAN uczestniczyli w procesie dydaktycznym w szkołach wyższych, prowadząc
wykłady dla studentów, promując doktorantów,
prezentując własne osiągnięcia na konferencjach
naukowych. Członkowie Wydziału III prowadzili także wykłady popularnonaukowe w różnych
placówkach naukowych i na spotkaniach z młodzieżą. Podobnie jak w latach ubiegłych, członkowie Wydziału III Andrzej Białynicki-Birula,
Kacper Zalewski, Zbigniew Galus i Bogdan Marciniec aktywnie uczestniczyli w pracach ciał kolegialnych MNiSW. W Zespole Nagród Prezesa
Rady Ministrów Wydział był reprezentowany
przez: czł. koresp. PAN Marka Chmielewskiego
(pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zespołu)
oraz czł. rzecz. PAN Ryszarda Sosnowskiego
i czł. koresp. PAN Bogdana Marcińca. W pracach
Zespołu Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego uczestniczył czł. rzecz. PAN Henryk
Szymczak.
Działalność członków Wydziału III uhonorowana została licznymi wyróżnieniami, między
innymi: czł. koresp. PAN Henryk Woźniakowski
otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu
w Jenie; czł. rzecz. PAN Henryk Szymczak został
członkiem honorowym Europejskiego Towarzystwa Fizycznego; czł. koresp. PAN Andrzej Udalski otrzymał Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski
w świecie; czł. rzecz. PAN Andrzej Białas otrzymał nagrodę prezesa Rady Ministrów za wybitny
dorobek naukowy; członkowie rzeczywiści PAN
Jan Michalski i Adam Bielański otrzymali Statuetki PAN – nowe honorowe wyróżnienie przyznawane przez Polska Akademię Nauk; czł. koresp. PAN Tomasz Dietl uzyskał w europejskim
konkursie „Ideas” prestiżowy grant w dziedzinie
fizyki.
Działalność komitetów naukowych
Komitet Astronomii zorganizował zebranie
plenarne, na którym omawiano sprawy związane
z przystąpieniem Polski do ESO, tworzeniem
astronomicznego gridu komputerowego AstroGRID-PL (uchwała popierająca) oraz stan przy-

gotowań do Roku Astronomii. Komitet opracował
plany inwestycji aparaturowych astronomii polskiej na lata 2008-2035, które zostały przekazane
Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Komitet był współorganizatorem Olimpiady
Astronomicznej, XV Seminarium dla Nauczycieli Fizyki oraz Konferencji „Gwiazdy Zmienne”.
W roku sprawozdawczym odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Chemii oraz dwa posiedzenia prezydium. Wysłuchano wystąpienia
Jarosława Mazura, prezesa Petro Carbo Chemistry „Rokita” i gospodarza posiedzenia plenarnego, na temat działania firmy, tj. historii, profilu
produkcyjnego, unowocześniania technologii
oraz poprawy warunków ochrony środowiska
i bezpieczeństwa technologicznego instalacji.
Wiesław Klimkowski, dyrektor Chemicznego
Parku Technologicznego zaprezentował zadania
tej instytucji, w której będą generowane innowacyjne technologie branży chemicznej, wytwarzane w małej skali nowe preparaty chemiczne oraz
organizowane konferencje naukowe. Wizytowano
instalacje zakładów, w tym najnowocześniejszy,
w pełni zautomatyzowany oddział siarczanowania.
Wysłuchano wystąpienia Wojciecha LubiewyWieleżyńskiego, prezesa Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego nt. „Wyzwania dla przemysłu chemicznego w Unii Europejskiej”. Przedyskutowano problemy działalności czasopisma „Polish
Journal of Applied Chemistry” i podjęto decyzję
o cofnięciu patronatu Komitetu Chemii. Przedyskutowano sprawy wynikające z proponowanego
przez Ministerstwo pakietu pięciu ustaw dotyczących nauki. Zaopiniowano 13 wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz omawiano sprawę ustanowienia przez IUPAC/ONZ roku 2011
Międzynarodowym Rokiem Chemii.
Komitet współorganizował: konferencję „Kataliza dla Społeczeństwa”, połączoną z 40.
Jubileuszowym Ogólnopolskim Kolokwium Katalitycznym i 40-leciem Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN; seminarium
poświęcone 100. rocznicy urodzin profesor Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej i rozwojowi
chemii koordynacyjnej w Polsce. Komitet wykazywał aktywność międzynarodową. Prof. Stanisław Penczek był członkiem Biura Wykonawczego zespołu Union Advisory Committee (UAC)
oraz członkiem Tytularnym Dywizji Polimero-
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wej. Komitet pełnił funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). Komitet
prowadzi własną stronę internetową.
Komitet Fizyki zorganizował jedno zebranie
i jedno spotkanie prezydium. Na zebraniu plenarnym odbyły się dwa wykłady: dr Krzysztof Turzyński omówił oczekiwania i perspektywy związane z planowanym eksperymentem LHC (Large
Hadron Collider) w CERN pod Genewą. Prof.
Jan Nassalski omówił udział polskich naukowców w pracach CERN. W celu zwiększenia kontaktów między CERN a polskim przemysłem,
należałoby ustanowić biuro „przemysłowego oficera łącznikowego” w Polsce z ekspozyturą
w CERN. Obejmowanie kluczowych pozycji
w CERN wymaga wsparcia ze strony PAN
i MNiSW. Dyskutowano również sprawę programów letnich CERN dla studentów fizyki, w których uczestniczy zbyt mało studentów z Polski.
Komitet Fizyki przygotował apel do MNiSW
o zintensyfikowanie działań w sprawie współpracy z CERN i wsparcia polskich stypendystów.
Omówiono sprawy związane z pakietem pięciu
ustaw dotyczących nauki, w tym PAN.
Prof. Henryk Szymczak przedstawił informację o pracach Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Ministerstwa opiniującego
Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Podczas konsultacji społecznych
wpłynęło ponad 200 opracowań – postulowano
m.in. określenie priorytetów dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. W dziedzinie fizyki
programem strategicznym zostały objęte zaawansowane technologie dla elektroniki i optoelektroniki. Prof. Ryszard Sosnowski przedstawił informację o działalności Komisji Badań na rzecz
Rozwoju Nauki. Omówił także rezultaty 36. konkursu grantowego. Prezydium Komitetu Fizyki
zaopiniowało 14 wniosków o nagrody Prezesa
Rady Ministrów. Powołano: Komisję Materii
Skondensowanej, Komisję Fizyki Atomowej
i Molekularnej, Komisję Fizyki Plazmy, Komisję
Fizyki Teoretycznej i Badań Podstawowych.
Komitet współorganizował konferencje: The
Second International Workshop on Advanced
Spectroscopy and Optical Materials; XXXVI
Międzynarodową Szkołę Fizyki Związków
Półprzewodnikowych; XLIII Zakopane School

of Physics: Conference on Nuclear Physics
„Trends in Nuclear Physics”, ISMRM White Matter Study Group Workshop – Pathogenesis and
Mechanism of White Matter Injury; XLI Ogólnopolskie Seminarium nt. Magnetycznego Rezonansu Jądrowego; The European Conference
Physics of Magnetism’08; Cracow Epiphany
Conference on Masses of Neutrons; Warsztaty
Fizyki Niskich Temperatur „Lato z Helem”;
Kryształy Molekularne’2008; 11th Wigner Symposium; French-Polish-Ukrainian School on Particle Physics; 44. Szkołę Fizyki Teoretycznej
„The Complex Physics of Compact Stars”; FCAL
Collaboration Meeting.
Prof. Robert R. Gałązka został powołany na
przewodniczącego Komitetu Narodowego ds.
Współpracy z Międzynarodową Unią Fizyki Czystej i Stosowanej (IUPAP). Prezydium Komitetu
Fizyki dokonało wyboru 13 kandydatów do komisji IUPAP.
Komitet Matematyki przeprowadził trzy posiedzenia plenarne oraz jedno posiedzenie prezydium. Zebrania plenarne Komitetu poświęcone
były głównie problemom i potrzebom rozwoju
młodej kadry. Powołano Komisję do opracowania
stanowiska Komitetu w sprawie organizacji i finansowania badań matematycznych w Polsce.
Komitet zamierza przedstawić ten dokument
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Przyjęto projekt Regulaminu Komitetu Matematyki PAN i przekazano do akceptacji przewodniczącemu Wydziału III PAN. Zaopiniowano sześć
wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów.
Komitet współorganizował konferencje: International Conference on Dynamical Systems;
13th International Symposium on Dynamic
Games and Applications, Infinite Particle Systems; Conference LINSTAT’2008; Mathematical
Foundations of Computer Science 2008; X
wykład im. A. Jankowskiego; Conference on Algebraic and Geometric Topology; X Konferencję
z Probabilistyki; Dynamical Systems: Geometric
Structures and Rigidity, Topics in Geometric
Group Theory. Komitet prowadzi stronę inter
netową.
Komitet Chemii Analitycznej działa poprzez
komisje: Spektroskopii Atomowej i Cząsteczkowej, Analityki Żywności, Chromatografii i Technik Pokrewnych, Analizy Farmaceutycznej,
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 ladowej Analizy Nieorganicznej, Analityki ŚroŚ
dowiskowej, Śladowej Analizy Organicznej,
Analityki Sądowej, Chemometrii i Metrologii
Chemicznej, Elektroanalizy, Automatyzacji i Miniaturyzacji Systemów Pomiarowych oraz Nauczania Chemii Analitycznej. W roku 2008 odbyły się dwa plenarne posiedzenia Komitetu oraz
trzy posiedzenia prezydium. Podczas zebrań plenarnych wysłuchano wykładów: prof. Tadeusza
Michałowskiego „Unifikacja systemów elektrolitycznych”, prof. Witolda Ciesielskiego „Reakcja
jodo-azydkowa w chromatografii cieczowej” oraz
prof. Pawła Kościelniaka „O kalibracji analitycznej i nie tylko...”. Zajmowano się nowymi
zadaniami dla komisji Komitetu, nominacjami
Komitetu do nagrody Prezesa Rady Ministrów,
zaawansowaniem prac organizacyjnych VIII
Ogólnopolskiej Konferencji Chemii Analitycznej
(Kraków 2010). Na posiedzeniu prezydium przyznano, między innymi, nagrody Komitetu i zatwierdzono składy osobowe komisji.
Komitet współorganizował konferencje: XVII
Poznańskie Konwersatorium Analityczne „Nowoczesne metody przygotowywania próbek
i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”;
VIII Konferencję „Elektroanaliza w teorii i praktyce”; 19th International Symposium on Pharmaceuticals & Biomedical Analysis; 35th International Symposium on Environmental Analytical
Chemistry; VI Ogólnopolskie Sympozjum „Analiza przepływowa”; IV Konferencję „Chemometria – metody i zastosowania”; IV Konferencję
„Jakość w chemii analitycznej”; VI Konferencję
„Analiza chemiczna w ochronie zabytków”.
Komitet uczestniczył w opracowaniu raportu
„Nauczanie Chemii Analitycznej”. Brał też udział
w organizowaniu IX Międzynarodowych Targów
Analityki i Technik Pomiarowych EUROLAB.
Współpracował z redakcją naukową Polskiego
Radia w zakresie audycji wykazujących znaczenie chemii analitycznej. Organizował konkursy
na najlepsze prace doktorskie z zakresu chemii
analitycznej. Komitet prowadzi własną stronę
internetową.
Komitet Krystalografii działa poprzez komisje: Analizy Strukturalnej, Krystalografii Białek,
Krystalografii Fizycznej i Defektów w Kryształach, Krystalografii Stosowanej oraz Wzrostu
Kryształów. Najważniejszymi punktami zebrania

plenarnego były: sprawozdanie prezydium oraz
przewodniczących komisji, plany działalności na
lata 2008-2009, sprawy reprezentowania Polski
na 21. Kongresie Międzynarodowej Unii Krystalografii w Osace. Odbyła się dyskusja nad możliwymi formami wsparcia Komitetu na rzecz
zapewnienia właściwej rangi nauczania krystalografii na polskich wyższych uczelniach.
Komitet organizował: XVIII Polsko-Czeskie
Seminarium „Structural and Ferroelectric Phase
Transitions”; 11th European Powder Diffraction
Conference EPDIC-11 oraz 50. Konwersatorium
Krystalograficzne (z tej okazji zorganizowano
specjalną sesję naukową w Sali Rycerskiej wrocławskiego ratusza poświęconą historii polskiej
krystalografii w ostatnim półwieczu). Członkowie
Komitetu biorą udział w pracach grup eksperckich planujących kształt linii eksperymentalnych
w powstającym narodowym centrum synchrotronowym w Krakowie.

CENTRUM ASTRONOMICZNE
im. Mikołaja Kopernika PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Marek J. Sarna
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Józef I. Smak
Centrum (kategoria „1” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 69 pracowników, w tym 37 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
227 prac, z tego 99 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano 45 projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 13
tematów.
Wybrane wyniki:
• We współpracy z międzynarodowym zespołem Teleskopu H.E.S.S. odkryto emisję promieniowania gamma bardzo wysokich energii (VHE)
z trzech starych pozostałości po wybuchach supernowych, które oddziałują z obłokami molekularnymi. Wyznaczone widmo promieniowania
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wskazuje na procesy hadronowe (zderzenia proton-proton) jako źródło tej emisji.
• We współpracy międzynarodowej zaproponowano nowy model rozbłysków gamma. Model
tłumaczy rozbłysk otwieraniem się pod wpływem
oscylacji magnetosfery szybko rotującej gwiazdy
kwarkowej.
• Odkryto występowanie modów nieradialnych
w overtonowych cefeidach klasycznych Wielkiego Obłoku Magellana. Stwierdzono też występowanie okresowej modulacji amplitud i faz pulsacji cefeid dwumodalnych typu FO/SO. Oba
efekty zaobserwowano po raz pierwszy.
• Odkryto planetę okrążającą czerwonego olbrzyma HD 102272. Odległość planety od gwiady wynosi 0.6 AU. Jest to najbardziej zwarty
ze znanych układów planetarnych wokół olbrzymów GK.
• We współpracy międzynarodowej stworzono
pierwsze trójwymiarowe modele numeryczne
słabo rotującego przepływu akrecyjnego na czarną dziurę. Modele pokazują, że akrecja na czarną
dziurę następuje przede wszystkim z okolic biegunów. Po raz pierwszy wymodelowano precesję
wewnętrznych części torusa akrecyjnego.
• We współpracy międzynarodowej skonstruowano modele sejsmiczne dwóch hybrydowych
pulsatorów typu widmowego B: 12 Lac i nu Eri.
Pokazano, że jądra obu gwiazd rotują się kilkakrotnie szybciej od warstw powierzchniowych.
Tytuł profesora uzyskali: Ryszard Szczerba,
Piotr Życki.
Uzyskane doktoraty:
Monika Mościbrodzka The Dynamics and
Radiation Spectra of Low Angular Momentum
Accretion Flow onto a Black Hole.
Centrum należy do sieci naukowych: Polska Sieć
Astrofizyki Cząsteczek; Sieć naukowa w dziedzinie badań teoretycznych cząstki – astrofizyka –
kosmologia; Polska Sieć projektu „Cherenkov
Telescope Array”; Centrum Zaawansowanych
Badań w Zakresie Astrobiologii i Dziedzin Pokrewnych CASA.
Centrum jest członkiem konsorcjów naukowych:
Polskie Konsorcjum Eksperymentu H.E.S.S.;
Polskie Konsorcjum LOFAR

 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18
 (0-22) 841-00-41, fax (0-22) 841-00-46
 e-mail: camk@camk.edu.pl
www.camk.edu.pl

CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN
Dyrektor: doc. dr hab. Marek W. Banaszkiewicz
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Robert R. Gałązka
Centrum (kategoria „1” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 116 pracowników, w tym 35 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
290 prac, z tego 62 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
86 projektów badawczych, w tym 23 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 40
tematów.
Wybrane wyniki:
• W ramach projektu NASA IBEX (start 19 października 2008 r.) zbadano metodą modelowania
numerycznego możliwość wykrycia atomów deuteru z ośrodka międzygwiazdowego. Wykazano,
że wskutek działania ciśnienia promieniowania
deuter ulega mniejszym stratom w heliosferze niż
wodór, jego obfitość w stosunku do wodoru
i prędkość wzrastają w miarę zbliżania się do
Słońca, a najlepszym sezonem do pomiarów deuteru przez instrumenty satelity IBEX będzie lutymarzec.
• Uogólniono dotychczasowe teoretyczne rozważania dotyczące dynamiki planetoid w orbitalnym rezonansie 1:1 z Ziemią. Rozwiązano m.in.
problem ruchu planetoidy 2002 AA29 (Icarus,
doi:10.1016/j.icarus.2008.10.018). Pokazano, że
trajektoria tego obiektu jest przewidywalna
w skali lat [-2200, 7100]. Historia i dalsza przyszłość orbity mogą być badane metodami statystycznymi. Praca ma duże znaczenie dla prognozowania ruchu podobnych obiektów.
• We współpracy z norweskim University of
Bergen CBK uczestniczyło w budowie spektro-
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metru w bliskiej podczerwieni SIR-2 dla hinduskiej misji księżycowej Chandrayaan-1 (jako
subkontraktor dla ESA / Max Planck Institute for
Solar System Research). Start satelity nastąpił 22
października 2008 r. Instrument został pomyślnie
uruchomiony na orbicie wokół Księżyca i rozpoczął pomiary, które posłużą do stworzenia map
mineralogicznych powierzchni Księżyca o nieosiągalnej dotychczas rozdzielczości.

 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18a
 (0-22) 851-18-10, fax (0-22) 840-31-31
 e-mail: cbk@cbk.waw.pl
www.cbk.waw.pl

Uzyskane habilitacje:
Małgorzata Królikowska-Sołtan Wpływ efektów
niegrawitacyjnych na kształt orbit pierwotnych
i dynamikę komet długookresowych;
Hanna Rothkaehl Zastosowania analizy niestabilności plazmy okołoziemskiej do opisu stanów
pogody kosmicznej.
Uzyskane doktoraty:
Anna Kępa Wyznaczanie i interpretacja fizyczna
rozkładów różniczkowej miary emisji aktywnych
struktur koronalnych.

Dyrektor: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Mieczysław Mąkosza

Przy Centrum działa Centrum Doskonałości
„GEOREF, Centrum Georeferencyjne dla Potrzeb
Geodezji, Telekomunikacji i Ekologii”.
Centrum należy do sieci naukowych: Geofizyka
Satelitarna; Systemy Geoinformacyjne; Polska
Sieć Astrofizyki Cząstek; SWEX (dla kalibracyjno-walidacyjnego wsparcia misji ESA SMOS);
Sieć LOFAR/Agrofizyka; LEA ASTRO PF20052008; AirClim-Net; COST 296; COST ES0803;
E-CANES; Polska sieć projektu „Cherenkov Telescope Array”.
Centrum jest członkiem konsorcjów naukowych:
Konsorcjum SWEX; Discorsi Galilei; Wirtualny
Instytut Rolnictwa Zrównoważonego; Herschel
Solar System Observations (HssO); ISSI International TEAM; STIX; Cross-Scale Science Team;
POLFAR; LOIS; European Lunar Observatories;
DIAS (DIgital upper Atmosphere Server);
MUPUS; SVRT (SMOS Validation and Retrieval Team); EUROLAS Consortium; SOTERIA;
Consortium for the FP7 Collaborative Project
„Geoland2”; IBEX NASA; EUROPLANET/ ISSI
International TEAM.

CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH PAN

Centrum (kategoria „1” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 177 pracowników, w tym 74 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
125 prac, z tego 83 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
51 projektów badawczych, w tym 8 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 27
tematów.
Wybrane wyniki:
• Wykazano po raz pierwszy, na przykładzie
kopolimeryzacji kaprolaktonu z laktydem, że
względne reaktywności monomerów mogą być
kontrolowane przez konfigurację aktywnego centrum. Zastosowanie inicjatorów o określonym
składzie stereochemicznym umożliwia otrzymywanie kopolimerów o założonej z góry mikrostrukturze i o założonych właściwościach.
• Opracowano oryginalną, najbardziej wydajną
ze znanych dotychczas, metodę syntezy pochodnej prostaglandyny A1 – TEI-9826, o właściwościach przeciwnowotworowych.
• Zastosowano stereozdefiniowane tiofosforanowe analogi DNA i RNA w badaniach oddziaływania fragmentów kwasów nukleinowych z kationami metali do wyjaśnienia mechanizmu
działania i specyficzności substratowej deoksyrybozymów 10-23 oraz zwiększenia specyficzności polimerazy DNA.
Tytuł profesora uzyskali: Piotr Barczewski,
Jeremiasz K. Jeszka, Ewa Piórkowska-Gałęska.
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Uzyskane habilitacje:
Piotr Guga Kompleksy stereozdefiniowanych tiofosforanowych i selenofosforanowych analogów
DNA z matrycami DNA i RNA;
Ewa Krawczyk-Sójka Nowe zastosowania estrów
kwasów fosforowych w syntezie wybranych związków o znaczeniu biologicznym.
Uzyskane doktoraty:
Katarzyna Kubiak Modulacja zdolności krótkich
interferujących RNA do wyciszania ekspresji genów;
Michał Rachwalski Katalizowane enzymami deracemizacje i desymetryzacje jako metody syntezy chiralnych połączeń heteroorganicznych;
Daria Zielińska Synthesis of Oligo-N3’-P5’(Thio)phosphoramidate Lipid Conjugates as
Telomerase Inhibitors.
Uzyskano patenty: „Sposób modyfikacji polietylenu lub polipropylenu”; „Sposób wytwarzania
triofosforanów i difosforanów alkoholi oraz ich
analogi”; „Polimer deoksyrybonukleidowy oraz
monomer wyjściowy tego polimeru o strukturze
kwasu bis-(hydroksymetylo)fosfinowego”; „Sposób oznaczania antygenów lub przeciwciał,
zwłaszcza albuminy, fibrynogenu i ludzkich immunoglobin”.
Przy Centrum działa Centrum Zaawansowanych
Technologii BioTechMed.
Centrum należy do sieci naukowych: „Synteza,
struktura i właściwości terapeutyczne związków
i preparatów organicznych”; Sieć chemii bioorganicznej i biologii strukturalnej; Sieć „Nowe
zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii, biologii, farmacji
i medycynie”.
Centrum jest członkiem konsorcjów naukowych:
Europejskie Laboratorium Stowarzyszone LEA;
Biodegradowalne materiały włókniste (Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka); Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze Nanomitex (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka); Materiały opakowaniowe nowej
generacji z tworzywa polimerowego ulegającego
recyklingowi organicznemu (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).

 90-363 Łódź, ul. Sienkiewicza 112
 (0-42) 680-33-02, fax (0-42) 680-32-61
 e-mail: cbmm@bilbo.cbmm.lodz.pl
www.cbmm.lodz.pl

CENTRUM FIZYKI TEORETYCZNEJ
PAN
Dyrektor: doc. dr hab. Lech Mankiewicz
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Robert Alicki
Centrum (kategoria „1” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 16 pracowników, w tym 14 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 36
prac, z tego 18 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 15
projektów badawczych, w tym 1 zagraniczny; we
współpracy z zagranicą realizowano 6 tematów.
Wybrane wyniki:
• W zakresie badania zjawisk kosmicznych
w różnych skalach czasowych, osiągnięciem naukowym na skalę światową była detekcja błysku
poświaty optycznej towarzyszącej kosmicznemu
błyskowi gamma GRB080318B zaobserwowanego 19 marca 2008 roku. Eksplozja towarzyszyła
powstawaniu czarnej dziury w odległości 7,5 mld
lat świetlnych od Ziemi. Obserwacje optyczne
w połączeniu z obserwacjami w zakresie promieniowania gamma zarejestrowanymi przez satelitę
„Swift”, dowiodły po raz pierwszy z dziesięciosekundową dokładnością, że w czasie rozbłysku
emisja optyczna zachodzi równocześnie z emisją
promieniowania gamma.
• Wyznaczono w pełni promieniowanie elektromagnetyczne wytworzone przez drgający ośrodek. Obliczenia te dały najbardziej interesujący
wynik w przypadku rezonansu parametrycznego.
W tym przypadku liczba fotonów wypromie
niowanych przez drgający ośrodek narasta wykładniczo.
• Podano teoretyczny opis ewolucji splątania
stanów qubitów oddziałujących poprzez skwan-
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towane pole elektromagnetyczne. Problem ten ma
znaczenie dla projektowania układów przetwarzających informacje na poziomie kwantowym,
w rozważaniach uwzględniono bowiem procesy
pomiaru i dekoherencji.
Uzyskane doktoraty:
Szymon Charzyński Badanie struktury zredukowanej przestrzeni konfiguracyjnej i fazowej dla
teorii pola z cechowaniem na sieci;
Tomasz Sowiński Oddziaływanie układów dwupoziomowych z kwantowym polem elektromagnetycznym;
Roman Werpachowski Zastosowanie dyskretnych przybliżeń do kwantowej teorii pola w przestrzeni zakrzywionej oraz kwantowych układów
wielu ciał.
Centrum należy do sieci naukowych: Polska Sieć
Astrofizyki Cząstek; Laboratorium Fizycznych
Podstaw Przetwarzania Informacji; Centrum Zastosowań Matematyki – interdyscyplinarny program intensyfikacji badań naukowych.
 02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46
 (0-22) 847-09-20, fax (0-22) 843-13-69
 e-mail: cft@cft.edu.pl
www.cft.edu.pl

CENTRUM MATERIAŁÓW
POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Dworak
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Zbigniew Florjańczyk
Centrum (kategoria „1” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 91 pracowników, w tym 66 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 85
prac, z tego 64 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano
49 projektów badawczych, w tym 7 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
13 tematów.

Wybrane wyniki:
• Badano ładowanie i uwalnianie substancji aktywnych z wnętrza nanokontenerów o strukturze
rdzeń-powłoka. Wykorzystano dwa typy struktur.
Nanocząstki uzyskane w wyniku sieciowania
rdzeni miceli utworzonych z amfifilowych kopolimerów poli(tlenek etylenu-blok-glicydolu-statcynamonianu glicydylu) ładowano silnie hydrofobowym pirenem, związkiem przeciwzapalnym
– ibuprofenem i antybiotykiem – metronidazolem. Natomiast nanokontenery z termoczułym
rdzeniem z poli(N-izopropyloakryloamidu) (PNIPAMu) i usieciowanej powłoce z poli(metakrylanu 2-hydroksyetylu) (PHEMA) ładowane były
w fazie tworzenia mezoglobul oligomerami poli(2-etylo2-oksazoliny), aby modelować odpowiedni proces dla peptydów. Wyniki wskazują na
możliwość efektywniejszej kontroli procesu immobilizacji i uwalniania, niż w znanych dotąd
układach.
• Celem prac było wytworzenie biomorficznych
kompozytów opartych na karbonizatach roślinnych wywodzących się z Dendrocalamus strictus,
jednorodnego, wytrzymałego mechanicznie materiału roślinnego. Otrzymany z niego porowaty
materiał węglowy nadaje się do produkcji ekokompozytów, mogących znaleźć zastosowanie
w procesach adsorpcji i katalizy. Określono optymalne warunki wytwarzania metodą kontrolowanej pirolizy monolitycznych kształtek, wyciętych
ze zdrewniałych łodyg Dendrocalamus strictus
oraz zbadano ich właściwości fizyczne. Gęstość
rzeczywista, prędkość ultradźwięków oraz dynamiczny moduł sprężystości karbonizatów otrzymanych w temp. 300-900°C rosły systematycznie
ze wzrostem temperatury karbonizacji. Karbonizaty uzyskane poprzez ogrzanie surowego bambusa do temp. 800°C charakteryzowały się dużą
porowatością (>80%, dominująca średnica porów
~ 45 nm) oraz gęstą i sztywną matrycą. Moduł
sprężystości dla porowatych kształtek wynosił
> 5GPa.
• Zajmowano się nowymi biodegradowalnymi
materiałami polimerowymi do produkcji opakowań i dla zastosowań w przemyśle kosmetycznym, syntezą, oraz badaniem procesów degradacji. Opracowano metodę syntezy polimerów
szczepionych zawierających łańcuchy boczne
biodegradowalnego poli(3-hydroksymaślanu)
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oraz poli- i kopolimerów akrylanu tert-butylu
(BA) i metakrylanu 2-hydroksyetylu (HEMA) na
drodze reakcji polimeryzacji rodnikowej. Przeprowadzono badania degradacji folii polimerowych z PLA w mediach będących składnikami
kosmetyków, a także degradacji hydrolitycznej
tych folii w wodzie w temperaturze 70°C. W celu
sprawdzenia oddziaływań między opakowaniem
z polimerów biodegradowalnych a składnikami
kosmetyku, zbadano zmiany wagi, powierzchni
próbek (AFM), zmiany masy cząsteczkowej
(GPC) oraz właściwości mechanicznych (DMTA)
folii poliestrowych oraz strukturę produktów ich
degradacji (ESI-MS i NMR). Prowadzone były
również badania podatności na kompostowanie
materiałów opakowaniowych w warunkach kompostowania przemysłowego.
Uzyskano patenty:
„Composition catalytique pour le traitement des
gaz de combustion du charbon, son procédé de
préparation, système catalytique la comprenant
et utilisation”; „Process for Controlled Degradation of Polyhydroxy-alkanoates and Products
Obtainable Therefrom”; „Zum Formulierung zum
Semi-permanent Schutz von Oberflachen und
deren Verwendung”; „Biodegradowalne poliuretany i sposób ich wytwarzania”; „Sposób wytwarzania bioresorbowalnych alifatycznych poliwęglanów, zwłaszcza poli(trimetylenowęglanu)
i poli(dimetylotrimetylenowęglanu) oraz kopolimerów węglanów z laktydem i/lub glikolidem
i/lub laktonami”; „Nowe koniugaty leku cytostatycznego, sposób ich wytwarzania oraz środki
farmaceutyczne zawierające te koniugaty”; „Sposób wytwarzania amorficznego poli([R,S]-3hydroksykwasu masłowego)”; „Nowe estry oligomerów kwasu 3-hydroksymasłowego, sposób
ich wytwarzania oraz środek farmaceutyczny”.
Przy Centrum działają centra doskonałości:
Centre of Excellence – Biodegradable Polymeric Materials for Health and Environment
„BIOMAHE”; Centrum Doskonałości POLIMERY 2000+.
Centrum należy do sieci naukowych: Sieć Centrów Doskonałości BioMedTech Silesia (koordynator CMPiW PAN); Central and East European

Polymer Network, CEEPN (koordynator CMPiW
PAN).
Centrum należy do konsorcjów naukowych: Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii
ŚCZT (koordynator Politechnika Śląska w Gliwicach); Centrum Zaawansowanych Technologii
IBA BIOTON (koordynator Instytut Biotechnologii i Antybiotyków).
 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
 (0-32) 271-60-77, fax (0-32) 271-29-69
 e-mail: sekretariat@cmpw-pan.edu.pl
www.cmpw-pan.edu.pl

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Aleksander Jabłoński
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Bogumił Jeziorski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 220 pracowników, w tym 111 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
250 prac, z tego 211 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
85 projektów badawczych, w tym 16 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 25
tematów.
Wybrane wyniki:
• Badano reakcje związków alkilocynkowych
z O2. Reakcje te są przedmiotem badań od ponad
150 lat i nieustannie wzbudzają ogromne kontrowersje odnośnie ich mechanizmu oraz składu
i budowy powstających produktów. Zaproponowano nowy mechanizm insercji O2 w wiązanie
M-C, który jest całkowicie odmienny od dotychczas powszechnie akceptowanego, podręcznikowego mechanizmu łańcuchowo-rodnikowego.
• W wyniku badań mechanizmów procesów
tautomeryzacji opublikowano pracę, w której
przedstawiono pogląd, że szybkiemu procesowi
fototautomeryzacji w cząsteczce 7-(2'-pirydylo)
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indolu towarzyszy skręcenie molekuły. Z kolei
forma tautomeryczna ulega bardzo szybkiej dezaktywacji do stanu podstawowego poprzez przecięcie stożkowe. Tego rodzaju mechanizm może
okazać się istotny dla całego szeregu związków
organicznych, w których grupy akceptora protonu (i jednocześnie akceptora elektronu w stanie
wzbudzonym) oraz donora protonu (i elektronu)
połączone są pojedynczym wiązaniem.
• Procesy parowania są ilościowo analizowane
od połowy XIX wieku. J. C. Maxwell wyznaczył
paradygmat dynamiki procesu oparty o dyfuzję
cząsteczek pary od powierzchni cieczy. W opublikowanej pracy zakwestionowano ponad 100
lat badań nad procesem parowania, pokazując, że
dynamika procesu jest limitowana przez rozkład
temperatury w naczyniu (pominięty w badaniach
parowania przez Maxwella i jego następców),
a nie dyfuzję masy. Praca ta pokazuje również,
że rozkłady gęstości i temperatury są określone
przez równowagę mechaniczną, która bardzo
szybko ustala się w układzie w czasie procesu
parowania, co pominęli inni autorzy.
Tytuł profesora uzyskali: Jerzy K. Herbich,
Andrzej Poniewierski.
Uzyskane habilitacje:
Jacek Z. Dobkowski Time-Resolved Spectroscopy: The Key for the Understanding of the Dynamics of the Microworld;
Jerzy Karpiuk Ultraszybkie wewnątrzcząsteczkowe procesy przeniesienia ładunku w układach
donorowo-akceptorowych zbudowanych na tetraedrycznym atomie węgla;
Zbigniew A. Kaszkur Dyfrakcja nanoproszkowa
poza obszarem stosowalności prawa Bragga interpretowana przy pomocy symulacji atomistycznych w zastosowaniu do fizyki i chemii powierzchni nanocząstek.
Uzyskane doktoraty:
Roksana Danylyuk Solid-State Complexes of WaterSoluble Calixarenes with Biorelevant Molecule;
Izabela E. Franssen Laser Spectroscopy, Photophysics and Photochemistry of Selected Electron
Donor-Acceptor Systems;
Natalia Urbańska Synteza i spektroskopia wielofunkcyjnych pochodnych porficenów;
Zofia Wolarek Wnikanie, transport i absorpcja
wodoru przez azotowane żelazo.

Uzyskano patenty: „Sposób wytwarzania
2,2,6,6-tetrametylopiperydyn-1-oksylu o wysokiej czystości”; „Sposób wytwarzania 2,2,6,6-tetrametylopiperydyny”; „Sposób wytwarzania
2-hydroksykarbazolu o wysokiej czystości”; „Cocristaux de calixarenes et de molecules biologiquement actives”.
Przy Instytucie działają Centra Doskonałości:
„TALES”: Thermodynamic Laboratory for Environmental Purposes; Centrum Materiałów Fotoaktywnych CPM.
Instytut należy do sieci naukowych: „Nowe materiały i sensory dla optoelektroniki, informatyki,
energetyki i medycyny”; „Innowacyjne materiały
katalityczne w ochronie ekosystemu EKO-KAT”;
„Nanomateriały jako katalizatory nowych, przyjaznych środowisku procesów”; „Molekularne
mechanizmy oddziaływań w nanoukładach biologicznych oraz w układach aktywnych biologicznie modyfikowanych nanocząstkami
BIONAN”; „Nowe zastosowania spektroskopii
magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii,
biologii, farmacji i medycynie”; „Nowe materiały – wytwarzanie i badanie struktury”; Europejska
Sieć Planetologii – European Planetology Net
work „EUROPLANET”; Marie Curie Actions –
Research Traning Networks – „Nanomaterials for
Application in Sensors, Catalysis and Emerging
Technologies” (NASCENT); Marie Curie Actions
– Research Traning Networks – „Development
of N-Type Polymer Materials Used as Alternative
to Soluble C60 Derivatives and Their Use in
Organic Solar Cells” SolarNtype; ACCENT –
Atmospheric Composition Change the European
Network of Excellence ACCENT; Marie Curie
Initial Training Networks (ITN) – „Cavity-Confined Luminophores for Advanced Photonic
Materials: A Training Action for Young Researchers” (FINELUMEN).
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
SCALES (Complexity Across Lengthscales in
Soft Matter); Groupe de Recherche Européen
(GDRE), Francja; Konsorcjum dla realizacji Programu Międzynarodowej Grupy Badawczej
GDRI (Groupement de Recherche International)
„Kataliza w ochronie środowiska: usuwanie za-
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nieczyszczeń ze środowiska, energia odnawialna
i czyste paliwa”.
 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52
 (0-22) 343-31-09, fax (0-22) 343-33-33
 e-mail: sekn@ichf.edu.pl
http://ichf.edu.pl

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Marek C. Chmielewski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Janusz Jurczak
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 113 pracowników, w tym 56 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 117
prac, z tego 108 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 36 projektów badawczych, w tym 5 zagranicznych; we
współpracy z zagranicą realizowano 16 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opracowanie diastereoselektywnej reakcji
Kinugasy;
• Wykazanie bardzo wysokiej enancjoselektywności kompleksowania a-fenyloetylo-aminy przez
makrocykliczne aza-koronandy zawierające rdzeń
sacharozy;
• Zrealizowanie totalnej syntezy centrolobiny
i kwasu galantynowego.
Tytuł profesora uzyskali: Karol Grela, Daniel
Gryko, Stanisław Ostrowski, Zofia UrbańczykLipkowska.
Uzyskane habilitacje:
Dorota Gryko Bezpośrednia asymetryczna reakcja aldolowa – poszukiwanie nowych efektywnych
organokatalizatorów;
Zbigniew Pakulski Kontrola regio- i stereoselektywności w reakcjach glikozydowania.
Uzyskane doktoraty:
Michał Bieniek Substitued Hoveyda-Grubbs
Catalysts – Activity Control and Applications in
Olefin Metathesis;

Sylwia Błażej Badanie względnej aktywności nitroarenów w reakcji nukleofilowego podstawienia
wodoru;
Marta Bugaj Wpływ struktury przestrzennej na
stałe sprzężenia węgiel-węgiel w podstawionych
a,b-nienasyconych układach karbonylowych;
Wojciech Chaładaj Modyfikacje chiralnych salenowych kompleksów chromowych i ich zastosowanie w asymetrycznej katalizie;
Magdalena Dziedzic Wewnątrzcząsteczkowa reakcja Prinsa – stereoselektywna metoda syntezy
piranów i oksepanów;
Agnieszka Gajewska Synteza układów polihydroksylowych o długich łańcuchach;
Michał Gałęzowski Nowe metody syntezy hydroporfiryn;
Patrycja Kowalska Zastosowanie dichroizmu
kołowego w badaniach strukturalnych karbai oksapochodnych bicyklicznych układów
b‑laktamowych;
Jarosław Kowalski Synteza i właściwości fizykochemiczne wielocentrowych receptorów molekularnych;
Wioletta Kośnik Enancjoselektywne utlenianie
elektrofilowych olefin działaniem wodoronadtlenków glikozylowych;
Marcin Pawlak Synteza, struktura i właściwości
kompleksujące lariatowych makrocyklicznych
receptorów anionów;
Piotr Polcyn Synteza, struktura i własności biologiczne nowych peptydowych dendrymerów zawierających nienaturalne aminokwasy;
Adam Sobczuk Synteza i badania właściwości
lariatowych diazakoronandów – chromogenicznych receptorów nitroarenów;
Sebastian Stecko Reakcje 1,3-dipolarnej cykloaddycji z udziałem cyklicznych nitronów i nienasyconych laktonów. Stereochemia reakcji i przemiany adduktów;
Anna Tarnowska Badanie struktury przestrzennej
I agregacji insuliny metodą NMR;
Mariusz Tasior Mezo-podstawione korole jako modele do badań transferów energii i elektronów.
Uzyskane patenty: „Nowe kompleksy rutenu,
pochodne 2-alkoksy-4-nitrostyrenu jako (pre)
katalizatory reakcji maetatezy, pochodne 2-alkoksy-4-nitro-styrenu jako związki pośrednie oraz
sposób ich wytwarzania”; „N-Acylofenylo
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izoseryniany alkoholi seskwiterpenowych oraz
ich zastosowanie medyczne”.
Instytut należy do sieci naukowych: „Synteza
struktura i własności terapeutyczne związków
i preparatów organicznych”; „Nowe materiały –
wytwarzanie i badanie struktury”; „Nowe zastosowanie spektroskopii magnetycznego rezonansu
jądrowego w chemii, biologii, farmacji i medycynie”.
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
Polski Synchrotron.
 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52
 (0-22) 343-23-20, fax (0-22) 632-66-81
 e-mail: icho-s@icho.edu.pl
www.icho.edu.pl

INSTYTUT FIZYKI PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Jacek Kossut
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Jan Mostowski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 300 pracowników, w tym 138 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
554 prace, z tego 339 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
112 projektów badawczych, w tym 10 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
125 tematów.
Wybrane wyniki:
• Wykazano, że metoda epitaksji z wiązek molekularnych (MBE) może zostać zastosowana do
wzrostu wysokiej jakości, samostojących nanodrutów z półprzewodników półmagnetycznych.
Na przykładzie materiału Zn1-xMnxTe zademonstrowano, że wzrost nanodrutów możliwy jest
dzięki wykorzystaniu katalitycznego mechanizmu wzrostu: para-ciecz-ciało stałe (VLS) oraz
nanokatalizatorów bazujących na złocie. Wytwo-

rzono i wszechstronnie zbadano nanodruty
Zn1-xMnxTe o zawartości manganu aż do 60%.
• Magnetyczny zapis był, i najprawdopodobniej
na długo pozostanie, podstawową metodą trwałego magazynowania informacji. Sama metoda,
niezależnie od przyjętego rozwiązania, sprowadza
się do manipulowania kierunkiem namagneso
wania wybranego obszaru nośnika magnetycznego. Wykorzystuje jego anizotropię magnetyczną, czyli preferencyjne ustawianie się wektora
namagnesowania wzdłuż pewnych kierunków
w przestrzeni, wynikające z obecności sprzężenia
spinowo-orbitalnego i/lub formy (kształtu)
tego materiału. Niestety, każdy ze stosowanych
obecnie sposobów przemagnesowania medium
magnetycznego wymaga użycia (stosunkowo)
znacznych ilości energii, co stanowi jedną z barier istotnego wzrostu gęstości upakowania informacji. Z drugiej strony możliwość sterowania
fazą magnetyczną przy pomocy pola elektrycznego, światła, naprężeń i prądu elektrycznego
została zademonstrowana w ostatnich 10 latach
w rozcieńczonych półprzewodnikach ferromagnetycznych typu (Ga,Mn)As i p–(Cd,Mn)Te. Co
więcej, w stanie ferromagnetycznym, materiały
te wykazują bogatą anizotropię magnetyczną,
której podstawową cechą jest silna zależność kierunku łatwego namagnesowania od koncentracji
nośników (dziur). Ta właśnie cecha tych materiałów legła u podstaw badań, których wynikiem
jest doświadczalne wykazanie możliwości zmiany kierunku wektora namagnesowania tylko pod
wpływem przykładanego pola elektrycznego,
a więc w nieobecności zewnętrznego pola magnetycznego i (w zasadzie) bez użycia prądu
elektrycznego. Pole elektryczne jest generowane
w próbce o strukturze kondensatora płaskiego,
którego jedną z okładek jest cienka warstwa półprzewodnika ferromagnetycznego (Ga,Mn)As,
a drugą stanowi warstwa złota napylona na osadzonym na tymże półprzewodniku tlenku o dużej
stałej dielektrycznej (np. ZrO2). Pole elektryczne
powstające pomiędzy obiema okładkami, na skutek przyłożonego napięcia, albo zwiększa, albo
zmniejsza koncentrację dziur w przypowierzniowej warstwie ferromagnetycznego półprzewodnika, co prowadzi, między innymi, do zmian jego
anizotropii magnetycznej. Wykorzystując elektryczną detekcję anizotropii magnetycznej, poka-
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zano nie tylko że pole elektryczne moduluje
wartości stałych anizotropii jednoosiowych
w (Ga,Mn)As (zarówno w płaszczyźnie jak i anizotropii prostopadłej do płaszczyzny warstwy),
ale że możliwa jest nawet zmiana znaku płaszczyznowej anizotropii jednoosiowej, czyli jej
obrót o 90 stopni (np. z kierunku [-110] na kierunek [110]). Takie zachowanie otwiera możliwość trwałego odwrócenia kierunku namagnesowania wyłącznie przy użyciu zewnętrznego pola
elektrycznego, tj. bez udziału innych zewnętrznych pól fizycznych i niemalże bez pomocy prądu elektrycznego (pewne minimalne wartości
prądu są potrzebne do „przeładowania” kondensatora by zmienić potencjał metalicznej bramki
względem półprzewodnika). Tym samym przedstawiona metoda jest w wysokim stopniu kompatybilna z obecnie wykorzystywaną do produkcji
mikroprocesorów i pamięci półprzewodnikowych
technologią metal-tlenek(dielektryk)-półprze
wodnik, oferując jednocześnie trwałość przechowywanej informacji przy znacząco zmniejszonym zapotrzebowaniu energetycznym na jej
zapisanie.
• Metodami dynamiki molekularnej zbadano
przejścia konformacyjne w białkach z węzłem
w strukturze natywnej. Podczas rozciągania takich białek węzły się zaciskają, a końce węzłów
przeskakują do zagięć w strukturze. Zachowanie
to jest odmienne od ruchu węzłów zawiązanych
na homopolimerach. Wykazano, że w dwóch pokrewnych białkach, z których jedno ma węzeł
w stanie natywnym a drugie nie, białko z węzłem
jest bardziej stabilne.
• Wyznaczony został współczynnik parowania
wody w funkcji temperatury poprzez badanie
szybkości parowania pojedynczej kropli uwięzionej w pułapce elektrodynamicznej. Promień kropli wyznaczony był z dużą dokładnością poprzez
analizę struktury interferencyjnej rozpraszania
Mie. Uwzględniony został wpływ skoku temperatury blisko powierzchni kropli, co pozwoliło na
otrzymanie wartości współczynników porównywalnych z jedynymi istniejącymi w literaturze.
Zbadano metodę formowania agregatów nanocząstkowych w postaci warstw sferycznych na
powierzchni mikrokropli lub mikrokryształów
trójwymiarowych. Zbadano doświadczalnie proces parowania mikrokropli, utrzymywanych

w pułapce mikrodynamicznej, zawierających zawiesinę 200 nm kulek polistyrenowych. Poprzez
analizę rozpraszania światła laserowego zaobserwowano kolejne etapy wysychania mikrokropli.
Przeprowadzono symulację numeryczną badanego procesu.
Tytuł profesora uzyskali: Piotr Bogusławski,
Andrzej L. Sobolewski, Tadeusz S. Wosiński.
Uzyskane habilitacje:
Piotr Dłużewski Badania struktury ciał stałych
za pomocą elastycznego rozpraszania wysokoenergetycznej wiązki elektronowej;
Marek Gutowski Teoria, narzędzia i modelowanie wybranych problemów fizyki magnetyzmu;
Ewa M. Jędryka Lokalne własności nanoskopowych struktur ferromagnetycznych badane metodą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego;
Wojciech Szuszkiewicz Oddziaływanie nadwymiany w półprzewodnikach z manganem na przykładzie Hg1-xMnxS i MnTe.
Uzyskano patent: „Superconducting Loop, Saddle
and Birdcage MRI Coils”.
Przy Instytucie działają Centra Doskonałości:
Centrum Doskonałości KWANTEKO „Kwantowe i materiałowe podstawy technologii przyszłości i ekologii”; Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów dla Opto- i Mikroelektroniki.
Instytut należy do sieci naukowych: „NM dla
OIEM – Nowe Materiały i Sensory dla Optoelektroniki, Informatyki, Energetyki i Medycyny”;
„Nanostruktury magnetyczne do zastosowania
w elektronice spinowej ARTMAG”; „Materiały
z silnie skorelowanymi elektronami: otrzymywanie, badania podstawowe i aplikacje”; „Nowe
Materiały – wytwarzanie i badanie struktury”;
LFPPI – Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji; „SANDIE-Self-Assembled
Semiconductor Nanostructures for New Devices
in Photonics and Electronics” (Samoorganizujące
się nanostruktury półprzewodnikowe dla nowych
przyrządów fotonicznych i elektronicznych); Sieć
Europejska w ramach 7. Programu Ramowego.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
SPINTRA – Spinowo zależny transport i korela-
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cje elektronowe w półprzewodnikach; „Fotofizyka organicznych fotostabilizatorów”; LAMOL
– Laser Manipulation of Stochastic Molecular
Processes (Laserowe sterowanie stochastycznymi
procesami cząstkowymi); VERSATILE – Vertically stacked memory cells based on heterojunctions made of hybrid organic/inorganic materials
(Pionowo ułożone komórki pamięci oparte na
heterozłączach z hybrydowych organicznych/
nieorganicznych materiałów); NANOSPIN –
Semiconductor Nanospintronics (Półprzewodnikowa nanospintronika); „Nowe 3d-Materiały
Warstwowe dla Spintroniki”; ERATO; ESRF –
European Synchrotron Radiation Facility; DESY;
NANOBIOM „Nanostruktury półprzewodnikowe
w biologii i medycynie”; CEZAMAT; Krajowe
Porozumienie „Polski Synchrotron”; Porozumienie w sprawie utworzenia Centrum Inżynierii
Kwantowej Atomów i Światła; konsorcjum Naukowo-Technologiczne „Mazowiecki Klaster
Innowacyjnych Technologii Fotonicznych OPTOKLASTER”.
 02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46
 (0-22) 843-70-01, fax (0-22) 843-09-27
 e-mail: director@ifpan.edu.pl
www.ifpan.edu.pl

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Marek Jeżabek
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Tadeusz Wasiutyński
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 460 pracowników, w tym 176 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
532 prace, z tego 344 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
213 projektów badawczych, w tym 57 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
180 tematów.

Wybrane wyniki:
• Eksperyment „Belle” na fabryce KEKB (http://
belle.kek.jp) został zaprojektowany w celu zbadania zjawiska łamania symetrii CP w rozpadach
mezonów B, ale środowisko eksperymentalne tej
fabryki B okazało się być bardzo dogodne także
dla badań spektroskopii cząstek powabnych.
W ostatnim roku grupa Belle dokonała odkryć
kolejnych cząstek powabnych, zarówno konwencjonalnych, jak i egzotycznych stanów hadronowych. Wśród pierwszych należy wymienić mezon
D_sJ(2700)^+ odkryty w analizie przeprowadzonej w IFJ PAN. Jest to wektorowy mezon rozpadający się do stanu końcowego D_0K^+ i będący
pierwszym kandydatem na wzbudzenie radialne
w multiplecie cs¯. Do stanów egzotycznych należy niewątpliwie rezonans Z(4430)¯ zaobserwowany w kanale rozpadu ψ(2S)pi^-. Stan ten jest
pierwszym rezonansem typu cc¯ o niezerowym
ładunku elektrycznym, co sugeruje, iż jest to stan
czterokwarkowy.
• Wyznaczono widmo energii promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii i stwierdzono istnienie tzw. efektu GZK (obcięcia widma
wskutek oddziaływań promieni kosmicznych
z mikrofalowym promieniowaniem tła).
• Wykonano pomiary namagnesowania i podatności magnetycznej oraz pojemności cieplnej
dwuwarstwowego magnetyka Cu(tetren)[W(CN)8]
w zakresie temperatur helowych. Analiza otrzymanych danych wykazała, że porządkowanie
materiałów magnetycznych w warstwach odbywa
się na zasadzie przejścia fazowego KosterlitzaThoulessa. Jest to bardzo rzadki przypadek występowania tego zjawiska.
• W ramach projektu MATROSHKA (eksperyment European Space Agency ESA), poprzez
pomiar dawek pochłoniętych w narządach oraz
wyznaczenie dawki efektywnej, dokonano po raz
pierwszy eksperymentalnej oceny narażenia radiacyjnego astronautów pracujących na zewnątrz
stacji kosmicznej.
Tytuł profesora uzyskał Tadeusz Lesiak.
Uzyskane habilitacje:
Małgorzata Lekka The Use of Atomic Force Microscopy as a Technique for the Identification of
Cancerous Cells;
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Mariusz Witek Badanie procesów z udziałem prądów neutralnych za pomocą akceleratora LEP;
Marta Wolny-Marszałek Nano-Scale Interface
Modification of the Co/Cu System: Metallic Surface Modifiers in the Growth of Smooth Thin
Films.
Uzyskane doktoraty:
Sylwia Heinze-Paluchowska Szybkie metody obrazowania MR i ich zastosowanie w badaniach
niewydolności serca u myszy transgenicznych
Tgαq*44 in vivo;
Jadwiga Mazur Dynamika procesu ekshalacji radonu z gruntu a parametry meteorologiczne
i własności gleby;
Joanna Najman Opracowanie chromatograficznej
metody pomiaru stężenia helu w wodach podziemnych dla celów datowania w zagadnieniach
hydrologicznych;
Monika Puchalska Ocena narażenia astronautów
przebywających w otwartej przestrzeni kosmicznej na promieniowanie kosmiczne;
Dariusz Twaróg Fale powierzchniowe w auksetykach;
Anna Wiecheć Wpływ zawodowej ekspozycji na
środowiskowe wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA) na ich poziom radiacyjnie
indukowanych uszkodzeń DNA w limfocytach
człowieka i wydajność ich naprawy.
Uzyskane prawa ochronne: „Przyrząd do wytwarzania pola magnetycznego o regulowanej indukcji”; „Anizotropowy fantom dyfuzji dla kalibracji
dowolnej sekwencji obrazowania MR, DTI oraz
sposób kalibracji dowolnego tomografu MR”;
„Sposób wytwarzania aktywnej powłoki ochronnej na implantach medycznych”.
Przy Instytucie działają Centra Doskonałości:
Centrum Doskonałości ADREM: Advanced Method of Physics for Human Health and Reduction
of Environmental Hazards; Krakowskie Centrum
Badawcze Inżynierii Jonowej (IFJ PAN, PK, UJ,
AGH, IOS, OPTICON, PREVAC).
Instytut należy do sieci naukowych: AIRCLIMNET Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia
Powietrza/Zmiany Klimatu; BIONAN – Molekularne mechanizmy oddziaływań w nanoukładach
biologicznych oraz w układach aktywnych bio-

logicznie modyfikowanych nanocząstkami;
Eko-Kat – Innowacyjne materiały katalityczne
w ochronie ekosystemu; „Farmakologiczna i genetyczna protekcja oraz cytoprotekcja w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego”; FiTAL
– Polska Sieć Fizyki i Technologii Akceleratorów
Liniowych Wysokich Energii; Fizyka i chemia
dla potrzeb medycyny; KRAC – Krakowskie
Centrum badań fizykochemicznych na rzecz
ochrony środowiska; Krajowa Naukowo-Edukacyjna Sieć Laboratoriów Radiochemii; LUMDET
– Naukowa Sieć Tematyczna „Luminescencyjna
Detekcja Promieniowania Jonizującego”; MAGELMAT – Nowe materiały dla mikroelektroniki; MANAR – Nowe nanomateriały warstwowe
o kontrolowanej architekturze i funkcjonalności;
„Metody geofizyczne w otworach wiertniczych
– modelowania numeryczne i zintegrowana interpretacja”; „Metody jądrowe dla geofizyki”;
„Modelowanie i eksperymentalne uzyskiwanie
nanokrystalicznych struktur metastabilnych z materiałów proszkowych”; NanoMedPL; NeutroNET; „Neutrony – Emisja – Detekcja”; „Nowe
aplikacje w zakresie udostępniania i eksploatacji
złóż węglowodorów otworami kierunkowymi
i poziomymi”; Naukowa Sieć Tematyczna POLTIER – Polski system obliczeniowy dla eksperymentów LHC; Polska Sieć Astrofizyki Cząstek;
Polska Sieć Fizyki Zapachów; Polska Sieć Narzędzi Rachunkowych Fizyki Wysokich Energii;
Polska Sieć Neutronowa; Polska Sieć Ochrony
Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego;
Polska sieć projektu „Cherenkov Telescope Array” (2007-2012); POSMAT – Anihilacja Pozytonów w badaniach materiałów; Pozarządowa
Międzynarodowa Sieć Naukowa Centrum Radonowe; Sieć Fizyki Relatywistycznych Jonów;
Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej; „Węglonośne skały górnego karbonu macierzyste dla gazu ziemnego poza obszarami znanymi zagłębi węglowych
w Polsce”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
BAMOD; CELLION; DRIVE; DYNASYNC;
EUDET; HEPTOOLS; HYCONES; I3 EURONS;
MAESTRO; MicroMr; c2c; CAMPTOPH; BalticGrid; BalticGrid II; HAMLET; SMW; LAGUNA; SPIRAL2PP; Centrum Atomistyki „CeAt”;
Centrum Zaawansowanych Technologii Surow-
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ców i Paliw Węglowodorowych oraz Energii
Odnawialnych SUPERGO; COPIN; ILL-PL; Interdyscyplinarne Centrum Zaawansowanych
Technologii Medycznych IZATEM; IOITOB –
Interdyscyplinarny Ośrodek Innowacyjnych
Technik Obrazowania Biomedycznego; Konsorcjum Instytutów Polskiej Akademii Nauk PANAKCENT; Krajowe Konsorcjum „FEMTOFIZYKA”; Krajowe Konsorcjum „XFEL-POLSKA”;
Krajowe Konsorcjum „Polski Synchrotron”; Polskie Konsorcjum Eksperymentu H.E.S.S; Polskie
Konsorcjum Innowacyjnych Zastosowań Izotopów Promieniotwórczych; Narodowe Konsorcjum Radioterapii Hydronowej; Konsorcjum
NANOTECH (11 maja 2007 r. list intencyjny
utworzenia konsorcjum – warunkiem zaistnienia
możliwości prawnych i organizacyjnych).
Instytut należy do klastrów naukowych: Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych;
Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii; Klaster Life Science Kraków; Międzyregionalny Klaster Innowacyjnych Technologii
„Minatech”.
Instytut należy do Polskiej Platformy Technologii
Nuklearnych.
 31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152
 (0-12) 662-80-00, fax (0-12) 662-84-58
 e-mail: dyrektor@ifj.edu.pl
www.ifj.edu.pl

INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Jezierski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Jan Stankowski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 115 pracowników, w tym 70 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
388 prac, z tego 178 w recenzowanych czasopis

mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano 57 projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 18
tematów.
Wybrane wyniki:
• Zaproponowano model polaryzatora spinowego, którego zasada działania jest ściśle zdefiniowana poprzez oddziaływania kulombowskie na
kropce. Początkowa polaryzacja prądu jest kontrolowana i może zostać odwrócona jedynie napięciem elektrycznym bramki pojemnościowo
działającym na kropkę. Przy okazji idea ta tłumaczy ostatnio obserwowane zmiany znaku TMR-u
(ang. tunneling magnetoresistance) w kropkach
podłączonych do ferromagnetycznych elektrod.
• Odkrycie sprzężenia lokalnego modu sieciowego z protonami w przewodnikach protonowych
K3H(SO4)2 i Rb3H(SO4)2 . Za pomocą badań EPR
i ENDOR (Bruker 500) widm jonów Mn2+
w K3H(SO4)2 i Rb3H(SO4)2 wykazano sprzężenie
tzw. „modu lokalnego” przewidzianego teoretycznie przez Yamadę (1970 r.) z ruchem protonów. Stopień sprzężenia tego modu (ruch
kationów) pozwala zrozumieć brak przejścia fazowego w okolicy 80K w tych kryształach i jego
obecność w ich deuterowanych analogach
tj. K3D(SO4)2 i Rb3D(SO4)2. Anomalie szerokości
EPR linii w okolicy 80K obserwowane zarówno
w deuterowanych, jak i niedeuterowanych kryształach dowodzą, że przejścia fazowe mogą być
realizowane dwuetapowo: w obrębie układu protonowego i w obrębie ciężkich jonów. Stąd odpowiedź dielektryczna na przejścia fazowe dowodzi silnego sprzężenia protony-sieć.
• Korelacja między strukturą elektronową i segregacją powierzchniową a odwracalną absorpcją
wodoru w nanomateriałach metalicznych. Rezultaty badań elektrochemicznych pokazały, że nanokrystaliczne stopy i nanokompozyty (nanomateriały) metaliczne na bazie TiFe, TiNi, Mg2Ni
i LaNi5 umożliwiają wydajne przechowywanie
wodoru przy dużej częstotliwości cyklu ładowania-rozładowania. Ponadto, zaobserwowano
znaczne poszerzenie pasma walencyjnego XPS
nanomateriałów metalicznych w porównaniu
z materiałami polikrystalicznymi o tym samym
składzie chemicznym. Nanomateriały charakteryzujące się dobrymi parametrami absorpcji/de-
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sorpcji wodoru, wykazywały również zwiększoną segregację powierzchniową atomów silnie
reagujących z tlenem. Rezultaty szczegółowych
badań wskazują na silną korelację między strukturą elektronową i segregacją powierzchniową
a odwracalną absorpcją wodoru w nanomateriałach metalicznych.
Tytuł profesora uzyskała Jadwiga Tritt-Goc.
Uzyskane habilitacje:
Jerzy E. Hoffmann Dielektryczne i elektrooptyczne właściwości chiralnych ciekłych kryształów.
Uzyskane doktoraty:
Bolesław Barszcz Drgania normalne i wzbudzenia wewnątrzmolekularne w wybranych przewodnikach organicznych pochodnych TTF;
Piotr Chomiuk Sprzężenie wymienne w układach
wielowarstwowych ferromagnetyk/ półprzewodnik;
Katarzyna Falińska Dynamika kationu guanidynowego w wybranych kryształach molekularnojonowych badana metodą NMR;
Sergiy Kostyrya Kinetyka krystalizacji i własności magnetyczne amorficznych i nanokrystalicznych stopów Fe-Ni-Zr-B.
Instytut należy do sieci naukowych: „Materiały
z silnie skorelowanymi elektronami: otrzymywanie, badania podstawowe i aplikacje (MSSE)”;
„Nanostruktury magnetyczne do zastosowania
w elektronice spinowej” ARTMAG; „NM dla
OIE – Nowe materiały i sensory dla optoelektroniki, informatyki, energetyki i medycyny”; „Fizyczne właściwości nowych materiałów ciekłokrystalicznych”; „NeutroNET”; Nanomedycyna
„NanoMedPL”; „Nanomol – Zaawansowane materiały organiczne, nieorganiczne i hybrydowe dla
nanoelektroniki molekularnej”; Sieć naukowa:
Wielkopolskie Centrum Badań Przyrodniczych
i Medycznych; NEGANET; AUXETMAGNET
– Własności nowych materiałów auksetycznych
z nanocząstkami magnetycznymi”; „Silnie skorelowane fermiony od nadprzewodnictwa do kolosalnego magnetooporu”; Network of Excellence RTNNANO – Fundamentals of Nanoelectronics.
Marie Curie Research Training Netrworks 6.
PR UE.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Konsorcjum Użytkowników Silnych Pól Magne-

tycznych; Konsorcjum użytkowników wiązki
neutronów wysokostrumieniowego reaktora jądrowego; Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych.
 60-179 Poznań, ul. M. Smoluchowskiego 17
 (0-61) 869-51-00, fax (0-61) 868-45-24
 e-mail: office@ifmpan.poznan.pl
www.ifmpan.poznan.pl

INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII
POWIERZCHNI PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Małgorzata Witko
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Maria Nowakowska
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 109 pracowników, w tym 42 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
347 prac, z tego 104 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
75 projektów badawczych, w tym 21 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 27
tematów.
Wybrane wyniki:
• Prowadzono badania kwantowo-chemiczne
właściwości strukturalnych i elektronowych metalicznych centrów aktywnych w materiałach
nanoporowatych. Zastosowanie nowej metody
teoretycznej doprowadziło do ilościowego opisu
procesów donacji i donacji zwrotnej dla benzenu
oddziałującego z centrum miedziowym w zeolicie, do tej pory trudne do uchwycenia. Badania
miały na celu ilościową analizę przepływów gęstości elektronowej towarzyszącej aktywacji cząsteczki związanej przez katalityczne centrum
aktywne. Sumaryczna zmiana ładunków na fragmentach cząsteczki nie daje pełnego obrazu przepływu gęstości elektronowej, gdyż może być
wypadkową kilku procesów, mogących mieć jakościowo różny efekt dla aktywacji poszczególnych wiązań. Znane dotąd procedury numerycz-
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ne służące analizie rozkładu ładunków atomowych
w cząsteczce nie dają możliwości rozkładu zmian
populacji elektronowych (na skutek oddziaływania cząsteczki z centrum aktywnym lub/i innym
układem cząsteczkowym) na przyczynki ilościowo opisujące procesy donacji i donacji zwrotnej
czy też przepływów o symetrii typu sigma i pi.
Wobec tego całkowite zmiany ładunku często nie
korelują ze stopniem aktywacji wiązań. Badania
oparte są na nowej metodzie teoretycznej „orbitali naturalnych dla wartościowości chemicznej
(NOCV)”. Orbitalne NOCV opisują rozkład przestrzenny elementarnych przepływów gęstości
elektronowej (kanałów), a ich wartości własne
opisują udział danego kanału w całkowitym przepływie gęstości. Wyniki tej analizy pokazują zarówno jakościowo (kształt orbitali naturalnych),
jak i ilościowo (wartości własne) rodzaj przepływów elektronowych zachodzących w danym procesie. Dla cząsteczki benzenu oddziałującej
z centrum miedziowym w zeolicie analiza ta pokazała, że mimo znikającego całkowitego przepływu elektronów, proces ten jest wypadkową
donacji (od cząsteczki do centrum aktywnego)
i donacji wstecznej (od centrum do cząsteczki),
które są istotne, ale znoszą się wzajemnie.
• Za pomocą pomiarów elipsometrycznych
in situ w komorze przepływowej pokazano, że
metodą sekwencyjnej adsorpcji możliwe jest
utworzenie wielowarstwowych filmów utworzonych z biokompatybilnego polikationu, poli-Llizyny i nieustrukturyzowanej proteiny alfa- lub
beta-kazeiny. Wyniki pomiarów grubości i kinetyki tworzenia filmów na płytkach krzemowych,
wskazują na większy przyrost grubości filmów
podczas adsorpcji kazeiny niż polielektrolitu.
Wielkość tego przyrostu była zgodna z molekularnym rozmiarem kazeiny, tj. większy przyrost
towarzyszył adsorpcji alfa-kazeiny niż beta-kazeiny, co dobrze odzwierciedla różnicę w rozmiarach obu form kazeiny (alfa-kazeina – 9 nm,
beta-kazeina – 7 nm). Podobny trend był obserwowany dla filmów badanych na sucho. Pomiary
XPS filmów PLL/kazeina wykazały, że kazeina
zawarta w filmach wielowarstwowych zachowuje zdolność do wiązania jonów Ca2+, przy czym
zgodnie z przewidywaniami zdolność ta była
większa dla alfa-kazeiny. Filmy wielowarstwowe
zawierające kazeinę mogą znaleźć zastosowanie

przy modyfikacji powierzchni implantów dentystycznych lub jako warstwy ochronne dla materiałów dla przemysłu mleczarskiego. Prace te
były prowadzone w ramach międzynarodowego
projektu ECO-NET „IUP Casein Polyelectrolyte
Multilayer Films”.
• Osiągnięciem wykonanych badań w zakresie
teoretycznego modelowania procesu selektywnej
redukcji tlenków azotu jest określenie procesu
aktywacji cząsteczki NH3 na niskoindeksowych
powierzchniach V2O5, w szczególności na podaniu mechanizmu aktywacji i geometrii cząsteczki reagenta. Katalizatory na bazie V2O5 używane
są m.in. do redukcji tlenków azotu (procesy
de-NOx) w obecności amoniaku w reakcji selektywnej katalitycznej redukcji (SCR). Postuluje
się, że pierwszym etapem reakcji jest aktywacja
amoniaku na powierzchniowych centrach kwasowych bądź to Lewisa (kationy wanadu) w postaci V-NH3 lub V-NH2, bądź Brønsteda (powierzchniowe grupy OH) w postaci V-O-NH4+.
Zbadano aktywność katalityczną grup OH występujących na trzech nisko-indeksowych powierzchniach: (010), (001) oraz (100) V2O5
w procesie aktywacji amoniaku, jako etapu
wstępnego reakcji SCR. Wcześniej określono
aktywność każdej powierzchni w procesie molekularnej i dysocjatywnej adsorpcji cząsteczek
wody. Obliczenia wykonano metodą ab initio
DFT, w przybliżeniu nielokalnym (GGA-RPBE).
Jako modeli użyto powierzchniowych klasterów,
w których zerwane wiązania wysycono atomami
wodoru. Wyniki obliczeń wskazują, że NH3 ulega
stabilizacji (energie adsorpcji w przedziale od
-0.3 eV do -3 eV) na powierzchniowych grupach
OH badanych powierzchni V2O5 z utworzeniem
wiązań wodorowych według dwóch mechanizmów, gdzie donorem protonu jest bądź grupa
hydroksylowa bądź jon amoniowy. W większości
przypadków produktem adsorpcji jest jon NH4+;
jon ten nie tworzy się na powierzchniach (001)
i (100) w okolicy centrum tlenowego O(2). Ponieważ obecność powierzchniowych jonów amonowych NH4+ umożliwia aktywację gazowego
NOx, zatem w procesie redukcji NOx mogą brać
udział zarówno powierzchnia wysycona (010),
jak i powierzchnie niewysycone (100) i (001).
Udział tych ostatnich wynika z większego prawdopodobieństwa tworzenia się na nich grup
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h ydroksylowych koniecznych do aktywacji amoniaku.
• Uwodornianie 2-butyn-1,4-diolu (B3-D) jest
typową reakcją obejmującą uwodornianie wiązań
nienasyconych C≡C do C=C i C-C. Jest to reakcja o znaczeniu przemysłowym, gdyż produkty
częściowego i pełnego uwodornienia są surowcami w wytwarzaniu polimerów i witamin.
W obecnych badaniach opracowano katalizatory
typu „egg-shell” zawierające pallad osadzony
w żywicy funkcjonalizowanej grupami diaminowymi. Wynikiem obecności tych grup jak
i odpowiedniej mikroporowatości utworzonej
w spęcznionej żywicy (zachodzi w środowisku
w trakcie reakcji katalitycznego uwodorniania)
uzyskano bardzo aktywne katalizatory, w obecności których uwodornianie wiązań alkynów
(C≡C) do alkenów (C=C) zachodziło z bardzo
wysoką selektywnością ~ 98%. Umożliwia to
łatwe uzyskanie istotnych technologicznie produktów uwodornienia B3-D z odpowiednio wysoką wydajnością.
Tytuł profesora uzyskał Piotr Warszyński.
Uzyskane habilitacje:
Tomasz Pańczyk Analiza teoretyczna ewolucji
czasowej układów adsorpcyjnych gaz/ciało stałe
oparta na Statystycznej Teorii Transportu;
Paweł Weroński Nieodwracalna adsorpcja cząstek koloidalnych na powierzchniach niejednorodnych.
Uzyskane patenty: „Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor”; „Method for
Activating a Catalyst”; „Method and Procedure for
Swift Characterization of Foamability and Foam
Stability”; „Sposób utleniania cykloheksanu”.
Instytut należy do sieci naukowych: SURUZ
„Surfaktanty i układy zdyspergowane w teorii
i praktyce”; PV-TECH – Rozwój nowych technologii i technik badawczych w dziedzinie krzemowych fotoogniw; BIONAN – Molekularne
mechanizmy oddziaływań w nanoukładach biolo
gicznych oraz w układach aktywnych biologicznie modyfikowanych nanocząstkami; ARTMAG
– Nanostruktury magnetyczne do zastosowania
w elektronice spinowej; Europejska Sieć Dosko-

nałości IDECAT; Małopolska Sieć Centrów Doskonałości „Międzyregionalna Sieć Centrów
Badawczych Materiałów dla Nowych Technologii”; Krajowa Sieć Naukowa „Nowe materiały
– Nanomateriały do zastosowań w technice i medycynie”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Wspólne Laboratorium „Centrum Badania Powierzchni i Nanostruktur”; Wspólne Laboratorium „Międzyinstytutowe Laboratorium Katalizy
i Biotechnologii Enzymatycznej”; wspólne Laboratorium Elektrochemii i Fizykochemii Powierzchni; Klaster Life Science Kraków; Konsorcjum „Kataliza w ochronie środowiska:
usuwanie zanieczyszczeń ze środowiska, energia
odnawialna i czysta energia”; Konsorcjum „Nanotech”; Konsorcjum PAN-AKCENT; Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych; Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii;
Polska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Chemii; Krajowe Konsorcjum „Polski Synchrotron”; Polsko-Ukraińskie Laboratorium Katalizy.
 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 8
 (0-12) 639-51-01, fax (0-12) 425-19-23
 e-mail: ncikifp@cyf-kr.edu.pl
www.ik-pan.krakow.pl

INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Stanisław Janeczko
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Andrzej Schinzel
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 144 pracowników, w tym 78 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
121 prac, z tego 75 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano 44 projekty badawcze, w tym 6 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 26
tematów.
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Wybrane wyniki:
• W pracy Moduli Spaces for Principal Bundles
in Arbitrary Characteristic opisano skonstruowane przestrzenie moduli stabilnych wiązek głównych nad rozmaitościami rzutowymi nad ciałem
algebraicznie domkniętym dowolnej charakterystyki oraz uzwarcenia tych przestrzeni. Daje to
rozwiązanie starego problemu konstrukcji rzutowej przestrzeni moduli semistabilnych wiązek
głównych na gładkiej rozmaitości rzutowej.
• W pracy Variational Calculus with Constraints
on General Algebroids przedstawiono koncepcję
rachunku wariacyjnego z więzami na wiązce
wektorowej, wyposażonej w strukturę ogólnego
algebroidu. Wyprowadza się w tym modelu równania Eulera-Lagrange’a z więzami różnych typów, które unifikują większość obecnych w literaturze układów lagranżowskich pierwszego
rzędu i redukują się, dla wiązki stycznej, do klasycznych.
• Rozszerzono pojęcie profilu izoperymetrycznego grup dyskretnych, wprowadzonego przez
Vershika dla pewnej podklasy grup średniowalnych (amenable). Nowy profil pokrywa się
z wcześniejszym dla tych grup, lecz rozpatrywany może być dla skończenie generowanych grup
działających na przestrzeniach zwartych w pewien określony przez Nowaka sposób. Wyznaczono jego asymptotyczne zachowanie dla
pewnych klas nie-średniowalnych grup. Wynik omówiono w pracy Isoperimetry of Group
Actions.
Tytuł profesora uzyskał Tomasz A. Komorowski.
Uzyskane habilitacje:
Michał Rams Geometryczne metody obliczania
fraktalnych wymiarów traktorów.
Przy Instytucie działają centra doskonałości: Centrum Doskonałości z Matematyki Finansowej (CDMF); Centrum Doskonałości: Instytut
Matematyczny PAN – Centrum Banacha (CDIMPAN-CB).
Instytut należy do sieci naukowych: Centrum Zastosowań Matematyki – Interdyscyplinarny Program Intensyfikacji Badań Naukowych (CeZaM);
Centrum Banacha – Specjalny program intensyfikacji badań naukowych (CB-MAT).

 00-956 Warszawa, ul. Śniadeckich 8
 (0-22) 522-81-00, fax (0-22) 629-39-97
 e-mail: im@impan.gov.pl
www.impan.gov.pl

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Józef Sznajd
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Lucjan Sobczyk
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 148 pracowników, w tym 61 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 271
prac, z tego 262 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 44 projekty badawcze, w tym 3 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 37 tematów.
Wybrane wyniki:
• Wykazano, że wypełniony skuterudyt
PrOs4As12 jest siecią Kondo, antyferromagnetyczną poniżej 2.2 K (bez pola) i wykazującą uporządkowanie antyferrokwadrupolowe w polu.
Stanem podstawowym jonu Pr3+ jest G4(2), a masy
efektywne kwazicząstek na powierzchni Fermiego [(2.4¸4.8) m0] maleją znacznie ze wzrostem
pola (0--30 T). PrFe4As12 jest ferromagnetykiem
poniżej 18.2 K z mnasyc=2.0 µB, CeRu4As12 jest
poniżej 5 K cieczą nielandauowską; CeOs4As12
jest izolatorem Kondo.
• Zaobserwowano formowanie się szczeliny
spinowej w stanie normalnym nadprzewodnika
Mo3Sb7. Związek ten cechuje dwuszczelinowy
charakter stanu naprzewodzącego poniżej
TC = 2.3 K. Wykazano, że wskutek dimeryzyzacji jonów Mo5+ w T* = 50 K tworzy się szczelina
spinowa, która może mieć wpływ na pojawianie
się nadprzewodnictwa w tym związku. Za pomocą obliczeń LSDA stwierdzono efekt zagnieżdzania się (nesting) powierzchni Fermiego, co również promuje nadprzewodnictwo.
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• Oznaczenie bliskozasięgowego uporządkowania w skali nanowymiarowej w kryształach
(CH3)4NCdCl3 w oparciu o pomiary rozpraszania
dyfuzyjnego promieniowania X. Kryształ ten charakteryzuje się kilkoma przemianami polimorficznymi, w których zmienia się uporządkowanie
kationów (CH3)4N oraz łańcuchów CdCl3. Rozpraszanie dyfuzyjne związane jest z oddziaływaniami bliskozasięgowymi pomiędzy łańcuchami
oraz kationami w skali nanowymiarowej.
Uzyskane habilitacje:
Marek Drozd Badania właściwości strukturalnych wybranych kryształów guanidyny metodami
spektroskopii oscylacyjnej;
Krzysztof Hermanowicz Właściwości spektroskopowe jonu Cr3+ w układach tlenkowych wolframianów i molibdenianów;
Włodzimierz Miśta Charakterystyka fizykochemiczna wybranych nośników i katalizatorów stosowanych w katalizie w ochronie środowiska;
Piotr Wiśniewski Anizotropia własności elektronowych wybranych związków uranu.
Uzyskane patenty: „Sposób przetwarzania odpadowych mieszanin związków zawierających
głównie alkohole pierwszorzędowe i aldehydy”;
„Sposób utylizacji mieszanin związków organicznych zawierających głównie alkohole pierwszorzędowe i aldehydy”.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
NAFCELL.
Instytut należy do sieci naukowych: MAG-ELMAT; Nanomateriały jako katalizatory nowych,
przyjaznych dla środowiska procesów; EKO-KAT
– Innowacyjne materiały katalityczne w ochronie
ekosystemu; WITNANO (Wirtualny Instytut Technologii Nanoproszków i Nanomateriałów);
NM-OIEM (Nowe materiały i sensory dla optoelektroniki, informatyki, energetyki i medycyny);
MSSE (Materiały z silnie skorelowanymi elektronami: otrzymywanie, badania podstawowe i aplikacje); ACTINET-6; COST Action „Emergent
Behaviour in Correlated Matter” ECOM.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
„Środowiskowe Centrum Technik Wielkiej Czę-

stotliwości i Kompatybilności Elektromagnetycznej”; „Czujniki i sensory do pomiarów czynników
stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń”; „Realizacja Badań Naukowych w Instytucie Max von Laue –
Paul Langevin w Grenoble”.
 50-422 Wrocław, ul. Okólna 2
 (0-71) 343-50-21 do 28, fax (0-71) 344-10-29
 e-mail: intibs@int.pan.wroc.pl
www.int.pan.wroc.pl

INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Sylwester Porowski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Jerzy Kołodziejczak
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 107 pracowników, w tym 54 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 90
prac, z tego 70 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano
43 projekty badawcze, w tym 6 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 30
tematów.
Wybrane wyniki:
• Otrzymano płytki podłożowe GaN metodą
wzrostu z roztworu na zarodziach GaN z metody
HVPE. Kryształy GaN rosnące z roztworu w ciekłym galu bez intencjonalnego zarodkowania
charakteryzują się znakomitą jakością strukturalną oraz wysokim i jednorodnym przewodnictwem
elektrycznym. Wadą tych kryształów jest ich
ograniczony rozmiar (1-2 cm) oraz grubość (do
0.1 mm). Zastosowanie zarodzi monokrystalicznego GaN otrzymanych metodą HVPE dla dalszej
krystalizacji metodą wysokociśnieniową umożliwia otrzymywanie monokryształów o dobrze
kontrolowanych rozmiarach przy zachowaniu
dobrych właściwości strukturalnych i elektrycznych. Kryształy „wysokociśnieniowe” odseparowane od zarodzi HVPE wykazują bardzo dobrą
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jakość krystalograficzną określaną metodami
rentgenowskimi. Szerokości połówkowe krzywych odbić dla refleksu (0002) mierzonych plamką o rozmiarach 3x10 mm wynosiły od 0.02 do
0.06 arcdeg., a promienie wygięcia płaszczyzn
(0001) około 10 m. Kryształy te charakteryzują
się dużą jednorodnością własności fizycznych
określanych metodą mapowania stałych sieciowych: parametr sieci c kryształu „wysokociśnieniowego” o polu powierzchni ok. 80 mm2 zawiera się w przedziale 5.1866-5.1868 Å, co
odpowiada zmienności koncentracji w przedziale 7.5-8.5x1019 cm-3. Szerokości połówkowe
krzywych odbić potwierdzają bardzo dobrą jakość kryształów otrzymywanych tą metodą. Bardzo wysokie przewodnictwo elektryczne kryształów GaN otrzymywanych w wysokim ciśnieniu
jest ogromną zaletą tego materiału w zastosowaniach laserowych. Podłoże o tak wysokim i jednorodnym przewodnictwie elektrycznym pozwala na wykonanie kontaktów elektrycznych do
dolnej powierzchni przyrządu optoelektronicznego jak również samo w sobie nie wnosi istotnego
oporu szeregowego do struktury epitaksjalnej.
• Obniżenie parametrów progowych diod laserowych InGaN/GaN/AlGaN pracy ciągłej 405
nm. W dziedzinie technologii azotkowych przyrządów optoelektronicznych uzyskano obniżenie
prądu progowego laserów pracy ciągłej 405 nm
z 4 kA/cm2 do poziomu 2 kA/cm2, a także zmniejszenie napięcia progowego z ok. 6 V do 4,5 V.
Uzyskane parametry pracy laserów odpowiadają
rekordowym osiągnięciom komercyjnych producentów laserów niebieskich. Tak znaczny postęp
możliwy był dzięki: (1) optymalizacji parametrów wzrostu studni kwantowych w metodzie
MOVPE (podwyższenie ciśnienia wzrostu do 900
mbar i odpowiednie zmiany przepływu reagentów) – pozwoliło to na uzyskanie wzrostu efektywności luminescencji; (2) eliminacji wnikania
modów optycznych do podłoża GaN poprzez
zmiany układu warstw epitaksjalnych struktury
laserowej i ich domieszkowania; (3) opracowaniu
nowego typu nieabsorbujących zwierciadeł. Jednocześnie, obniżony został istotnie opór szeregowy diod laserowych, dzięki zastosowaniu podłoży GaN o zoptymalizowanym kącie dezorientacji.
Spowodowało to podwyższenie koncentracji
dziur w obszarze typu p diody laserowej.

• Otrzymanie nowej, metastabilnej formy insuliny o konformacji beta-kartki. Otrzymanie nowego, β-kartkowego konformeru insuliny w wyniku zwijania się białka w środowisku bezwodnym
było możliwe dzięki wykorzystaniu swoistego
odwróconego efektu hydrofobowego, który normalnie organizuje strukturę białek globularnych
w środowisku wodnym według kryterium „niepolarne do środka, polarne na zewnątrz”. W przypadku insuliny, tak zorganizowanej strukturze
łańcucha polipeptydowego odpowiada konformacja α-helikalna. Badania pokazały, że o ile proces
zwijania insuliny ze stanu random coil wywołanego przez jej rozpuszczenie w DMSO, zostanie
zainicjowany wymywaniem tego rozpuszczalnika
za pomocą chloroformu (tworzącego kompetycyjne wiązania wodorowe) będzie prowadzić
nie do natywnej, α-helikalnej struktury, ale do
jej izomeru bogatego w β-kartkę. Ta forma białka
– w przeciwieństwie do klasycznych amyloidów – jest trwała tylko w środowisku bezwodnym, a w obecności wody ulega natychmiastowej, spontanicznej przemianie w strukturę
natywną. Możliwość uzyskiwania metastabilnych, β-kartkowych izomerów białek jest ważna
z perspektywy ich kontrolowanego, powolnego
uwalniania in vivo.
• Wykorzystując odkryte w IWC nowe zjawisko
zależności emisji światła przez nanoproszki nanokrystalicznego tlenku cyrkonu pobudzanego do
świecenia światłem ultrafioletowym od ciśnienia
parcjalnego tlenu w atmosferze otaczającej nanoproszek, wykonano prototypowy przyrząd laboratoryjny do pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu
w gazach. W sensorze wykorzystującym czysty
nanoproszek tlenku cyrkonu, długość fali światła
pobudzającego luminescencję wynosi 266 nm,
a emisji 460 nm. W wyniku modyfikacji nanoproszku przez jego domieszkowanie, można
zmieniać energię pobudzania i długość fali światła emitowanego oraz istotnie zwiększyć intensywność luminescencji. Zjawisko to można wykorzystywać do pomiaru ciśnienia parcjalnego
lub całkowitego tlenu nad próbką w zakresie od
0 do 100% jego zwykłej koncentracji w powietrzu, z dokładnością 5%. Podobny efekt zaobserwowano również w nanokrystalicznych spiekach
ceramik. Opracowany w IWC sensor może pracować w temperaturach powyżej 200oC; tempe-
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ratura może być mierzona w czasie rzeczywistym
(poprzez analizę czasu zaniku luminescencji)
i nie wymaga stabilizacji. Obecnie brakuje na
rynku czujników stężenia tlenu, bardzo ważnych
dla ochrony zdrowia ludzi pracujących w różnych
dziedzinach przemysłu. Proponowane przez nas
rozwiązanie jest chronione zastrzeżeniem patentowym.
Uzyskane habilitacje:
Wojciech Dzwolak Badania fizykochemiczne mechanizmów agregacji polilizyny i insuliny;
Izabella Grzegory Kryształy GaN o bardzo niskiej
gęstości dyslokacji – anizotropia wzrostu, zastosowania.
Uzyskane doktoraty:
Tomasz Świetlik Laser Diodes Based on Galium
Nitride – Investigation of Carrier Injection Mechanisms, Gain and Distribution of the Electromagnetic Field.
Uzyskane patenty: „Nitride based laser diode and
method of manufacturing nitride laser diode”;
„Mechanochemical polishing of crystals and epitaxial layers of gan and Ga1-X-Y Alxinyn”; „The
metod of fabrication of highly resistive Ga bulk
crystals”.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
Centrum Półprzewodników Azotkowych dla Za-

stosowań w Elektronice, Ekologii, Medycynie
i Biologii (Ganem).
Instytut należy do sieci naukowych: Wirtualny
Instytut Nanotechnologii Witano; Krajowa sieć
naukowa „Silnie skorelowane fermiony – od nadprzewodnictwa do kolosalnego magnetooporu”;
Krajowa sieć naukowa „Nowe materiały i sensory dla optoelektroniki informatyki, energetyki
i medycyny, optoelektronika, spintronika, materiały biologiczne”; Laboratorium Europejskie
„NODLab” (Nitride Optoelectronic Devices Laboratory; Nanoforum EEIG (European Economic
Interest Grouping).
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów dla Opto- i Mikroelektroniki; Umowa konsorcyjna dla projektu HIPERMAG: „Nano- and
micro-scale engineering of higher performance
MgB2 composite superconductors for macro-scale applications”; Konsorcjum „Nanostruktury
półprzewodnikowe w biologii i medycynie”; Realizacja projektu NANOMET „Nowe materiały
metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowań w nowoczesnych gałęziach gospodarki”.
 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 29/37
 (0-22) 632-50-10, fax (0-22) 632-42-18
 e-mail: sylvek@unipress.waw.pl
www.unipress.waw.pl
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Czł. rzecz. PAN Władysław Włosiński
Przewodniczący Wydziału IV
Nauk Technicznych PAN
Na koniec 2008 r. Wydział IV Nauk Technicznych PAN liczył 67 członków krajowych PAN
(36 rzeczywistych i 31 korespondentów) oraz
29 członków zagranicznych. Zmarł członek zagraniczny PAN prof. Antoni Oppenheim.
W roku 2008 odbyły się dwie sesje plenarne
Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.
• W trakcie dwudniowej sesji wiosennej,
w dniach 10-11 kwietnia w Instytucie Metalurgii
i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie, przedyskutowano
i ustalono treść apelu Wydziału do władz miasta
stołecznego Warszawy w sprawie zagrożeń dotyczących inicjatywy utworzenia Warszawskiego
Parku Technologicznego. Podjęto uchwałę
w sprawie zasad okresowej oceny instytutów oraz
uchwałę w sprawie nadania imienia Wacława
Moszyńskiego nagrodzie naukowej Wydziału
w dziedzinie budowy maszyn. Wydział zaakceptował wnioski komitetów w sprawie nadania honorowego tytułu przewodniczącego: prof. Andrzejowi Rakowskiemu (Komitet Akustyki PAN);
prof. Eugeniuszowi Ratajczykowi (Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN). W cyklu
autoprezentacji członków Wydziału, referaty naukowe wygłosili: prof. Józef Korbicz – „Automa
tyzacja oraz diagnostyka procesów i systemów”;
prof. Marian P. Kaźmierkowski – „Energoelektronika w automatyzacji i energetyce odnawialnej”. Dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii
Materiałowej PAN prof. Bogusław Major przekazał informację na temat prowadzonych w Instytucie badań oraz aparatury, którą dysponuje
placówka. Uczestnicy zebrania plenarnego zwiedzili laboratoria Instytutu.
• Sesję jesienną, która odbyła się 29 października w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej PAN w Warszawie, zdominowała
dyskusja nad projektem ustawy o PAN oraz przygotowanie pisemnego stanowiska Wydziału w tej
sprawie. Zajmowano się przeprowadzoną w ciągu roku oceną wszystkich placówek naukowych
w strukturze Wydziału. Zatwierdzono sprawozdania pięciu komisji ds. analizy i oceny instytu-

tów Wydziału. Powołano komisję ds. wyboru
dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów
Techniki PAN. Zaprezentowano dane nt. czasopism naukowych wydawanych przez komitety
i instytuty Wydziału oraz omówiono problemy
związane z ich dystrybucją. Przewodniczący Wydziału przedstawił inicjatywę kierownictwa PAN
w sprawie elektronicznego wydawania czasopism
i lokowania ich w odpowiednich bazach internetowych. W cyklu autoprezentacji, referaty wygłosili: prof. Romuald Będziński – „Biomechaniczne aspekty interakcji implant – tkanka”, prof. Jan
M. Wójcicki – „Techniczne wsparcie leczenia
cukrzycy”. Dyrektor Instytutu Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej PAN prof. Jan M. Wójcicki zaprezentował zakres oraz tematykę badań
prowadzonych w Instytucie. Zebrani zwiedzili
laboratoria Instytutu.
W roku 2008 wydawany przez Wydział IV
Nauk Technicznych kwartalnik „Bulletin of the
Polish Academy of Sciences – Technical Sciences”, publikujący najważniejsze osiągnięcia z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Wydział,
stał się dostępny w bazie czasopism naukowych
Thomson Reuters. Odbyły się cztery zebrania
pełnej rady redakcyjnej czasopisma.
W 2008 roku, w ramach oceny placówek, przewodniczący Wydziału zwołał zebrania dyrektorów
placówek oraz komisji ds. analizy i oceny instytutów Wydziału. Kierownictwo Wydziału uczestniczyło w sesjach sprawozdawczych oraz w tzw.
rocznych odbiorach prac placówek. Opiniowano
również coroczne wystąpienia instytutów do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dotacje na działalność statutową oraz projekty ustaw
i rozporządzeń MNiSW, Ministerstwa Gospodarki
i Ministerstwa Infrastruktury. Kierownictwo Wydziału współpracowało z Biurem Współpracy
z Zagranicą Kancelarii PAN w ustalaniu listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach
współpracy koordynowanej przez PAN, przy podziale limitów wymiany bezdewizowej PAN,
a także kontynuowało pracę w ramach międzynarodowego projektu SEA-EU-NET. Zastępca przewodniczącego Wydziału reprezentował PAN na
targach naukowo-gospodarczych COPENMIND
1-3 września w Kopenhadze.
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Wydział uczestniczył w rozdziale i kontroli
realizacji środków przyznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność wspomagającą badania oraz środków
budżetowych PAN.

prof. Tadeusz Kaczorek – Politechniki Łódzkiej
i Politechniki Białostockiej; prof. Roman Słowiński – Politechniki Kreteńskiej.

Nagrody i wyróżnienia naukowe

W 2008 r. przy Wydziale IV PAN funkcjonowało 16 komitetów naukowych. Praca komitetów,
podobnie jak w latach ubiegłych, koncentrowała
się na działalności naukowej oraz popularyzacji
nauki w sferze zainteresowań komitetów poprzez:
organizowanie i współorganizowanie konferencji
i sympozjów naukowych, prowadzenie działalności wydawniczej, utrzymywanie kontaktów
z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami. Wszystkie komitety
przygotowały opinię na temat planowanej reformy PAN i systemu finansowania nauki w Polsce
wg projektu MNiSW.
Jednym z głównych zadań Komitetu Akustyki jest problem walki z zagrożeniami wibroakustycznymi oraz stworzenie odpowiedniego klimatu akustycznego w miejscu pracy i życia
człowieka. Komitet, opierając się na przygotowanej w 2005 r. ekspertyzie „Ochrona środowiska
przed hałasem”, występował w sprawie realizacji
wniosków tej ekspertyzy. Z uwagi na to, że minister środowiska powołał przedstawiciela akustyków do Państwowej Rady Ochrony Środowiska, projekty rozporządzeń w sprawie ochrony
przed hałasem będą opiniowane przez Komitet
Akustyki. Komitet pozytywnie opiniował utworzenie międzywydziałowego kierunku kształcenia
inżynieria akustyczna. Studia te w 2008 r. uruchomiono na dwóch wydziałach AGH. Komitet
współpracuje z Ministerstwem Środowiska oraz
z towarzystwami: Akustycznym, Fonetycznym,
Ultrasonograficznym i sekcją polską Audio Engineering Society, utrzymuje też ścisłą współpracę z Ligą Walki z Hałasem. Pełni funkcję Komitetu
Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową
Komisją Akustyki (ICA) oraz z Międzynarodowym Instytutem Kontroli Hałasu (I-INCE). Komitet wydaje kwartalnik „Archives of Acoustics”,
który w roku sprawozdawczym został umieszczony na tzw. liście filadelfijskiej.
Komitet Architektury i Urbanistyki kontynuował współpracę z Komitetem Nauki o Sztuce
oraz stowarzyszeniami i organizacjami zawodo-

Przyznano nagrody naukowe Wydziału IV
Nauk Technicznych. Ich uroczyste wręczenie
odbyło się 4 grudnia. Laureatami zostali: dr hab.
inż. Małgorzata Sterna, za rozprawę habilitacyjną
Late Work Scheduling in Shop Systems; dr hab.
inż. Jacek Leszczyński, za monografię Dyskretny
model dynamiki zderzeń ziaren w przepływach
materiałów granulowanych; dr inż. Juliusz Orlikowski za cykl 12 tematycznych publikacji oraz
9 wystąpień konferencyjnych pod łącznym tytułem „Wpływ mechanicznych naprężeń statycznych i dynamicznych na trwałość i własności
antykorozyjne warstw pasywnych”; dr hab. inż.
Adam Polak za pracę habilitacyjną Pomiary pośrednie wykorzystujące techniki modelowania
matematycznego w badaniach układu oddechowego; dr hab. inż. Robert Jankowski za monografię
Non-Linear Analysis of Pounding-Involved Response of Equal Height Buildings under Earthquake Excitation; dr hab. inż. Waldemar Rebizant
za zestaw prac pod wspólnym tytułem: „Zastosowanie metod sztucznej inteligencji i technik
adaptacyjnych do poprawy działania zabezpieczeń elektroenergetycznych”, w tym za monografię Metody inteligentne w automatyce zabezpieczeniowej; dr hab. inż. Oleg Maslennikov za 31
artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych i monografię habilitacyjną
Podstawy zautomatyzowanego projektowania reprogramowalnych równoległych jednostek przetwarzających dla jednoukładowych systemów
czasu rzeczywistego.
W 2008 roku członkowie PAN zrzeszeni
w Wydziale IV PAN otrzymali tytuły doktora
honoris causa polskich i zagranicznych uczelni:
prof. Kazimierz Thiel – Politechniki Warszawskiej; prof. Daniel J. Bem – Politechniki Wrocławskiej; prof. Michał Białko – Politechniki
Gdańskiej; prof. Jan Węglarz – Politechniki
Gdańskiej i Uniwersytetu Śląskiego; prof. Ryszard Tadeusiewicz – Politechniki Lubelskiej;

Działalność komitetów naukowych
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wymi jak SARP i TUP. Przygotowywał publikację „Nauka Polska – Architektura i Urbanistyka”
z okazji kongresu, który odbędzie się w 2010 r.
Dyskutowano o zamiarze przekształcenia Komitetu działającego w ramach Wydziału IV w Komitet Problemowy przy Prezydium PAN. Komitet
wydaje „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”.
Od 2008 r. spis prac znajduje się na stronie internetowej Komitetu.
Komitet Automatyki i Robotyki opracował
wniosek o powołanie Strategicznego Programu
Badań „Rozszerzenie Internetu – Zrobotyzowane
inteligentne systemy usługowe wspomagające
człowieka”. Sprawował patronat nad międzynarodowymi targami automatyki i pomiarów
„AUTOMATICON 2008”. Współpracował z Polskim Stowarzyszeniem Pomiarów Automatyki
i Robotyki POLSPAR, Polskim Towarzystwem
Sieci Neuronowych oraz Polskim Towarzystwem
Diagnostyki Technicznej. Współpracował też
z międzynarodowymi federacjami IFIP i IFAC.
Członkowie komitetu uczestniczyli w wydawaniu
międzynarodowego czasopisma „European Journal on Control”. Komitet wydaje kwartalnik „Archives of Control Sciences” oraz serię wydawniczą
„Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki
PAN”.
Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej kontynuował działalność krajowej sieci
BIOMEN, obejmującej 61 placówek naukowobadawczych prowadzących prace w dziedzinie
inżynierii biomedycznej. Przedstawiciele sieci
w ramach konsorcjum ROTMED realizowali projekt FORESIGHT dotyczący monitorowania
i opracowywania scenariuszy rozwoju technologii medycznych w Polsce. Komitet sprawował
opiekę nad powstawaniem nowych programów
studiów na wyższych uczelniach w ramach nowo
powołanego kierunku inżynieria biomedyczna.
Od 2008 r. kierunek ten jest realizowany w AGH
w ramach Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii
Biomedycznej.
Komitet Budowy Maszyn uczestniczył w realizacji programów badawczych: „Opracowanie
i wdrożenie konstrukcji i nowych technologii
wytwarzania innowacyjnych elementów do pieców w cementowniach dla warunków spalania
alternatywnego”; „Ocena zarysów walcowości
części maszyn kombinowaną metodą pomiarów

okrągłości i prostoliniowości”; „Teoretyczno-eksperymentalne podstawy oceny zarysów kształtu
powierzchni obrotowych o zmiennej średnicy
metodami pomiaru zmian i promieni”; „Teoretyczno-eksperymentalne podstawy pomiarów
i oceny zarysów kulistości części maszyn”;
„Opracowanie metod filtracji powierzchni obrotowych części maszyn”; „Wpływ obróbki cieplnej
typu betatyzacji na strukturę i właściwości modyfikowanych wapnem stopów CuAlFeMn”;
w 3-letnim projekcie badawczym własnym „Hybrydowy i sekwencyjny proces dokładnego toczenia zahartowanych laserowo stali stopowych”
i w dwóch projektach badawczo-rozwojowych
„Przenośne stanowisko do wyznaczania sztywności maszyn w warunkach warsztatowych” oraz
„Nowe technologie, materiały, wyroby, systemy,
metody i usługi oraz nowe oprogramowanie: naczepa do przewozu ładunków specjalnych, ciężkich ponadnormatywnych i ponadgabarytowych”.
Zakończył realizację projektu „Badania własności tribologicznych pary ciernej głowa-panewka
kulista”. Ponadto Komitet uczestniczył w reali
zacji projektów w ramach Międzynarodowego
Programu CEEPUS: „Geometrical Product Specifications – a New Tendency in the Design and
Realization of Technological Processes” oraz
„Concurrent Product and Technology Development – Teaching, Research and Implementation
of Joint Programs Oriented in Production and
Industrial Engineering”. Zostały zgłoszone 3 patenty: „Ceramiczny element łożyskowy przegubu
wahliwego, zwłaszcza protezy stawowej”, „Przyrząd do pomiarów zarysów okrągłości” i „Przyrząd do pomiarów zarysów walcowości”. Wdrożono system do pomiaru zarysów okrągłości
części maszyn. Komitet wydaje kwartalniki: „The
Archive of Mechanical Engineering – Archiwum
Budowy Maszyn”, „Advances in Manufacturing
Science and Technology – Postępy Technologii
Maszyn i Urządzeń” oraz „Zagadnienia Eksploatacji Maszyn”.
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji
przygotował nową edycję programu zamawianego „Moduły optoelektroniczne dla zastosowań
w medycynie, przemyśle, ochronie środowiska
i technice wojskowej”. Kontynuował prace nad
projektami zamawianymi: „Nowe technologie na
bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elek-
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tronice wielkich częstotliwości, dużych mocy
i wysokich temperatur” i „Elektroniczne detektory i przyrządy chemoczułe z warstwami diamentowymi i diamentopodobnymi”. Realizował
nowy projekt badawczy „Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji: aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe”, który został zatwierdzony przez MNiSW. Sprawował opiekę nad
Komitetem Narodowym ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Radiu (URSI). Komitet wydaje „Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji – Electronics and Telecommunications
Quarterly”.
Komitet Elektrotechniki poparł wniosek
o ustanowienie programu wieloletniego „Doskonalenie systemów wytwarzania i użytkowania
energii elektrycznej w celu poprawy ich właściwości ekonomicznych, technicznych i środowiskowych”. Poparł też inicjatywę powołania dyscypliny naukowej energetyka. Komitet opracował
i przesłał do Ministerstwa Gospodarki oraz do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego raport nt. warunków bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Członkowie Komitetu brali udział
w pracach centrów doskonałości: „Nanomateriały dla ogniw paliwowych” oraz Dolnośląskiego
i Mazowieckiego Centrum Zaawansowanych
Technologii. Uczestniczyli w pracach związanych
z realizacją 11 projektów MNiSW oraz projektu
COST Action „High Performance Energy Storage
for Mobile and Stationary Applications” dofinansowanego ze środków UE. Komitet współpracuje
z towarzystwami naukowymi i naukowo-technicz
nymi m.in. Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Towarzystwem
Zastosowań Elektromagnetyzmu, Towarzystwem
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Krajową
Agencją Poszanowania Energii, NOT. Komitet
wydaje kwartalnik „Archives of Electrical Engineering” oraz 2 serie i czasopismo: „Postępy
Techniki Wysokich Napięć”, „Postępy Napędu
Elektrycznego i Energoelektronicznego” oraz
„Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej”.
Komitet Informatyki opracował wielokryterialną ankietę do oceny jednostek prowadzących
kierunek studiów informatyka. Komitet pełni
funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy
z Międzynarodową Federacją Przetwarzania In-

formacji (IFIP). Przedstawiciele Komitetu biorą
udział w międzynarodowych konferencjach
i sympozjach organizowanych przez IFIP. Komitet wydaje kwartalnik „Theoretical and Applied
Informatics”.
Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej kontynuował prace nad projektem badawczym zamawianym „Inżynieria procesów ograniczenia emisji oraz utylizacji gazów szkodliwych
i cieplarnianych”. Członkowie Komitetu współpracują z międzynarodowymi organizacjami naukowymi z dziedziny inżynierii chemicznej oraz
z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Komitet reprezentuje Polskę
w Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej
(EFCE), w Sekcji Inżynierii Biochemicznej
Europejskiej Federacji Biotechnologii (EFB)
i wielu innych międzynarodowych organizacjach. Komitet wydaje kwartalnik (znajdujący się
na tzw. liście filadelfijskiej) „Inżynieria Che
miczna i Procesowa – Chemical and Process
Engineering”.
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej opracował (i przekazał do Ministerstwa Środowiska
z propozycją współpracy) syntetyczne stanowisko w sprawie budownictwa na terenach cennych
ekologicznie. Zaproponował też Ministerstwu
Infrastruktury oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki współpracę w sprawie przygotowań do
EURO 2012. Komitet przeprowadził ocenę rozwoju reprezentowanych dyscyplin, prowadził
prace nad oceną i udoskonaleniem systemu
kształcenia. Komitet pełni funkcję komitetów
narodowych: ds. Współpracy z Międzynarodową
Federacją Konstrukcji Betonowych (FIB) oraz
ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Laboratoriów i Ekspertów Materiałów, Systemów
i Konstrukcji Badawczych (RILEM). Komitet
patronuje działalności organizacji międzynarodowych m.in.: IAWE – International Association of
Wind Engineering. Współpracuje z Amerykańskim Stowarzyszeniem Inżynierów Budowlanych
(ASCE), Amerykańskim Instytutem Betonu
(ACI) oraz International Assiociation for Bridge
and Structural Engineering (IABSE). Członkowie
Komitetu są zaangażowani w pracę ok. 20 organizacji międzynarodowych. W kraju Komitet
współpracuje z Fundacją Rozwoju Nauki w zakresie inżynierii lądowej oraz Związkiem Mo-
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stowców Rzeczypospolitej Polskiej. Komitet
wydaje kwartalnik „Archives of Civil Engineering – Archiwum Inżynierii Lądowej” oraz serię
„Studia z zakresu inżynierii”.
Komitet Mechaniki pełni funkcję komitetów
narodowych: ds. Współpracy z Międzynarodowym Centrum Nauk Mechanicznych (CISM) i ds.
Współpracy z Międzynarodową Unią Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej (IUTAM). Komitet
wydaje serię „Mechanika techniczna”.
Członkowie Komitetu Metalurgii uczestniczyli w 7 projektach rozwojowych pozyskanych
z ich inicjatywy oraz brali udział w kilkunastu
programach Unii Europejskiej i COST Action
oraz w programach współpracy międzynarodowej. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją
Wykresów Fazowych (APDIC). Komitet wydaje
kwartalnik (znajdujący się na tzw. liście filadelfij
skiej) „Archives of Metallurgy and Materials”.
Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej
uczestniczył w opracowaniu programu strategicznego „Fotoniczne urządzenia i systemy metrologiczne do zastosowań w medycynie, ochronie
środowiska i innowacyjnej gospodarce” oraz zainicjował nowy program strategiczny „Nano- Mikro- Technologie Mikrosystemów i Czujników”.
Członkowie Komitetu prowadzili działalność badawczą w 28 programach. Komitet współpracuje
z Głównym Urzędem Miar, International Measurement Confederation (IMEKO) i Institute of
Electrical and Electronic Engineering (IEEE).
Wydaje kwartalnik „Metrology and Measurement
Systems – Metrologia i Systemy Pomiarowe”,
który w 2008 r. został wpisany na tzw. listę filadelfijską.
Komitet Nauki o Materiałach brał udział
w przygotowaniu projektu strategicznego „Zaawansowane technologie dla gospodarki”. Ko
mitet współpracuje z Federation of European
Materials Societies (FEMS) oraz komitetami naukowymi PAN, m.in. Komitetem Krystalografii
i Komitetem Budowy Maszyn. Wydaje kwartalnik „Archives of Materials Science”.
Komitet Termodynamiki i Spalania rozpoczął prace nad ekspertyzą „Modelowanie i monitoring procesów cieplnych i przepływowych

w dużych kotłach energetycznych”. Jego członkowie brali udział w 11 projektach zamawianych,
7 projektach rozwojowych i 7 innych projektach
badawczych. Komitet współpracował z przemysłem, m.in. uczestnicząc w pracach Polskiej Platformy Technologicznej „Zrównoważone Systemy
Energetyczne i Czysta Karboenergia” oraz Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Tech
nologii Węglowych w ramach przedsięwzięcia
„Nauka – Przemysł – Samorząd lokalny”. We
współpracy z organami rządowymi i samorządowymi brał udział w realizacji regionalnego fragmentu programu FORESIGHT „Technologie
energetyczne dla województwa śląskiego”. Komitet prowadzi współpracę z wieloma między
narodowymi organizacjami m.in.: Międzyna
rodowym Instytutem Chłodnictwa z siedzibą
w Paryżu; Institute of Dynamics of Explosions
and Reactive Systems (IDERS) i Combustion
Institute, USA; International Academy of Astronautics w Paryżu; Executive Committee of Energy Storage. Ponadto jest zbiorowym członkiem
Międzynarodowego Stowarzyszenia Energii Słonecznej (ISES) i koordynuje współpracę z tą organizacją. Współredaguje międzynarodowe
czasopismo „International Journal of Energy
Research” oraz „International Journal of Ther
modynamics”. Komitet wydaje kwartalniki
„Archives of Thermodynamics” i „Archivum
Combustionis”.
Komitet Transportu, w związku z wprowadzeniem dwustopniowych studiów i nowych standardów nauczania, przeprowadził analizę programów dydaktycznych dla kierunku transport.
Przygotował dane dotyczące polskiego potencjału naukowo-badawczego i prac badawczych
w zakresie technicznych środków transportu.
Współpracuje z Polską Platformą Technologiczną
Transportu Szynowego w przygotowaniach projektów UE w ramach 7. PR UE. Przygotował
liczne ekspertyzy i opinie, przeprowadził konsultacje nt. prac naukowo-badawczych, stosowanych
norm, przepisów i projektów. Współpracuje z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie
dyscypliny transportu. Komitet wydaje kwartalnik „Archives of Transport – Archiwum Transportu”.
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INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Jacek Koronacki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 106 pracowników, w tym 66 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
273 prace, z tego 52 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
25 projektów badawczych, w tym 7 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 10
tematów.
Wybrane wyniki:
• W pracy Issues in the Practical Use of the
OWA Operators in Fuzzy Querying zaproponowano nowe metody wyznaczania parametrów
operatorów OWA (uporządkowanej średniej ważonej) do elastycznej agregacji warunków w zapytaniach do relacyjnych baz danych. Zastosowano miary typu orness do automatycznego
strojenia tych parametrów zgodnie z potrzebami
informacyjnymi użytkownika, stosując optymalizację nieliniową. Przeanalizowano własności
teoretyczne. Zaimplementowano i przetestowano
metody w autorskim module inteligentnego systemu wyszukiwania informacji z baz danych
FQUERY.
• Opracowano metodę typu wiązki z alternatywnymi linearyzacjami dla minimalizacji sumy
dwóch funkcji wypukłych, z których jedna jest
znana tylko poprzez orakuł o dowolnej dokładności. Każda iteracja rozwiązuje dwa podproblemy, w których funkcje są alternatywnie reprezentowane przez ich linearyzacje. Podejście jest
motywowane zastosowaniami do nieliniowych
przepływów wielotowarowych w sieciach. Podano zachęcające wyniki obliczeń dla zadań wielkiej skali.
• Rozszerzono i podsumowano prace dotyczące
metody rozliczania emisji zanieczyszczeń i handlu zezwoleniami na emisję przy dużych błędach
oceny emisji. Podstawą pomysłu jest zmniejsze-

nie ryzyka przekroczenia przez emitenta ograniczenia emisji, przy handlu zezwoleniami na emisję. Opracowano analityczne wzory przeliczeń
ograniczeń emisji oraz zezwoleń na emisje i zaprojektowano nowy rynek z tzw. zezwoleniami
efektywnymi. Prace te były prowadzone we
współpracy z IIASA. Zależności dla niepewności
opisanej rozkładem niesymetrycznym uzyskano
po aproksymacji rozkładów liczbami rozmytymi
i zastosowaniu rachunku zbiorów rozmytych.
Instytut należy do sieci naukowych: EKO Energia
– „Nowe, ekologiczne i bezpieczne technologie
w wytwarzaniu i konwersji energii”; TINFO –
Techniki informacyjne.
 01-447 Warszawa, ul. Newelska 6
 (0-22) 381-02-75, fax (0-22) 381-01-05
 e-mail: ibs@ibspan.waw.pl
www.ibspan.waw.pl

INSTYTUT BIOCYBERNETYKI
I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Jan. M. Wójcicki
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Krzysztof Kędzior
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 134 pracowników, w tym 75 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
131 prac, z tego 61 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
55 projektów badawczych, w tym 5 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 15
tematów.
Wybrane wyniki:
• Wykonano: badania symulacyjne z zastosowaniem modeli matematycznych powstawania
hemoglobiny A1c (HbA1c) oraz badanie zależności stężenia hemoglobiny glikowanej A1c od
stężenia glukozy we krwi u 4 osób bez cukrzycy
z zastosowaniem oryginalnej metodyki badań
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z monitorowaniem stężenia glukozy in vivo i hodowlą erytrocytów in vitro. Dokonano także oceny dokładności oznaczeń HbA1c w próbkach
przechowywanych w temp. –80oC i oceny dokładności oznaczeń glikemii wykonywanych za
pomocą glukometrów.
• Zoptymalizowano dwie metody unieruchamiania dehydrogenazy alkoholowej na platy
nowej elektrodzie roboczej bioczujników am
perometrycznych wykonanych na podłożu
krzemowym: (1) z użyciem membrany z Nafionu
otrzymanej przez nanoszenie roztworu Nafionu
w izopropanolu i (2) przez unieruchomienie enzymu w trakcie elektrochemicznej polimeryzacji
pirolu, przeprowadzanej z wykorzystaniem woltamperometrii cyklicznej. Pomiary właściwości
czujników wykazały przydatność drugiej metody
do wytwarzania bioczujników.
• Opracowano system oceny funkcji czytania
u dzieci na podstawie pomiaru ruchu oka w teście
zdań łańcuchowych. Pomiar nie zaburza procesu
i eliminuje udział subiektywnej oceny badającego. System integruje elementy dotychczas opracowanych układów pomiarowych, pozwala na
monitorowanie ruchu oka oraz pomiar różnic
sprawności motorycznej lewej i prawej ręki.
Metodą Prolexia przeprowadzono badania przesiewowe funkcji czytania u dzieci z klas 4 i 5
i porównano z wynikami tych badań z poprzedniego roku.
Uzyskane habilitacje:
Ludomira Granicka Bioenkapsulacja dla celów
biomedycznych.
Uzyskane doktoraty:
Anna Cabaj Wpływ pobudzenia glutaminergicznego na kształtowanie się jednostek ruchowych
mięśni szczura;
Anna Ciechanowska Nowoczesne zastosowania
technik membranowych w terapeutycznych i diagnostycznych systemach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem frakcjonowania osocza
krwi i technik mikrodializy;
Małgorzata Fereniec Ocena zmienności przestrzennej elektrokardiogramu o wysokiej rozdzielczości podczas aktywności komorowej serca;
Norbert Żołek Modelowanie propagacji światła w tkankach z zastosowaniem metody Monte
Carlo.

Uzyskane patenty: „Electronic circuit for ion sensor with body effect reduction”; „Verfahren und
Gerat zur Detektion lines in den Korper des Lebenswesens injizierten Farbstoff-Bolus”.
Przy Instytucie działają centra doskonałości:
Artog – Centrum Doskonałości „Sztuczne i Hybrydowe Narządy Wspomagające Przemiany
Metaboliczne”; POLTEM – Polskie Centrum Zaawansowanych Technologii dla Ochrony i Promocji Zdrowia.
Instytut należy do sieci naukowych: MINAS –
„Sieć naukowa mikro- i nanostruktur półprzewodnikowych dla interdyscyplinarnych zastosowań w elektronice, telekomunikacji, ochronie
środowiska, biologii molekularnej, diagnostyce
i terapii medycznej”; Micro- and Nano- Structure
Applied Science Network; Ogólnopolska Sieć
Inżynierii Biomedycznej BIOMEN.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
ROTMED; Warszawskie Porozumienie Bibliotek
Naukowych PAN.
 02-109 Warszawa, ul. Trojdena 4
 (0-22) 659-91-43, fax (0-22) 658-28-72
 e-mail: ibib@ibib.waw.pl
www.ibib.waw.pl

INSTYTUT BUDOWNICTWA WODNEGO
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sawicki
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Bolesław Mazurkiewicz
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 54 pracowników, w tym 28 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 62
prace, z tego 13 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 49
projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 6 tematów.
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Wybrane wyniki:
• Opracowano przyrostowy model opisujący
zachowanie się gruntów sypkich przed osiągnięciem stanu granicznego. Zaproponowano przyrostowe równania konstytutywne opisujące deformację tych ośrodków, z uwzględnieniem ich
stanu początkowego (dylatywny lub kontraktywny) oraz linii niestabilności. Model odtwarza
zachowanie się gruntów nawodnionych w wa
runkach bez odpływu wody z porów, w tym statyczne upłynnienie ośrodka o początkowym stanie kontraktywnym. Proponowane podejście
jest alternatywą do klasycznych propozycji, jak
sprężysto-plastyczność czy hipoplastyczność.
Struktura modelu uwzględnia cechy pomijane
w innych modelach. Równania konstytutywne wyprowadzono na podstawie szerokiego zestawu danych doświadczalnych, otrzymanych
w jednakowych warunkach laboratoryjnych.
• Przedstawiono metodę umożliwiającą wyznaczanie naprężeń w szkielecie dna morskiego wywołanych falowaniem. Wprowadzenie modelu
sprężysto-plastycznego pozwoliło na wyeliminowanie błędów występujących w metodach powszechnie zaakceptowanych w inżynierii morskiej. Wyniki pozwalają m.in. na wyznaczenie
głębokości strefy na styku morze-dno, gdzie grunt
jest uplastyczniony, co może mieć m.in. znaczenie przy badaniach transportu rumowiska.
• Opracowano metodę umożliwiającą obliczenie
osiadań nawierzchni drogowej wskutek zagęszczenia podłoża wywołanego ruchem pojazdów,
z uwzględnieniem propagacji spękań odbitych.
Zaproponowano model nawierzchni drogowej
współpracującej z podłożem, które zagęszcza się
wskutek obciążeń cyklicznych. Przeprowadzono symulacje numeryczne (przy wykorzystaniu
MES) dla różnych parametrów charakteryzujących nawierzchnię oraz dla różnej liczby cykli
obciążenia. Porównano osiadanie nawierzchni
bez spękań oraz ze spękaniami odbitymi. Oszacowano wpływ propagacji spękań odbitych w nawierzchni drogowej na czas jej użytkowania.
Opracowanie metody umożliwiającej ilościową
analizę osiadania nawierzchni drogowej wskutek
cyklicznego ruchu pojazdów, z uwzględnieniem
wpływu spękań odbitych, ma duże znaczenie
praktyczne.

Uzyskane doktoraty:
Maciej Paprota Generacja i transformacja nieliniowych fal wodnych w kanale falowym.
Instytut należy do sieci naukowej TROIAnet –
„Transport osadów i zanieczyszczeń oraz fizyczna i biologiczna degradacja środowiska wodnogruntowego w rzekach, ujściach i strefie
brzegowej morza”.
 80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 7
 (0-58) 522-29-00, fax (0-58) 552-42-11
 e-mail: sekr@ibwpan.gda.pl
www.ibwpan.gda.pl

INSTYTUT INFORMATYKI
TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Ryszard Tadeusiewicz
Instytut (kategoria „2” w rankingu MNiSW) zatrudnia 31 pracowników, w tym 24 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 57
prac, z tego 14 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 17
projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 3 tematy.
Wybrane wyniki:
• Uzyskano nowe rezultaty w dziedzinie modelowania i oceny efektywności współczesnych
sieci komputerowych i telekomunikacyjnych.
Dotyczą one rozwoju metod modelowania pracy
sieci i mechanizmów kontroli ruchu (rozwój metody opisu stanów nieustalonych kolejek w rou
terach sieciowych w przypadku regulaminów
priorytetowych, nowa metoda modelowania przesyłów w sieciach całkowicie optycznych), jak
również oprogramowania koniecznego dla praktycznego stosowania modeli. Dokonano krytycznej oceny poprzez modele symulacyjne algorytmów szeregowania pakietów i zaproponowano
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nowe algorytmy dla sieci bezprzewodowych,
co ma duże znaczenie dla zapewnienia jakości
transmisji.
• Zdefiniowano i wprowadzono do literatury
wielkość nadwierności, a także wykazano, iż jest
ona górnym więzem dla wierności stanów kwantowych oraz jej relacji z odległością śladową.
Nadwierność jest istotna dla informatyki kwantowej, gdyż może być fizycznie zmierzona bez
odwoływania się do czasochłonnej procedury
tomografii stanu kwantowego.
• Opracowano hierarchiczną reprezentację
struktur przestrzennych umożliwiającą skalowalną i selektywną prezentację przy zachowaniu
dużej szybkości przetwarzania. Zastosowano metodę kwantyzacji parametrycznej do segmentacji
i porównywania siatek przestrzennych. Prowadzono także badania nad wrażliwością metody
rekonstrukcji przestrzennej z obrazów 2D z wykorzystaniem macierzy projekcji.
Uzyskane doktoraty:
Piotr Gawron High Level Programming in Quantum Computer Science;
Jarosław Miszczak Probabilistic Aspects of
Quantum Programming.
Instytut należy do sieci naukowych: Laboratorium Fizycznych Podstaw Informacji; TINFO –
Techniki informacyjne; Polska Sieć Neonatologiczna.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
NN-Quantum Enhancing Research on Neural
Networks and Cognitive Modelling based on
Principles of Quantum Mechanics; QUROPE –
Quantum Information Processing and Communication in Europe; Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii.
 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 5
 (0-32) 231-73-19, fax (0-32) 231-70-26
 e-mail: office@iitis.gliwice.pl
www.iitis.gliwice.pl

INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Leon Troniewski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 65 pracowników, w tym 27 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 59
prac, z tego 24 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 34
projekty badawcze, w tym 1 zagraniczny; we
współpracy z zagranicą realizowano 5 tematów.
Wybrane wyniki:
• W ramach badań nad intensyfikacją procesu
wydzielania wodoru opracowano hybrydowy,
membranowo-adsorpcyjny proces separacji mieszanin H2/CO2. Przeprowadzono badania właściwości rozdzielczych szeregu materiałów warstwy
aktywnej membran. Sformułowano dwa modele
modułu membranowego. Przeprowadzono symulacje numeryczne procesu hybrydowego w celu
określenia wpływu jego parametrów na czystość
i sprawność odzysku wodoru i CO2. Uzyskano
istotną poprawę wydajności procesu i czystości
produktu w porównaniu z wcześniej stosowanymi technikami rozdziału.
• Badano separację ciekłych mieszanin dwui trójskładnikowych w procesie odparowania
i kondensacji w obecności gazu inertnego. Zastosowanie inertu jako selektywnego filtra pozwala
na ekonomiczny i ekologiczny rozdział składników, bez udziału toksycznych związków chemicznych, także w punkcie azeotropowym. Badania prowadzono dla układów izopropanol – woda,
etanol – woda oraz etanol – izopropanol – woda
w obecności powietrza, argonu i helu. Uzyskano
dobrą zgodność między danymi eksperymentalnymi oraz wynikami obliczeń w oparciu o model
matematyczny opisany przez równowagę paraciecz i równania Maxwella-Stefana.
• Opracowano modyfikację katalizatora miedziowo-cynkowo-cyrkonowego do reformingu
metanolu. Stwierdzono, że wprowadzenie do pod-
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stawowego katalizatora stosunkowo niewielkich
ilości galu, palladu, złota lub itru zwiększa aktywność i selektywność katalizatora oraz zapewnia stabilność jego pracy. Zaproponowano nowy,
bardziej efektywny sposób wstępnej redukcji katalizatora roztworem metanolu i wody. Opracowano kinetykę procesu. Uzyskane rezultaty mogą
mieć zastosowanie przy projektowaniu ogniw
paliwowych.
Uzyskane habilitacje:
Julita Mrowiec-Białoń Otrzymywanie, właściwości i modyfikacja szerokoporowatych materiałów
krzemionkowych do zastosowań w selektywnej
sorpcji i katalizie.
Instytut należy do sieci naukowych: EKO-ENERGIA „Nowe, ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii”; ENEMI
– „Energia bez emisji – zaawansowane metody
usuwania, transportu i składowania dwutlenku
węgla”; ENVITECH-NET – International Scientific Thematic Network for Environmental Technologies; Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych; Polska Platforma
Technologiczna Środowiska; Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny; Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
HY2SEPS – Hybrid Hydrogen – Carbon Dioxide
Separation Systems; Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii; „Materiały i technologie dla
rozwoju gospodarki wodorowej w oparciu o przemysłowe gazy procesowe”; „Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla”; „Inżynieria procesów ograniczania emisji
oraz utylizacji gazów szkodliwych i cieplarnianych”; ECCSEL – European Carbon Dioxide
Capture and Storage Laboratory; Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.
 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 5
 (0-32) 234-69-15, fax (0-32) 231-03-18
 e-mail: secret@iich.gliwice.pl
www.iich.gliwice.pl

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Jarosław Mikielewicz
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Tadeusz Chmielniak
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 135 pracowników, w tym 76 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
252 prace, z tego 58 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
69 projektów badawczych, w tym 7 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 25
tematów.
Wybrane wyniki:
• W ramach projektu „Zintegrowane dynamiczne systemy oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla obiektów i procesów technicznych”
zaproponowano metodologię opracowywania
„inteligentnych” systemów pozyskiwania wiedzy
i budowy stosownych baz danych i baz wiedzy,
a także metodologię weryfikacji tej wiedzy. Opracowano prototyp hybrydowego, dynamicznego
systemu eksperckiego nowej generacji o nazwie
DIADYN, łączącego w sobie elementy oceny
ryzyka, kontroli i bezpieczeństwa pracy, diagnostyki technicznej, przepływowo-cieplnej oraz
materiałowej wraz z całym niezbędnym systemem pozyskiwania i kodyfikacji pozyskanej wiedzy. Główne efekty uzyskane w wyniku realizacji
projektu – poza prototypem systemu DIADYN
– to: metodologia pozyskiwania wiedzy oraz biblioteka „DiaWiki”; unikatowy w kraju moduł
symulacji rzeczywistej nastawni dużej elektrowni „Wirtualna Elektrownia”; nowe metody i narzędzia badawcze.
• Opracowane urządzenie do mikroobróbki laserowej ULMM charakteryzuje się wysoką precyzją i jakością obróbki materiałów. Jest ono
przystosowane do wykonywania metalowych
szablonów stosowanych w technologii montażu
powierzchniowego (SMT). Szablony wykonane
za pomocą tego urządzenia charakteryzują się
większą precyzją wykonania niż szablony wyko-
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nane tradycyjną metodą chemiczną. Jednocześnie
koszt wykonania szablonu za pomocą urządzenia
ULMM jest niższy niż przy pomocy elektroformowania, a porównywalny z kosztem wykonania
szablonów metodą chemiczną. Urządzenie było
prezentowane na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 2008 roku i otrzymało Złoty Medal
MTP w kategorii „Transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej”, co potwierdza wysoką innowacyjność tego urządzenia.
• W ramach projektu „Odporność kawitacyjna
nanokrystalicznych i nanokompozytowych powłok wytwarzanych metodami PVD” przeprowadzono badania powłok TiN, Cr-N, WC/a:C-H
wytwarzanych przy różnych parametrach. Zmiana parametrów osadzania wpływała na zmianę
takich własności jak: wielkość krystalitów, twardość, moduł Young’a, adhezja. Korelacja między
tymi własnościami a ubytkiem masy i długością
okresu inkubacyjnego doprowadziła do następujących wniosków: (1) Wartość siły adhezji ma
wpływ na długość okresu inkubacyjnego nanokrystalicznych powłok CrN, TiN, TiN/Ti; (2)
Twardość (H), moduł Younga (E) oraz wartość
parametru H/E nanostrukturalnych powłok mają
wpływ na wielkość ubytków masy – dla każdego
typu powłoki można wskazać optymalną wartość
parametru, powyżej której następuje ich gwałtowny wzrost. Wśród wymienionych własności
najlepsze dopasowanie linii trendu do punktów
doświadczalnych uzyskano dla parametru H/E;
wśród powłok najlepsze dopasowanie uzyskano
dla powłoki nanokrystalicznej jednofazowej TiN.
Nieco słabsze dopasowanie linii trendu do danych
eksperymentalnych powłok Cr-N wynika prawdopodobnie z wielofazowej struktury tych powłok. Wynika z tego także, że budowa strukturalna, niezależnie od własności nanokrystalicznych
powłok, ma wpływ na odporność kawitacyjną.
Podobna zależność istnieje również wśród materiałów litych konstrukcyjnych; (3) Wady powłoki wpływają na rozwój i propagację pęknięć.
Obserwacje mikroskopowe wykazały, że inicjacja
mikropęknięcia następuje przy wklęsłych śladach
po mikrokroplach lub na granicy faz mikrokropla
– powłoka. Pęknięcia rozprzestrzeniają się poprzez łączenie się z innymi mikropęknięciami
powstałymi przy innych mikrokroplach.

Uzyskany patent: „Sposób i układ uzupełniania
wodą sieci ciepłowniczej i obiegu cieplnego
w elektrociepłowni”.
Uzyskane habilitacje:
Adam Cenian Physical Processes in the CO2‑Lasers Media;
Bolesław G. Gireń Kawitacyjne niszczenie warstw
ukształtowanych wiązką promieniowania laserowego;
Jerzy K. Głuch Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej umożliwiająca rozpoznawanie miejsca i stopnia degradacji turbozespołów energetycznych;
Piotr S. Lampart Badania aerodynamiki układów
łopatkowych turbin z wykorzystaniem metod obliczeniowych mechaniki płynów.
Uzyskane doktoraty:
Violetta A. Konopińska Warunki ciągłości na krzywych osobliwych w nieliniowej mechanice powłok;
Marcin D. Lemański Analiza obiegów energetycznych z ogniwem paliwowym i turbiną gazowoparową;
Mariusz J. Szymaniak Zastosowanie techniki numerycznej do obliczeń stopni turbin parowych
z uwzględnieniem przecieków i upustów regeneracyjnych;
Tomasz Wacławczyk Numeryczne modelowanie
przepływów z powierzchnią swobodną w zagadnieniach hydromechaniki okrętowej.
Instytut należy do sieci naukowej EKO-ENERGIA – „Nowe ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii”.
 80-231 Gdańsk, ul. Fiszera 14
 (0-58) 341-12-71, (0-58) 341-61-44
 e-mail: imp@imp.gda.pl
www.imp.gda.pl

INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ
im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Bogusław Major
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Zbigniew Moser
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Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 80 pracowników, w tym 37 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 173
prace, z tego 69 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 53 projekty badawcze, w tym 2 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 15 tematów.
Wybrane wyniki:
• Dokonano modyfikacji tradycyjnie stosowanej
metody sin2y do identyfikacji naprężeń własnych, która pozwala ocenić profil głębokościowy
naprężeń. Analizowane profile głębokościowe
wybranej składowej pola naprężeń własnych dostarczają znacznie cenniejszych informacji w porównaniu z wartością uśrednioną. Zaproponowany nieniszczący sposób identyfikacji profilu
głębokościowego naprężeń własnych jest bardziej
efektywny w odniesieniu do powłok metalicznych i ceramicznych niż tradycyjny sposób analizy naprężeń w takich materiałach. Efektywność
wzrosła dzięki zaprojektowanemu i zbudowanemu układowi ramienia mechanicznego wyposażonego w laser optyczny i kamerę rejestrującą.
Układ ten jest montowany bezpośrednio na kole
goniometru teksturowego w dyfraktometrze D8.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest znalezienie pożądanego obszaru pomiarowego na
próbce i jednoczesna identyfikacja jego współrzędnych x-y. Dane te ułatwiają istotnie pomiary
dyfraktometryczne. Zbudowany system zastępuje kosztowny komercyjny układ o podobnych
funkcjach kontroli pomiaru.
• Opracowano mechanizm sterowania w zam
kniętym systemie Bridgmana oscylacyjnym
wzrostem monokryształów wzmacnianych warstwowo wydzieleniem związku międzymetalicznego poprzez dobór parametru dyfuzji oraz ścieżki krystalizacji. Opracowana w Instytucie teoria
redystrybucji po dyfuzji wstecznej towarzyszącej
krystalizacji stopów eutektycznych, znalazła swoje zastosowanie w podjętym zadaniu sterowania
wydzieleniami związku międzymetalicznego umacniającego monokryształ Zn-Ti. Określono, iż monokryształ Zn-Ti umocniony związkiem międzymetalicznym Zn16Ti posiada

10-20-krotnie wyższą wytrzymałość na zrywanie
w porównaniu z monokryształem uzyskanym
z czystego cynku.
• Opracowano technologię spajania materiałów
stosowanych w elektronice przy pomocy lutowania dyfuzyjnego niskotemperaturowego. Proces
zastosowano do uzyskania spoin typu Ag/X/Ag
lub Cu/Ag/X/Ag/Cu, w których X = Sn, In oznacza materiał niskotopliwy. Badania pozwoliły na
wyznaczenie odpowiednich parametrów technologicznych (temperatura i czas lutowania, grubość warstwy wypełniacza). Wykazano, że wstępne nanoszenie cienkiej warstwy lutowia metodą
elektrochemiczną skutkuje w powstawaniu spoin
złożonych wyłącznie z jednej fazy międzymetalicznej oraz roztworu stałego. Opracowano model
transportu masy w układach wielofazowych,
umożliwiający obliczenia prędkości wzrostu
każdej fazy oraz ich grubości w funkcji czasu
dla procesu lutowania niskotemperaturowego.
W konsekwencji można przewidywać stabilność
termiczną połączeń lutowanych i określać czas
ich życia. Otrzymane spoiny charakteryzują się
zadawalającą wytrzymałością na ścinanie, mikrotwardością oraz modułem Younga. Stabilność
termiczna określana temperaturą topnienia najniżej topliwego elementu mikrostruktury w spoinie
była znacznie wyższa w porównaniu z temperaturą lutowania. Przeprowadzone wstępne testy na
szoki termiczne otrzymanych spoin nie spowodowały zasadniczych zmian w mikrostrukturze.
Tytuł profesora uzyskał Leszek A. Zabdyr.
Uzyskane habilitacje:
Andrzej Pawełek Dyslokacyjne aspekty emisji
akustycznej w procesach odkształcenia plastycznego materiałów metalicznych.
Uzyskane doktoraty:
Magdalena Bieda-Niemiec Opracowanie systemu
do automatycznego pomiaru map orientacji
w transmisyjnym mikroskopie elektronowym do
analizy mikrostruktury drobnoziarnistych materiałów metalicznych;
Marcin Bijak Zależność orientacji w procesie
rekrystalizacji odkształconych monokryształów
stopu Al-Mn;
Anna Korneva Wpływ złożonego odkształcenia
na mikrostrukturę i własności mechaniczne magnetycznie twardych stopów Fe-Cr-Co;
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Janusz Pstruś Własności fizykochemiczne nowych
stopów lutowniczych na przykładzie układu
Sn-Zn-In;
Leszek Tarkowski Zastosowanie metody topografii tekstury krystalicznej do badania struktury
powierzchni.
Uzyskany patent: „Sposób przygotowania stopu
srebra drugiej próby, zdolnego do deformacji plastycznej”.
Instytut należy do sieci naukowych: EKO-ENERGIA – „Nowe, ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii”; „Zaawansowane materiały lutownicze”; „Fizyka
i Chemia dla potrzeb Medycyny”; „Rozwój nowych technologii i technik badawczych w dziedzinie krzemowych fotoogniw”; „Rozwój metod
i technik opisu budowy materiałów w skali mikro
i nano”; Międzynarodowa współpraca w formie
sieci naukowej: „Stowarzyszony Komitet Wykresów Fazowych i Termodynamiki APDTC”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
CAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii; RIMAMI – Centrum Zaawansowanych Technologii; Małopolskie Centrum
Innowacyjnych Technologii i Materiałów; KomCerMet – Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego
i samochodowego; Konsorcjum do wspólnej realizacji projektu „Ultralekkie osłony balistyczne
helikopterów i pojazdów specjalnych”; Konsorcjum dla wspólnej realizacji projektu „Innowacyj
ne materiały do zastosowań w energooszczędnych
i proekologicznych urządzeniach elektrycznych”; Centrum Zaawansowanych Technologii
LASPROMAT.
 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25
 (0-12) 637-45-80, fax (0-12) 637-21-92
 e-mail: office@imim-pan.krakow.pl
www.imim.pl

INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Jacek K. Koronacki
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Andrzej Tarlecki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 75 pracowników, w tym 41 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
179 prac, z tego 28 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
47 projektów badawczych, w tym 6 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 26
tematów.
Wybrane wyniki:
• We współpracy z The Linnaeus Centre for
Bioinformatics, przeprowadzono eksperymenty
przy użyciu nowej wersji implementacji MCFS
dla 7 leków zwalczających HIV. Grafy połączeń
cech oraz rankingi cech (atrybutów aminokwasów) są poddane analizom biologicznym.
• Sformułowano nową metodę realizacji schematu Shamira współdzielenia sekretów, wraz
z odpowiednimi algorytmami.
• Opracowano anotowany korpus dialogów polskich.
Uzyskane habilitacje:
Adam Przepiórkowski Powierzchniowe przetwarzanie języka polskiego.
Uzyskane doktoraty:
Krzysztof Ciesielski Adaptacyjne metody grupowania w mapowej wizualizacji kolekcji dokumentów tekstowych;
Michał Dramiński Algorytm indukcji reguł decyzyjnych w problemach klasyfikacji i wyboru cech
w zadaniach wysokowymiarowych;
Łukasz Maśko Sterowanie wykonaniem programów w systemach z dynamicznymi gronami procesorów ze wspólną pamięcią.
Instytut należy do sieci naukowych: Sieć naukowa Technologii Informacyjnych SOA (IT-SOA);
TINFO – Techniki Informacyjne.
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Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Wspomaganie Decyzji; CLARIN.
 01-237 Warszawa, ul. Ordona 21
 (0-22) 836-28-41, fax (0-22) 837-65-64
 e-mail: ipi@ipipan.waw.pl
www.ipipan.waw.pl

INSTYTUT PODSTAWOWYCH
PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech K. Nowacki
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Eugeniusz Danicki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 299 pracowników, w tym 136 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
341 prac, z tego 109 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
141 projektów badawczych, w tym 11 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 35
tematów.
Wybrane wyniki:
• Przeprowadzono kompleksowe badania przemian martenzytycznych w stopach z pamięcią
kształtu należących do nowoczesnych materiałów
wielofunkcyjnych. Sformułowano dwie nowe
hipotezy dotyczące krytycznych stanów złożonego naprężenia, przy których inicjowana jest przemiana martenzytyczna i towarzyszące jej pseudosprężyste płynięcie w stopach NiTi z pamięcią
kształtu. Podano warunki wypukłości powierzchni stanów krytycznych i znaleziono dualną funkcję dyssypacji energii. Kontynuowano prace nad
wieloskalowym modelem pseudosprężystości
materiałów z pamięcią kształtu. Wykorzystując
metodę minimalizacji energii przyrostowej, wprowadzono do modelu warunek reorientacji martenzytu, co umożliwiło symulacje zachowania się
materiału wzdłuż nieproporcjonalnych ścieżek
obciążania. Badano zależności indukowanej naprężeniowo przemiany martenzytycznej od efek-

tów energii powierzchniowej na trzech poziomach, tzn. na granicach bliźniaczych, na granicach
faz oraz na granicach ziaren. Określono ilościowy
wpływ wymiaru ziarna na wymiary charakterystyczne mikrostruktury i szerokość pętli histerezy.
Przeprowadzono badania doświadczalne przemiany martenzytycznej i odwrotnej w warunkach
rozciągania i prostego ścinania stopu NiTi przy
obciążeniach quasi-statycznych przy jednym
i wielu cyklach obciążania oraz przy różnych
prędkościach deformacji. Badania prowadzono
m.in. na miniaturowych próbkach na maszynie
wytrzymałościowej przy użyciu bezstykowej metody pomiaru deformacji. Równoczesny pomiar
rozkładu temperatury w strefie transformacji
umożliwił wykazanie niejednorodności procesu
przemiany fazowej. Badano też właściwości termomechaniczne próbek ze stopu NiTi otrzymanego metodą metalurgii proszków. Wykonano
badania wpływu implantacji jonowej na własności stopu NiTi w stanie austenitycznym wykazując, że zmiana własności następuje nie tylko
w cienkiej warstwie przy powierzchni.
• Badania kinetyki krystalizacji wskazały na
istotne znaczenie procesu relaksacji w krystalizacji polimerów, z czasem relaksacji zależnym
od temperatury. Przeprowadzone obliczenia modelowe na gruncie sformułowanego matematycznego modelu kinetyki niestacjonarnej nukleacji
i krystalizacji w zmiennych warunkach termodynamicznych, pozwalają na ilościowe porównanie
z efektami niestacjonarności obserwowanymi
doświadczalnie w przypadku procesów nieizotermicznych. Symulacje komputerowe procesu aerodynamicznego przędzenia włókien ze stopionego polimeru wskazują, że opracowany model
matematyczny procesu pozwala uzyskać zależności charakterystyk dynamicznych od głównych
parametrów procesu, zgodne jakościowo z literaturowymi danymi doświadczalnymi, w szerokim
zakresie szybkości strumienia powietrza, w tym
także w zakresie szybkości naddźwiękowych.
Wyniki symulacji pozwoliły też wyjaśnić przyczynę sferolitycznej struktury krystalicznej włókien otrzymywanych metodą „melt blown” oraz
brak w nich fibrylarnej struktury krystalicznej,
typowej w przypadku włókien otrzymywanych
w klasycznych procesach przędzenia ze stopu.
Istotnym wynikiem przeprowadzonych obliczeń
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modelowych jest przewidywanie wysokiego ciśnienia nadmiarowego wewnątrz strugi polimeru
w naddźwiękowym strumieniu powietrza, wynikającego z efektów lepkosprężystych, które może
prowadzić do fibrylarnego rozprysku strugi. Przeprowadzone obliczenia przewidują, że energia
swobodna powstającego w polimerze ciśnienia
nadmiarowego, w przypadku zastosowania naddźwiękowego strumienia powietrza, pozwala na
rozprysk fibrylarny przędzionego włókna z utworzeniem dużej liczby mikrowłókien o średnicy
odwrotnie proporcjonalnej do tego ciśnienia.
W przypadku zastosowania strumienia powietrza
o prędkości maksymalnej rzędu 2 Ma przewidywany jest rozprysk fibrylarny prowadzący do
supercienkich włókien. Rozprysk taki jest obserwowany w procesach aerodynamicznego przędzenia w nowej technologii z dyszą Lavala, gdzie
zastosowany jest strumień zimnego powietrza
o prędkości naddźwiękowej.
• Przeprowadzono ogólną analizę mechanizmów oscylacji w układach p53 i NF-kB pokazując, że najbardziej odporne oscylacje są generowane przez układy dynamiczne oparte na
superkrytycznej bifurkacji Hopfa, zawierające
ujemne sprzężenie i opóźnienie. Wykorzystując
tę analizę, zaproponowano stochastyczny model
regulacji p53 oparty na dwóch sprzężeniach
zwrotnych; ujemnym sprzęgającym p53 ze swoim inhibitorem Mdm2 i dodatnim, opartym o pętlę zawierającą fozfatazę PTEN, PIP3 i kinazę
Akt. Istnienie ujemnego sprzężenia zapewnia homeostazę zdrowych komórek oraz oscylacyjną
odpowiedź na uszkodzenie DNA. Pętla dodatnia
(działająca ok. 15 h), przerywa pętlę ujemnego
sprzężenia pomiędzy p53 i Mdm2, poprzez zablokowanie Mdm2 w cytoplazmie, co chroni p53
przed degradacją, powoduje wstrzymanie oscylacji i stabilizację jądrowego p53 na wysokim
poziomie. Opóźnienie związane z dodatnim
sprzężeniem działa zatem jak zegar, zapewniając
kilkanaście godzin na naprawę DNA. Jednakże,
gdy naprawa ta jest niemożliwa lub przebiega
zbyt wolno, ujemna pętla zostaje przerwana, p53
stabilizuje się na wysokim poziomie, aktywując
geny inicjujące apoptozę. W rezultacie, małe
uszkodzenie DNA zostaje naprawione i komórka
powraca do stanu homeostazy, podczas gdy duże
uszkodzenie prowadzi do apoptozy. Stochastycz-

ność ekspresji genów zależnych od p53 oraz stochastyczność uszkodzeń i naprawy DNA powoduje, że przy średnich dawkach naświetlenia
(1-3Gy) populacja komórek dzieli się na podpopulacje komórek przeżywających i apoptotycznych. Frakcja komórek apototycznych rośnie
wraz z dawką napromieniowania.
Tytuł profesora uzyskali: Zbigniew A. Kotulski,
Zbigniew L. Kowalewski, Zygmunt Szymański.
Uzyskane habilitacje:
Dorota Bzowska Dynamika procesów wymiany
ciepła i naturalnej wymiany powietrza w budynkach o różnej strukturze materiałowej przegród;
Leszek Chmielewski Metody akumulacji danych
w analizie obrazów cyfrowych;
Dorota Chwieduk Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku;
Włodzimierz Domański Propagation and Interaction of Hyperbolic Plane Waves in Nonlinear
Elastic Solids;
Barbara Gambin Wpływ mikrostruktury na własności kompozytów sprężystych, piezoelektrycznych i termosprężystych;
Romuald Kotowski Metody opisu zjawiska dyssypacji w mechanice;
Tomasz Lekszycki Wybrane zagadnienia modelowania w biomechanice kości;
Jerzy Rojek Modelowanie i symulacja komputerowa złożonych zagadnień mechaniki nieliniowej metodami elementów skończonych i dys
kretnych.
Uzyskane doktoraty:
Marcin Bator Automatyczna detekcja zmian nowotworowych w obrazach mammograficznych
z wykorzystaniem dopasowania wzorców i wybranych narzędzi sztucznej inteligencji;
Piotr Gut Optymalizacja metody nakładania
obrazów binarnych, mało wrażliwej na błędy
w danych;
Ireneusz Hallmann Lokalizacja robota mobilnego względem automatycznie wybieranych obiektów;
Marcin Jedyński Wpływ gazu otaczającego na
osadzanie impulsem laserowym hydroksyapatytu
na podkładach ze stopu tytanu;
Piotr M. Korczyk Drobnoskalowa turbulencja
w procesie mieszania chmury z otoczeniem – model laboratoryjny;
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Piotr Kotlarz Sieci neuronowe we wspomaganiu
rozwiązywania problemów kryptologii;
Grzegorz M. Mikułowski Adaptive Impact Absorbers Based on Magnetorheological Fluids;
Przemysław Panasz Nieliniowe modele powłok
z 6 stopniami swobody bazujące na dwustopniowych aproksymacjach;
Piotr F. Sadłowski Parametryzacje rotacji i algorytmy rozwiązywania równań dynamiki z rotacyjnymi stopniami swobody;
Agnieszka M. Słowicka Badanie metodą dynamiki molekularnej powstawania wybranych nanostruktur w emulsjach;
Andrzej Świercz Identyfikacja defektów w konstrukcjach prętowych na podstawie metody dystorsji wirtualnych w domenie częstości;
Krzysztof Tyburek Klasyfikacja instrumentów strunowych w multimedialnych bazach danych ze szczególnym uwzględnieniem artykulacji pizzicato.
Uzyskany patent: „Urządzenie do badania dy
namicznej wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych”.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości –
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CAMAT.

nej architekturze i funkcjonalności”; Integrated
Project on Advanced Protection Systems (APROSYS) FP6; „Interfacial Phenomena at Atomic
Resolution and Multiscale Properties of Novel
III-V Semiconductors” (PARSEM), Sieć Doskonałości FP6; EKO – ENERGIA – „Nowe, ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu
i konwersji energii”; INTRANANOTEX; COST
P21 „Physics of Droplets”; KMM-NoE – „Knowl
edge-based Multicomponent Materials for
Safe and Durable Performance”, Sieć Doskonałości FP6.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
NADIA; GDR 2759 „Propulsion Spatiale á Plasma”; AERONET Dolina Lotnicza, Centrum Zaawansowanych Technologii; ROTMED – „System Monitorowania i Scenariusze Rozwoju
Technologii Medycznych w Polsce”; BIOWIZJA
(wspólne badania naukowe realizowane przez
sieć naukową tworzoną przez 6 instytutów PAN
z terenu Kampusu Ochota).
 00-049 Warszawa, ul. Świętokrzyska 21
 (0-22) 826-12-81, fax (0-22) 826-98-15
 e-mail: director@ippt.qov.pl
www.ippt.gov.pl

Instytut należy do sieci naukowych: MANAR –
„Nowe nanomateriały warstwowe o kontrolowa-
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Czł. rzecz. PAN Andrzej Grzywacz
Przewodniczący Wydziału V
Nauk Rolniczych, Leśnych
i Weterynaryjnych PAN
Kierownictwo Wydziału pracowało w składzie: przewodniczący Wydziału czł. rzecz. PAN
Andrzej Grzywacz, zastępca przewodniczącego
czł. rzecz. PAN Zygmunt Reklewski. Środowisko
naukowe pożegnało zmarłych: członka rzeczywistego PAN Szczepana A. Pieniążka oraz członka
rzeczywistego PAN Zbigniewa Gertycha.
W końcu roku sprawozdawczego Wydział
skupiał 35 członków krajowych (19 członków
rzeczywistych i 16 członków korespondentów)
oraz 23 członków zagranicznych.
Dwa kolegia (28 kwietnia, 14 listopada) były
poświęcone przygotowaniom zebrań plenarnych
oraz bieżącej pracy Wydziału.
• Na wiosennym zebraniu plenarnym 13-14
maja w Powsinie oceniono działalność Ogrodu
Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w latach 2004-2007.
Ponadto: przyjęto sprawozdanie z działalności
Wydziału za rok 2007; zatwierdzono przyznanie
Medali im. M. Oczapowskiego w roku 2008; zaopiniowano pozytywnie wniosek o powołanie
honorowego członka Komitetu Biologii Rozrodu
Zwierząt; przedstawiono informację o założeniach do nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii
Nauk; podjęto uchwałę w sprawie przekształcenia
Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego w instytut. Przedstawiono analizę wykorzystania dotacji na działalność statutową w placówkach Wydziału V PAN w latach 2004-2007 wraz
z wnioskami. Przyjęto regulamin przyznawania
nagród i wyróżnień naukowych Wydziału V PAN.
Przekazano informację o organizowanych Dniach
Nauki Polskiej w Rosji.
• 19 listopada zorganizowano drugie zebranie
plenarne, na którym oceniono działalność Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu w latach 2004-2007. Uczestnicy zebrania wysłuchali informacji o przebiegu uzgodnień
i konsultacji w sprawie projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk, podjęli uchwałę w sprawie
przyznania nagród naukowych Wydziału V PAN
w roku 2008. Zaopiniowali pozytywnie wniosek
o powołanie honorowego członka Komitetu Fi-

zjologii, Genetyki i Hodowli Roślin. Zostali też
poinformowani o zakończeniu postępowania
w sprawie przekształcenia Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
w instytut, o stanie restrukturyzacji Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie oraz o planowanych na 2009 r. wyborach członków
zagranicznych PAN.
Nagrody i wyróżnienia naukowe
Nagrodę naukową im. Michała Oczapowskiego przyznano czł. koresp. PAN Zygmuntowi
Pejsakowi z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach za książkę Ochrona zdrowia świń
(z rekomendacji Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN).
Nagrody za prace badawcze: nagrodę i dyplom otrzymali – (1) dr hab. Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
za rozprawę habilitacyjną „Ascid Mites (Acari,
Mesostigmata) from Selected Forest Ecosystems
and Microhabitats in Poland” (Roztocze z rodziny Ascidae Acari, Mesostigmata) wybranych
ekosystemów i mikrośrodowisk leśnych Polski)
– z rekomendacji Komitetu Nauk Leśnych PAN;
(2) dr hab. Wiesław Olek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, za rozprawę habilitacyjną „Modelowanie zagadnień odwrotnych procesu
dyfuzji wody związanej w drewnie” (z rekomendacji Komitetu Technologii Drewna PAN); (3) zespół: prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński, dr n. wet.
Izabela Wocławek-Potocka, dr Anna J. Korzekwa, dr n. wet. Mamadou M. Bah z Instytutu
Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie, za pracę „Udział czynników immunologicznych i nieodżywczych składników paszy
(fitoestrogenów) w regulacji funkcji ciałka żółtego krowy” (z rekomendacji Komitetu Biologii
Rozrodu Zwierząt PAN); (4) zespół: prof. dr hab.
Marian Czauderna, prof. dr hab. Jan Kowalczyk,
dr Katarzyna M. Niedźwiedzka, dr Katarzyna
Korniluk z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, za pracę
„Wpływ zmiany profilu kwasów tłuszczowych
w diecie oraz dodatku selenu i witaminy E na
kształtowanie prozdrowotnych właściwości pro-
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duktów zwierzęcych” (z rekomendacji Komitetu
Nauk Zootechnicznych PAN); dyplom – (1) zespół: prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. koresp.
PAN, mgr Monika Stachowiak, dr hab. Maciej
Szydłowski, dr Agata Chmurzyńska, dr Izabela
Szczerbal, dr Mariusz Maćkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, za pracę „Genomika cechy otłuszczenia tuszy u trzody chlewnej”
(z rekomendacji Komitetu Nauk Zootechnicznych
PAN); (2) zespół: prof. dr hab. Zbigniew Zwierzykowski, dr Arkadiusz Kosmala, mgr Elżbieta
Zwierzykowska (Instytut Genetyki Roślin PAN
w Poznaniu), dr hab. Marcin Rapacz (Katedra
Fizjologii Roślin Uniwersytetu Rolniczego im.
H. Kołłątaja w Krakowie), dr Dagmara Gąsior
i dr Mike Humphreys (Institute of Biological,
Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth,
Wielka Brytania), za pracę „Poznanie funkcjonalnych efektów introgresji genów z kostrzew do
życic oraz struktury genomu wytworzonych mieszańców” (z rekomendacji Komitetu Fizjologii,
Genetyki i Hodowli Roślin PAN); (3) zespół:
prof. dr hab. Tomasz Motyl, dr Małgorzata Gajewska, dr Joanna Zarzyńska, prof. dr hab. Barbara Gajkowska, dr Monika Lamparska-Przybysz,
dr Magdalena Górka, dr Agnieszka Jezierska, mgr
Agnieszka Sobolewska, za pracę „Molekularne
mechanizmy apoptozy i autofagii w komórkach
nabłonka gruczołu sutkowego i raka sutka” (z rekomendacji Komitetu Nauk Weterynaryjnych
PAN); (4) zespół: doc. dr hab. Henryk Zieliński,
mgr Anna Michalska, prof. dr hab. Halina Kozłowska, doc. dr hab. Mariusz Piskuła z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie, za pracę „Przeciwutleniające właściwości surowców roślinnych oraz produktów
ich tradycyjnego przetwarzania” (z rekomendacji
Komitetu Nauk o Żywności PAN).
Najwyższe wyróżnienie Wydziału – Medal
im. M. Oczapowskiego – otrzymali: prof. dr hab.
Marian Budzyński (Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie); prof. dr hab. Teodor Juszkiewicz
(Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach); czł. koresp.
PAN Jerzy J. Lipa (Instytut Ochrony Roślin –
Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu); prof.
dr inż. Dmytro Woytiuk (Uniwersytet Rolniczy
w Kijowie, Ukraina) oraz „Polish Journal of Veterinary Sciences” – czasopismo Komitetu Nauk

Weterynaryjnych PAN i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
„Laur Wydziału V PAN” otrzymali: prof.
dr hab. Marek Kłodziński za wkład w rozwój
nauk ekonomiczno-rolniczych; prof. dr hab. Ryszard Badura za wkład w rozwój nauk weterynaryjnych; prof. dr hab. Zdzisław R. Kawecki za
wkład w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych
i nauk ogrodniczych; prof. dr hab. Włodzimierz
Rajda za wkład w rozwój nauk melioracyjnych;
prof. dr hab. Tadeusz Caliński za wkład w rozwój
nauk rolniczych. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach otrzymał to wyróżnienie za wkład w rozwój
nauk weterynaryjnych.
Członkowie Wydziału zostali uhonorowani
licznymi nagrodami i wyróżnieniami: Włodzimierz Bednarski otrzymał zespołową nagrodę
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za redakcję i współautorstwo podręcznika Podstawy
biotechnologii żywności. Tomasz Brandyk odebrał nagrodę zespołową II stopnia Rektora SGGW
za osiągnięcia organizacyjne. Jan Gliński został
wyróżniony statuetką Polskiej Akademii Nauk za
wieloletnią działalność organizacyjną i promocyjną na rzecz PAN. Ryszarda Góreckiego uhonorowano Nagrodą I stopnia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Andrzej Grzywacz
otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii
Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
oraz najwyższe wyróżnienie Ligi Ochrony Przyrody „Zielone Serce Przyrodzie”. Jerzemu Lipie,
podczas Międzynarodowego Kongresu Entomologicznego w Durban (RPA), nadano godność
członka honorowego Międzynarodowej Organizacji Biologicznego Zwalczania (IOBC). Małgorzata Mańka uzyskała nagrodę Rektora AR w Poznaniu: zespołową I stopnia za publikacje
naukowe i zespołową I stopnia za działalność na
rzecz uczelni. Rudolf Michałek otrzymał: tytuły
doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej
i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Medal za zasługi dla Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz
nagrodę naukową Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zygmunt Pejsak otrzymał:
nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za
opracowanie zestawu ELISA do diagnostyki

– 108 –

PRRS, nagrodę Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dla najlepszego wykładowcy w obszarze
nauk weterynaryjnych w roku 2008. Antoniemu
Rutkowskiemu w Szanghaju wręczono Honorową Odznakę członka założyciela IUFoST. Zdzisław Smorąg został laureatem Nagrody Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju gospodarki. Marek Świtoński otrzymał: nagrodę zespołową Polskiego
Towarzystwa Genetycznego za najlepszą pracę
badawczą z zakresu genetyki zwierząt, która powstała w krajowych placówkach badawczych
i została opublikowana w 2007 r. (praca w „Cytogenetic and Genome Research”), nagrodę indywidualną I stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za całokształt osiągnięć
naukowych i dydaktycznych w 2007 r. Jerzy Wilkin uzyskał Odznakę Honorową za Zasługi dla
SGGW, nadaną uchwałą Senatu tej uczelni.
26 listopada odbyło się seminarium wydziałowe pt. „Osiągnięcia i problemy genetyki i biotechnologii zwierząt” (główny organizator – Komitet Nauk Zootechnicznych PAN).
8 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia
nagród naukowych Wydziału oraz wyróżnień
i powołań. Fundacja „Pro Scientia et Vita”, utworzona przez członków Wydziału, siódmy rok
wspierała finansowo młodych naukowców.
Działalność komitetów naukowych
Wydział skupiał 16 komitetów przy niezmienionej sieci. Komitety opiniowały wnioski o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, zgłaszały kandydatów do Medalu im. M. Oczapowskiego,
opiniowały wnioski o nagrody naukowe Wydziału V PAN, opiniowały projekt ustawy o PAN.
Zebranie plenarne nadało godność honorowego
członka Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt
prof. dr hab. Stanisławie Stokłosowej oraz godność honorowego członka Komitetu Fizjologii,
Genetyki i Hodowli Roślin prof. dr. hab. Maciejowi Zenktelerowi. W sposób ciągły Komitety
podejmowały różne formy działań jak: konferencje, publikacje, szkolenia, kontakty z jednostkami
administracji rządowej i samorządowej.
Komitet Agrofizyki współorganizował konferencję naukową „New Trends in Agrophysics
2008 – Nowe trendy w agrofizyce”, poświęconą

aktualnym zagadnieniom i problemom kształtowania środowiska rolniczego oraz jakości surowców żywnościowych. Określono priorytety badawcze dla potrzeb nowoczesnego rolnictwa oraz
wskazano nowe trendy w nauce w ramach zastosowań najnowszych wyników badań agrofizycznych. Podjęto uchwałę w sprawie uznania agrofizyki za polską specjalność, ponieważ w Polsce
– jednym z pierwszych krajów na świecie, powołano do życia (w strukturach PAN) Instytut Agrofizyki oraz Komitet Agrofizyki. Jedyne tytuły
wydawnicze w tym zakresie na świecie – „Acta
Agrophysica” i „International Agrophysics” (komitet partycypował merytorycznie w wydawaniu
tego kwartalnika), wydawane są również w Polsce. W roku 2008 Komitet wsparł merytorycznie
wydanie monografii z zakresu agrofizyki: Nowe
trendy w agrofizyce; Metody fizyczne diagnostyki
surowców roślinnych i produktów spożywczych;
Właściwości fizyczne i biochemiczne materiałów
roślinnych oraz Elektrofiltr bifilarny do usuwania
pyłów pochodzenia roślinnego. Komitet przygotowywał na rok 2009 konferencję „Agrofizyka
w badaniach środowiska przyrodniczego”, połączoną z obchodami setnej rocznicy urodzin Bohdana Dobrzańskiego, twórcy Instytutu Agrofizyki
PAN i pierwszego przewodniczącego Komitetu
Agrofizyki PAN.
W ramach Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt powołano nową Komisję Medycyny Rozrodu, która współorganizowała zjazd założycielski
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Komitet współuczestniczył w organizacji V Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu,
na którym wskazywano nowe kierunki poszukiwań badawczych, zwrócono uwagę na najważniejsze współczesne wyzwania terapeutyczne,
a także podjęto próbę integracji zespołów badawczych wykorzystujących zaawansowane technolo
gie do prac naukowych w dziedziniereprodukcji.
Przygotowano ocenę działalności naukowo-badawczej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt
PAN w Jastrzębcu, zmian organizacyjnych i profilu badań w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań
Żywności PAN w Olsztynie oraz rekomendację
dotyczącą wyboru przedstawiciela Polski do
ICAR. Na wniosek Komitetu członkami Programu COST GEMINI FA0702 zostali: prof. Jerzy
Strzeżek oraz czł. koresp. PAN Adam Zięcik.
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Komitet jest jednym z patronów wydawanego
przez Towarzystwo Biologii Rozrodu czasopisma
„Reproductive Biology” (w roku 2008 włączone
do bazy danych ISI, tzw. lista filadelfijska).
Komitet Ekonomiki Rolnictwa wspólnie
z Komitetem Zagospodarowania Ziem Górskich
zorganizował plenarne posiedzenie wyjazdowe,
połączone z seminarium „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa na obszarach górskich”. Działalność Komitetu skupiała się na najważniejszych
zagadnieniach polskiego agrobiznesu i terenów
wiejskich oraz perspektywach ich rozwoju.
Przedmiotem prac było: funkcjonowanie polskiego rolnictwa i agrobiznesu na rynku europejskim,
jego przemiany i wnioski wynikające z dotychczasowych doświadczeń. Problematyka obejmowała: ocenę dotychczasowych zmian w rolnictwie, jego otoczeniu, zagrożenia wynikające
z kierunków zmian wspólnej polityki rolnej, zagrożenia środowiskowe, zmiany klimatyczne,
bariery rozwoju przedsiębiorczości, wyzwania
wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, rozwój obszarów wiejskich, przemiany strukturalne obszarów wiejskich, pomoc
instytucjonalną, edukację na wsi, formy i kierunki wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów
w warunkach ograniczania interwencji rynkowej
przez UE. Drugim ważnym obszarem zainteresowań Komitetu była ocena funkcjonowania i finansowania działalności naukowej w zakresie
ekonomiki rolnictwa, aktywność ekspercka i organizacyjna w środowisku ekonomistów rolnych.
Szczególnie dotyczyło to takich zagadnień jak:
rozwoju ośrodków naukowych i ich współpracy,
badań interdyscyplinarnych, współpracy między
różnymi jednostkami, kształcenia ekonomicznego
i rozwoju kadry, metodologii badań, nowych wyzwań, integracji środowiska naukowego, mobilności kadry oraz współpracy z innymi komitetami. Komitet wspierał merytorycznie XIII
Warsztaty Młodych Ekonomistów Rolnych. Ukazał się nr 95/1 „Roczników Nauk Rolniczych,
Seria G – Ekonomika Rolnictwa”, natomiast we
współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie nr 94/2 i 95/2. Pod
patronatem Komitetu ukazał się rocznik 2008
„Zagadnień Ekonomiki Rolnej”, finansowany
przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie.

Członkowie Komitetu Fizjologii, Genetyki
i Hodowli Roślin na zebraniu plenarnym spotkali się w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym
w Puławach, gdzie zapoznali się z realizowaną
tematyką naukową. Na drugim zebraniu plenarnym, zorganizowanym wspólnie z Komitetem
Biotechnologii PAN, wysłuchano referatu „Biogospodarka i biotechnologia w Polsce”. Członkowie Komitetu wnieśli merytoryczny wkład,
uczestnicząc w konferencjach: VIII Międzynarodowe Sympozjum „Genetyka ilościowa roślin
uprawnych”; II Ogólnopolska Konferencja „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany”;
XXIX Konferencja Naukowa „Rośliny oleiste”.
Z opiniowanych przez Komitet wniosków o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające
się doktoraty, nagrodę otrzymała dr Anna Bilska
z IHAR w Radzikowie. Komitet zaopiniował pozytywnie działalność Ogrodu Botanicznego –
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w latach 2004-2007. Trwają prace
zespołu pod kierownictwem prof. dr. hab. Zbigniewa Brody nad opracowaniem „Słownika terminów genetycznych, biotechnologicznych, hodowlanych i nasiennictwa roślin”. Komitet
sprawuje opiekę merytoryczną nad czasopismem
„Acta Physiologiae Plantarum”.
Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej
na zebraniach plenarnych ocenił stan badań z zakresu gleboznawstwa i mikrobiologii gleby, opracował poprawki do jednostek stosowanych w nauce o glebie, wyraził opinie na temat podziału
obszaru nauki na dziedziny i dyscypliny oraz na
temat zmian w polskim szkolnictwie wyższym.
Członkowie Komitetu wnieśli merytoryczny
wkład w organizację konferencji naukowych:
międzynarodowej – „Postępy w mikrobiologii
i higienie środowiska”, ogólnopolskiej – „Wpływ
kopalnictwa odkrywkowego na otaczające środowisko przyrodnicze”, z udziałem gości zagranicznych „Związki próchniczne i minerały ilaste
w ekosystemach i ochronie środowiska”, połączonej z jubileuszem 70. urodzin profesorów
Tadeusza Chodaka i Jerzego Drozda. Wspólnie
z Instytutem Agrofizyki PAN Komitet wydał „Polish Journal of Soil Science” (Vol. 41, nr 1 i 2).
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds.
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Współpracy z Międzynarodową Unią Gleboznawczą (IUSS).
Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska
Rolniczego, m.in. po wysłuchaniu dwóch referatów, dyskutował o problemach gospodarowania
wodą na obszarach wiejskich do roku 2030, ocenił projekty zmian dziedzin i dyscyplin naukowych. Podejmował różne formy działań, zmierzające do unowocześnienia i upowszechnienia
zasad racjonalnego gospodarowania zasobami
przyrody, zwłaszcza dotyczące wykorzystania
wody w rolnictwie kształtowanym według zasad
zrównoważonego rozwoju. Przy naukowym i merytorycznym udziale Komitetu odbyły się konferencje naukowe z udziałem gości zagranicznych:
„Rola melioracji w kształtowaniu i ochronie zasobów wodnych”, „Zrównoważony rozwój rolnictwa na obszarach przyrodniczo cennych”,
„X Szkoła Membranowa” oraz „Erozja gleb
i transport rumowiska rzecznego w zmieniającym
się środowisku”. Prezentowane na tych konferencjach referaty zostały skierowane do druku
w „Zeszytach Problemowych Postępów Nauk
Rolniczych”, „Electronic Journal of Polish Agricultural Universities”, „Acta Scientiarum Polonorum – Formatio Circumiectus” i „Ochrona
Środowiska i Zasobów Naturalnych”. Ukazał się
nr 12/2008 „Journal of Water and Land Development”, wydawany wspólnie z Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach. Komitet
pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem
Torfowym (IPS).
Komitet Nauk Leśnych na posiedzeniu plenarnym dyskutował o projekcie nowej ustawy
o PAN, opracowując opinie i uwagi. Omawiał też
zagadnienia związane z uaktywnieniem i wzmocnieniem pozycji wydawniczej „Folia Forestalia
Polonica Seria A – Leśnictwo” (FFP), czasopisma
wydawanego przez Komitet wspólnie z Instytutem Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.
Członkowie Komitetu wysłuchali referatu prof.
Stanisława Niemtura „Ekosystemy leśne Karpat
w okresie transformacji gatunkowej”, zawierającego ogólną charakterystykę Karpat jako masywu
górskiego silnie zróżnicowanego pod względem
siedliskowym, charakterystykę drzewostanów
głównych gatunków lasotwórczych (rozmieszczenie przestrzenne i strukturę wiekową) na tym

obszarze oraz problemy związane z zagospodarowaniem karpackich drzewostanów świerkowych w warunkach aktualnych i przewidywanych
zmian klimatycznych. Dużo uwagi poświęcono
aktualnemu stanowi zdrowotnemu świerczyn Beskidu Śląskiego i Żywieckiego w warunkach występujących zagrożeń. Stwierdzono, że przewidywane zmiany klimatu spowodują dalsze
pogorszenie warunków wzrostu drzewostanów
świerkowych w Karpatach, niezbędne jest więc
opracowanie takich metod przebudowy świerczyn, które pozwolą na zachowanie tylko optymalnego udziału tego gatunku. Komitet był
współorganizatorem (wraz z Lasami Państwowymi i Polskim Towarzystwem Fitopatologicznym)
międzynarodowej konferencji „Nauka dla praktyki – rola i znaczenie ektomikoryz dla optymalnego wzrostu i rozwoju drzew leśnych. 10 lat
realizacji programu wdrożenia polskiej technologii mikoryzacji sadzonek drzew leśnych w Lasach Państwowych”. Wydano numer 49-50 „Folia Forestalia Polonica, Seria A – Leśnictwo”.
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds.
Współpracy z Międzynarodową Unią Leśnych
Organizacji Badawczych (IUFRO).
Członkowie Komitetu Nauk Ogrodniczych
na zebraniu plenarnym dyskutowali nad propozycją utworzenia sieci naukowej „Podwyższanie
i zachowywanie wartości biologicznej warzyw
i owoców przez wykorzystanie nowych technologii” oraz propozycją udziału w projekcie strategicznym dla Polski w obszarze badawczym
poświęconym rolnictwu „Rolnictwo i środowisko”. Tematyka zebrań prezydium dotyczyła
m.in.: perspektyw finansowania nauki ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
pracy Sekcji Przechowalnictwa i Nawożenia;
opracowania wniosku o nadanie Medalu im. M.
Oczapowskiego; dyskusji nad zainicjowaną
i tworzoną przez Komitet siecią naukową „Ogrodnictwo dla zdrowia i jakości życia” (zapropo
nowano temat badawczy „Ocena wartości biologicznych i prozdrowotnych warzyw, owoców,
grzybów i produktów pszczelarskich dostępnych
na polskim rynku ogrodniczym”); przygotowania
wniosku o nadanie Statuetki „Laur Wydziału V
PAN” prof. dr. hab. Zdzisławowi Kaweckiemu.
Komitet był współorganizatorem ogólnopolskich
konferencji: „Miejsce ogrodnictwa ozdobnego we
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współczesnej Polsce”, „Prozdrowotna produkcja
roślin warzywnych i zielarskich” oraz II Ogólnopolskiego Naukowego Zjazdu Warzywniczego
„Postęp w technologii uprawy warzyw cebulowych”. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Nauk Ogrodniczych (ISHS).
Na zebraniach plenarnych Komitetu Nauk
o Żywności dominowała problematyka związana
z organizacją i finansowaniem nauki w Polsce
oraz propozycjami zmian ustaw dotyczących
PAN, kształcenia i badań naukowych. Współorganizowano konferencje naukowe: „Tradycyjne
i regionalne produkty w żywieniu człowieka”,
„Żywność naturalna, lokalna i tradycyjna na rynku UE” oraz sympozjum „Inżynieria żywności”.
Przygotowano założenia strategicznego programu
badawczego „Prozdrowotna żywność nowej generacji”. W 2008 r. ukazał się Leksykon w nauce
o żywności i żywieniu człowieka, przygotowany
z inicjatywy i przy udziale członków Komitetu.
Kontynuowano współpracę z Towarzystwem
Technologów Żywności. Komitet pełni funkcję
Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Żywności i jej Technologii (IUFoST).
Komitet Nauk Weterynaryjnych w ramach
24. Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego odpowiadał za organizację III sesji pt.
„Neurohormonal control of reproduction”, brał
udział w organizacji międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej neurologii i neurochirurgii u psów, konferencji poświęconej szczepionkom i jubileuszowi prof. Hilarego Koprowskiego,
a także II Targów Lecznictwa Weterynaryjnego
i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności. Komitet dokonał oceny merytorycznej czasopism
weterynaryjnych i przedstawił sugestie co do ich
dalszego rozwoju. Zaopiniował negatywnie
projekt nowej klasyfikacji nauk, w tym weterynaryjnych. Wspólnie z Uniwersytetem War
mińsko-Mazurskim wydano rocznik 2008
(vol. 11) kwartalnika „Polish Journal of Veterinary Sciences”.
Komitet Nauk Zootechnicznych skierował
wysiłek na opracowanie analiz w zakresie: jakości kształcenia na studiach zootechnicznych, oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz
kategoryzacji czasopism naukowych, zmian

w ustawie o hodowli zwierząt. Komitet był głównym organizatorem dorocznej konferencji wydziałowej „Osiągnięcia i problemy genetyki i biotechnologii zwierząt”, a wygłoszone na niej
referaty ukażą się w „Postępach Nauk Rolniczych”. Współorganizował: „XVI Szkołę zimową
z metodologii hodowli bydła”, sympozjum Komisji żywienia zwierząt „Postęp badań fizjologicznych i biochemicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt”, „XXIII
Dni Genetyki”. Pod patronatem Komitetu odbyły
się konferencje naukowe: młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”, „Stan
i przyszłość zootechniki”. Dokonano oceny działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej
Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
w Jastrzębcu w latach 2004-2007. Ustalono, że
na stronie internetowej Komitetu od 2009 r. prezentowane będą informacje o wszystkich konferencjach naukowych z zakresu zootechniki.
W 2008 roku najwyższą godność akademicką –
tytuł doktora honoris causa – otrzymali: prof. dr
hab. Zygmunt Litwińczuk – Akademii Podlaskiej
w Siedlcach oraz prof. Tadeusz Szulc i prof. Stanisław Wajda – Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie.
Komitet Ochrony Roślin kontynuował zapoczątkowane przed ok. 10 laty spotkania z samodzielnymi pracownikami naukowymi zajmującymi się problematyką ochrony roślin na
uczelniach i w instytutach rolniczych (tym razem
w Poznaniu i Oddziale IOR-PIB w Sośniowicach), m.in. dla uzyskania pełnych informacji
o realizowanej tematyce badawczej. Kontynuował również spotkania z dyrekcjami zakładów
chemicznych w Polsce, zajmujących się produkcją pestycydów (Zakłady Chemiczne „OrganicaAzot” SA i Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe
Pestinova w Jaworznie). Członkowie Komitetu
dyskutowali nad przyszłością chemicznej ochrony roślin w kraju, zajmowali się oceną jakości
pestycydów i likwidacji mogilników w kraju,
wysłuchali też referatów na temat aktualnego stanu rynku środków ochrony roślin, w tym biologicznych, w Polsce oraz w Unii Europejskiej.
Efektem dwóch posiedzeń plenarnych było przygotowanie dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Stanowiska Komitetu w sprawie zmniejszających się możliwości ochrony upraw
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rolniczych i ogrodniczych”. Komitet współorganizował konferencje: „Choroby roślin na tle
zmian klimatycznych”, Ogólnopolską konferencję ochrony roślin sadowniczych, „Stan aktualny
i potrzeby w zakresie doboru środków ochrony
roślin”, „Nowe patogeny roślin”, „Anturium, perspektywy dalszej uprawy w Polsce”. Komitet
wspólnie z Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu wydał 4 zeszyty tomu 48 „Journal of Plant
Protection Research”.
Komitet Techniki Rolniczej poświęcił zebrania plenarne głównie sprawom Sieci Naukowej
AgEngPol, powołanej z jego inicjatywy oraz problemom wydawania czasopism. Sieć uzyskała
finansowanie na lata 2008-2009 z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” z przeznaczeniem na
szkoły naukowe, szkolenia seminaryjne i ekspertyzy, podnoszące świadomość roli nauki w rozwoju gospodarczym kraju. Sieć AgEngPol, dla
której Komitet jest Radą Programową, złożyła
wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o finansowanie w ramach Krajowego Programu Ramowego projektu badawczego z zakresu wytwarzania energii odnawialnej II generacji
z surowców rolniczych i na terenach wiejskich.
Komitet patronował i współorganizował szkoły
i seminaria naukowe oraz konferencje m.in.: XV
Szkołę Zimową „Postęp naukowo-techniczny
i organizacyjny w rolnictwie”; XXII Letnią Szkołę metodologii nauk i inżynierii systemów rolniczych; VI Warsztaty naukowe inżynierii rolniczej
i ekologii zorganizowane w Republice Czeskiej,
z udziałem tamtejszych specjalistów; konferencje
„Aktualne problemy inżynierii rolniczej – prekursorzy inżynierii rolniczej w środowisku
krakowskim”, „Rola infrastruktury i techniki
w zrównoważonym rolnictwie”, „Inżynieria rolnicza a środowisko”, „Problemy intensyfikacji
produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ograniczeń ochrony środowiska i standardów UE”,
„Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju techniki, technologie, produkcja
żywności”. Ukazał się zeszyt 6/2008 „Annual
Review of Agricultural Engineering”. Komitet
wspierał merytorycznie wydawanie „Inżynierii
Rolniczej” i „Problemów Inżynierii Rolniczej”.
Pełnił funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Inżynierii
Rolniczej (CIGR).

Komitet Technologii Drewna zorganizował
w Wieluniu wyjazdowe zebranie plenarne, na
którym wysłuchano referatu pt. „Zmienność podstawowych elementów anatomicznych i gęstość
drewna wybranych gatunków drzew”, a także
informacji na temat środków unijnych obecnie
wykorzystywanych w ramach zwiększania innowacyjności w przemyśle drzewnym. Zapoznano
się również z pięcioma zabytkami architektury
drewnianej Ziemi Wieluńskiej i zwiedzono Tartak
i Zakład Stolarski Janiny i Wacława Witkowskich. Drugie zebranie odbyło się w Instytucie
Technologii Drewna w Poznaniu. Czł. rzecz. PAN
Jerzemu Ważnemu wręczono „Księgę pamiątkową”, wydaną z okazji 80. urodzin profesora.
Omówiono sprawę przyznania prof. J. Ważnemu
Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za całokształt osiągnięć naukowych, wysłuchano referatu „Identyfikacja współczynnika dyfuzji wody
w drewnie”. Komitet współorganizował konferencję „Postęp w badaniach surowców lignocelulozowych i produktów ich konwersji”. Ukazał
się zeszyt 39/2008 „Folia Forestalia Polonica,
Seria B – Drzewnictwo”.
Komitet Uprawy Roślin wyraził swoje stanowisko w sprawie projektowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian
w nauce polskiej. Kontynuował współpracę
z Polskim Towarzystwem Agronomicznym i Polskim Towarzystwem Łubinowym, afiliowanymi
przy Wydziale V PAN. Wspólnie zorganizowano
ogólnopolskie seminarium naukowe „Łubin
w badaniach podstawowych” oraz seminarium
„Gospodarka azotem w polskim rolnictwie”. Ten
drugi problem rozpatrywano w ujęciu bilansowym i dyskutowano nad metodami analizy w skali kraju i regionów. Podjęto prace dotyczące:
przeglądu i oceny problematyki podejmowanej
przez doktorantów – uczestników studiów doktoranckich w dyscyplinie agronomia w krajowych
uczelniach i instytutach; analizy i oceny czasopism naukowych z dziedziny uprawy roślin; sformułowania priorytetów badawczych w zakresie
uprawy roślin.
Członkowie Komitetu Zagospodarowania
Ziem Górskich na zebraniach plenarnych m.in.
wysłuchali referatów: „Wpływ turystyki letniej
i zimowej na przyrodę Tatrzańskiego Parku Narodowego”; „Problemy hydrologiczne Beskidu
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Niskiego – teraźniejszość i przyszłość” (był
podstawą do dyskusji nad przyrodniczymi i ekonomicznymi skutkami inwestycji wodnych na
rzekach górskich – regiony te gromadzą i dostarczają duże ilości wody dla gospodarki i mieszkańców całego kraju). Wspólnie z Komitetem
Ekonomiki Rolnictwa PAN zorganizowano wyjazdowe zebranie plenarne, połączone z seminarium (z udziałem przedstawicieli władz lokalnych) „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa na
obszarach górskich”. W części terenowej członkowie komitetów zapoznali się z kierunkami
przemian gospodarczych i społecznych w regionie górskim. Dyskusja nad tymi problemami odbyła się w gospodarstwie pana Romana Kluski.
Tematyka prezydiów dotyczyła: spraw wydawnic
twa Komitetu – rankingu, sprzedaży oraz strony
internetowej; wdrażania postanowień Konwencji
Karpackiej; kontaktów z przedstawicielami Komisji Sejmowej Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa na temat „Programu
Natura – 2000 bariera czy szansa rozwoju”. Na
zebraniu Sekcji Karpackiej wysłuchano referatu
„Przemiany krajobrazu Tatr”. Sekcja Sudecka
wspólnie z Katedrą Ekonomiki Rolnictwa UP we
Wrocławiu była organizatorem konferencji naukowej „Współczesne problemy rozwoju ziem
górskich”. Odbyły się zebrania Sekcji Świętokrzyskiej. Członkowie Komitetu uczestniczyli
w warsztatach „Wdrażanie postanowień Konwencji Karpackiej w Polsce” oraz w spotkaniu z posłami na Sejm RP, członkami Komisji Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Ukazał się zeszyt 55 „Problemów Zagospodarowania Ziem Górskich”.
Działalność wydawnicza Wydziału: opublikowano 197,55 ark. wydaw. 9 tytułów wydawniczych komitetów oraz 43,75 ark. wyd. dwumiesięcznika Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych
i Weterynaryjnych PAN „Postępy Nauk Rolniczych”. Wydano również numery 524-533 wydawnictwa ciągłego Wydziału V PAN „Zeszyty
Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, finansowane przez różne jednostki naukowe w kraju
oraz numery 13, 14 i 15 „Biuletynu Informacyjnego Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN”.

INSTYTUT AGROFIZYKI
im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Józef Horabik
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Rudolf Michałek
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 88 pracowników, w tym 48 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
222 prace, z tego 36 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
39 projektów badawczych, w tym 8 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 15
tematów.
Wybrane wyniki:
• Uzyskano jakościową i ilościową zgodność
symulacji numerycznych procesów mechanicznych zachodzących w złożu nasion, wykonanych
metodą elementów dyskretnych, z wynikami badań doświadczalnych. Wykazano istotny wpływ
parametrów geometrycznych i mechanicznych
nasion na przebieg badanych procesów przepływu oraz jednoosiowego ściskania materiału sypkiego. Symulacje wykonane dla cząstek o parametrach mechanicznych i geometrycznych nasion
grochu, fasoli, rzepaku i pszenicy wykazały, że
wśród czynników najsilniej modyfikujących właściwości mechaniczne złoża znajdują się: orientacja przestrzenna, kształt nasion, wilgotność oraz
stopień polidyspersyjności próbki i sposób jej
formowania.
• Opracowano elementy metodyki wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej.
Opracowano równania pozwalające na przeliczanie wyników rozkładu granulometrycznego
gleb wyznaczanych metodą dyfrakcji laserowej
i metodą Cassagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego.
• Opracowano oryginalną metodę oceny kruchości i innych cech tekstury jabłek w testach
destrukcyjnych z użyciem emisji akustycznej.
Porównanie zaproponowanej metody z wynikami
oceny sensorycznej pozwoliło określić jej wyso-
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ką przydatność do obiektywnej analizy cech jakościowych jabłek.
• Opracowano projekt urządzenia do wyznaczania parametrów umożliwiających określenie rozciągliwości, wytrzymałości i przepuszczalności
błon glutenowych formujących się w próbce
z uwodnionej mieszaniny zawierającej białka
glutenowe pod wpływem ciepła i obniżonego
ciśnienia. Urządzenie zgłoszono do ochrony patentowej.

w rolnictwie”; AgEngPol – „Agroinżynieria dla
rozwoju zrównoważonego rolnictwa przemysłu
rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”; OXYGENOLOGY – „Oxygenology the Newest Discipline of Science Concerning the Role, Fate and
Behavior of Oxygen in Natural Systems” (jako
nowa dyscyplina naukowa); Q-FOOD-Net –
„Biologiczne Podstawy Zrównoważonego
Rolnictwa i Produkcji Żywności Wysokiej
Jakości”.

Uzyskane habilitacje:
Artur Zdunek Instrumentalna metoda oceny wybranych cech tekstury jabłek na podstawie emisji
akustycznej.
Uzyskane doktoraty:
Ryszard Brodowski Podatność na erozję gleby
wytworzonej z lessu w zależności od jej wilgotności i gęstości;
Justyna Cybulska Wybrane fizyczne i chemiczne
właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych;
Magdalena Ryżak Metodyczne aspekty wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej;
Katarzyna Skiba Wpływ procesu uszlachetniania
i warunków przechowywania na wybrane cechy
jakościowe wytłoku rzepakowego;
Joanna Wiącek Modelowanie efektów quasi-statycznych w złożu ziarna metodą elementów dyskretnych.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
ECOTECH – „ECOTECH-COMPLEX – Człowiek, Środowisko, Produkcja”; NANO-BIO-GEO
– „Nanoinżynieria Bio- i Geomateriałów”.

Uzyskane patenty: „Sposób pomiaru oporu przepływu powietrza przez warstwę materiału ziarnistego, zwłaszcza warstwę nasion oraz urządzenie
do przeprowadzania pomiaru według sposobu”;
Uzyskane prawa ochronne na wzory użytkowe:
„Urządzenie do wizualizacji zjawiska tarcia materiałów sypkich”; „Urządzenie do wizualizacji
zjawiska wypływu lejowego i segregacji materiałów sypkich”.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości Fizyki Stosowanej w Zrównoważonym Rolnictwie
AGROPHYSICS – „Centre of Excellence for
Applied Physics in Sustainable Agriculture”.
Instytut należy do sieci naukowych: AGROGAS
– „Redukcja gazów cieplarnianych i amoniaku

 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4
 (0-81) 744-50-61, fax (0-81) 744-50-67
 e-mail: agrof@ipan.lublin.pl
www.ipan.lublin.pl

INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA
ZWIERZĄT
im. Jana Kielanowskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Jacek Skomiał
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Marian Różycki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 90 pracowników, w tym 34 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
134 prace, z tego 34 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano 31 projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 7
tematów.
Wybrane wyniki:
• Wykazano, że aktywacja transkrypcji genów
Egr-1, LHβ i Pitx-1 w przednim płacie przysadki
samic szczura in vivo jest wrażliwa na oddziaływanie estradiolu: stymulujące dla genu Egr-1,
hamujące dla genów LHβ i Pitx-1. W modulację
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ekspresji genów Egr-1 i Pitx-1 zaangażowane są
dwa typy receptora estradiolowego ERα i ERβ,
a wpływ estradiolu na aktywność transkrypcyjną
genu LHβ odbywa się tylko poprzez ERα.
• W badaniach nad wpływem preparatów zakwaszających dodawanych do mieszanek dla
kurcząt brojlerów niezawierających antybiotykowych stymulatorów wzrostu stwierdzono, że aktywność mikroflory zwiększona na skutek niektórych dodatków, może powodować uwalnianie
substancji o działaniu antyżywieniowym (na
przykład łączny dodatek fitazy i kwasów organicznych do diety może powodować zwiększone
uwalnianie składników goitrogennych ze śruty
i wytłoków rzepakowych).
• Wykazano, że kruchość mięsa zależy od wyrębu z którego ono pochodzi, od wieku ubijanych
świń tuczonych kompensacyjnie oraz dobowego
odkładania białka i jego zawartości w mięsie,
natomiast dobowe odkładanie tłuszczu ma mniejszy wpływ, podobnie jak zawartość tłuszczu śródmięśniowego.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 66
prac, z tego 21 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 34
projekty badawcze, w tym 2 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 5 tematów.

Dyrektor: prof. dr hab. Franciszek Dubert
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Stanisław Rożek

Wybrane wyniki:
• Badano wpływ 24-epibrasinolidu (BR27) na
aktywność enzymów antyoksydacyjnych i rozwój
jęczmienia w następstwie stresu wysokotemperaturowego. Oprysk BR27 spowodował, że 100%
populacji jęczmienia osiągnęło fazę kłoszenia
w 85 dniu wegetacji, tj. o 18 dni później niż rośliny w kontroli absolutnej i 9 dni później niż
rośliny w kontroli etanolowej. Aktywność puli
peroksydaz u roślin jęczmienia przed stresem
(20oC) i u roślin poddanych działaniu temperatury 40°C nie zmieniła się. Aktywność katalazy pod
wpływem BR27 w liściach była wyższa o około
50% po stresie.
• Wykazano, że komunikacja korzenie-liście u roślin kukurydzy w warunkach stresu
suszy wykorzystuje sygnały o różnym charak
terze (hydraulicznym, hormonalnym i chemicznym), a sygnały te wydają się być powiązane
ze sobą następstwem czasowym oraz ich wkładem do adaptacji rośliny do stresowych wa
runków.
• Opracowano nowy wskaźnik postępu wernalizacji. Wszystkie sposoby ilościowego określenia efektywności wernalizacji bazują na średniej
długości wegetacji roślin w populacji do osiągnięcia zadanego stopnia rozwoju. Nie można zatem
określić naturalnego rozrzutu wartości tej cechy
w populacji. Uszeregowano rośliny w poszczególnych obiektach w kierunku coraz późniejszego zakwitania i przyjęto, że różnica pomiędzy
roślinami o takich samych kolejnych numerach
wynikła z oddziaływania badanego czynnika na
efektywność wernalizacji. Analiza wielkości tej
różnicy w miarę porównywania roślin o coraz
wyższych numerach pozwoliła ocenić wpływ
czynnika na rośliny o zróżnicowanym zaawansowaniu indukcji generatywnej.

Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 58 pracowników, w tym 27 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).

Uzyskane habilitacje:
Iwona Żur Indukcja i regeneracja haploidów w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta.

Tytuł profesora uzyskał Marian Czauderna.
Uzyskane doktoraty:
Alicja Jankowska Wpływ aktywności bioelektrycznej generowanej przez mięśniówkę jelita
cienkiego na adhezję wybranych szczepów bakteryjnych dla komórek linii Caco-2 w badaniach
in vitro.
 05-110 Jabłonna, ul. Instytucka 3
 (0-22) 782-41-75, fax (0-22) 774-20-38
 e-mail: office@ifzz.pan.pl
www.ifzz.pl

INSTYTUT FIZJOLOGII ROŚLIN
im. Franciszka Górskiego PAN
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Uzyskane doktoraty:
Elżbieta Golemiec Dynamika metabolizmu cukrów w okresie indukcji androgenicznej w kulturach pylnikowych pszenżyta;
Piotr Waligórski Ocena stopnia samoniezgodności linii hodowlanych kapusty głowiastej białej
metodą elektroforezy kapilarnej.
Instytut należy do sieci naukowych: EKO-KAT
– „Innowacyjne materiały katalityczne w ochronie ekosystemu”; „Genomika i Transgeneza Roślin Użytkowych”; BIONAN – „Molekularne
mechanizmy oddziaływań w nanoukładach biologicznych oraz układach aktywnych biologicznie modyfikowanych nanocząstkami”.
 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 21
 (0-12) 425-18-33, fax (0-12) 425-18-44
 e-mail: ifr@ifr-pan.krakow.pl
www.ifr-pan.krakow.pl

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI
ZWIERZĄT PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Edward Dymnicki
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Marian Różycki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 128 pracowników, w tym 30 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
283 prace, z tego 58 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
57 projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne;
we współpracy z zagranicą realizowano 10 tematów.
Wybrane wyniki:
• Przeprowadzono weryfikację statystyczną
wskaźników biochemicznych krwi u 112 krów
różniących się formami polimorficznymi genu
β-4 defensyny w celu oceny potencjału antyoksydacyjnego i homeostazy organizmu zwierząt.
Nie stwierdzono istotnych różnic w aktywności

dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), peroksydazy
glutationowej (GSH-Px) oraz reduktazy glutationowej (GR), jak również GSH – głównego peptydu o właściwościach antyoksydacyjnych. Wykazano istotne różnice między genotypami CC
i CT (RFLP-NlaIII) w aktywności transaminazy
asparaginianowej, poziomie albumin i frakcji
cholesterolu HDL. Największy wpływ na aktywność i poziom analizowanych parametrów biochemicznych, wchodzących w skład profilu metabolicznego krów, miało stadium laktacji
i związana z nim wydajność mleka. Istotne różnice zanotowano w poziomie glukozy, wapnia,
potasu, frakcji cholesterolu HDL, bilirubiny całkowitej oraz aktywności transaminazy alaninowej
(ALT). Wykazano również istotne różnice w składzie chemicznym mleka krów o genotypie AA
i AC (RFLP-BsrI). Różnice te dotyczyły zawartości tłuszczu, białka całkowitego i białek kazeinowych. W wyniku przeprowadzonej analizy
składu chemicznego mleka krów z uwzględ
nieniem połączonych genotypów RFLP-BsrI
i NlaIII, wykazano istotne różnice nie tylko w zawartości tłuszczu, białka całkowitego i białek
kazeinowych, lecz także komórek somatycznych
i laktozy. Nie stwierdzono istotnych różnic między genotypami krów w zakresie analizowanych
parametrów technologicznych mleka, tj. pH, SH,
termicznej stabilności białek oraz jakości skrzepu
kazeinowego i serwatki ocenianych, zarówno
w próbie fermentacyjnej z podpuszczką, jak i bez
jej udziału. Wykazano, że przy uwzględnieniu
odpowiedniej kombinacji polimorficznych form
genu β-4 defensyny, istnieje możliwość wyselekcjonowania krów produkujących mleko o korzystnym składzie chemicznym i istotnie zmniejszonej liczbie komórek somatycznych.
• Progesteron do niedawna był uważany za hormon typowo „żeński”. Obecnie wiadomo, że występuje on również u samców ssaków i odgrywa
rolę w ich ogólnym metabolizmie oraz w spermatogenezie i fizjologii dojrzałych plemników.
Receptory progesteronu (PR) stwierdzono
w plemnikach kilku gatunków ssaków (na poziomie transkryptu i/lub białka). Natomiast wiedza
o roli progesteronu w fizjologii plemników ptaka
jest bardzo uboga, brak było jakichkolwiek danych o obecności PR czy też odpowiadających
im transkryptów w plemnikach ptaków. Celem
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badań było wykrycie obecności transkryptów PR
w oczyszczonych ejakulowanych plemnikach
ptaka, na modelu przepiórki japońskiej. Występowanie transkryptów receptora progesteronu
stwierdzono metodą RT-PCR. Wielkość produktu
RT-PCR dla tego transkryptu w plemnikach wynosiła 153 pz i odpowiadała wielkości teoretycznie przewidywanej i uzyskanej dla RNA z tkanki
kontrolnej, tj. jajowodu przepiórki. Obecność
transkryptów receptora progesteronu w plemnikach świadczy o możliwości oddziaływania progesteronu na funkcjonowanie plemników ptaka
(najprawdopodobniej za pośrednictwem receptorów błonowych). Można przypuszczać, że synteza transkryptów PR znajdowanych w dojrzałych
plemnikach ptaków ma miejsce we wcześniejszych etapach spermatogenezy, np. w spermatydach, ponieważ w dojrzałych plemnikach transkrypcja ta jest zahamowana.
• Wcześniejsze badania prowadzone w Instytucie wykazały związek między locus MCW0139
na chromosomie 3 a ogólnie pojętą reprodukcją
kur. Celem obecnych badań było przeskanowanie
chromosomów 3, 4, 7 i grupy sprzężeniowej 26
(E46) z punktu widzenia występowania regionów
QTL odpowiedzialnych za reprodukcję. Materiał
do badań stanowiły kury rasy rhode island red
selekcjonowane rozbieżnie przez 4 pokolenia na
wybrane cechy jakości jaja (wytrzymałość skorupy, masa jaja i masa żółtka), utrzymywane
w klatkowym systemie chowu – łącznie ok. 1200
ptaków. Na podstawie map genetycznych chromosomów 3, 4, 7 oraz grupy sprzężeniowej 26
(E46) kury wybrano 11 sekwencji mikrosatelitarnych, flankujących regiony położenia na mapie
wcześniej przebadanych markerów mikrosatelitarnych. Mapowanie obejmowało cechy reprodukcyjne: dojrzałość płciową, wylęgowość z jaj
nałożonych i zapłodnionych, stopień zapłodnienia, przeżywalność potomstwa. Analiza sprzężeń
między tymi cechami a 15 wybranymi markerami
mikrosatelitarnymi, wskazała na możliwość występowania QTL dojrzałości płciowej (chromosom 3), wylęgowości z jaj zapłodnionych (chromosom 4 i 26) i przeżywalności potomstwa
(chromosom 3). Losowo segregująca populacja
czystorasowa do mapowania loci cech użytkowości nieśnej charakteryzuje się niskimi współczynnikami heterozygotyczności oraz stosunkowo

niskim polimorfizmem wybranych loci mikrosatelitarnych, co znacznie obniża siłę detekcji
QTL.
Uzyskane habilitacje:
Agnieszka Korwin-Kossakowska Polimorfizm
wybranych genów kandydujących na markery
cech użytkowości rozpłodowej loch;
Jolanta Oprządek Charakterystyka genetyczna
populacji polskiego bydła rasy czerwono-białej
z uwzględnieniem polimorfizmu wybranych loci.
Uzyskane doktoraty:
Kinga Boruszewska Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA a cechy jakości jaja i reprodukcji kur nieśnych.
Instytut należy do sieci naukowych: Sieć naukowa – „Zastosowanie genomiki, proteomiki i metabolomiki w kontroli wzrostu, rozrodu i zdrowia
oraz bioróżnorodności zwierząt”; Krajowy Bank
DNA Roślin, Grzybów i Zwierząt; Sieć naukowa
biotechnologii rozrodu zwierząt; BIOMILK –
„Składniki biologicznie czynne i immunostymulujące a wartość odżywcza, prozdrowotna siary,
mleka i produktów mlecznych różnych gatunków
zwierząt gospodarskich”.
 05-552 Wólka Kosowska, Jastrzębiec, ul. Postępu 1
 (0-22) 756-16-12, fax (0-22) 756-14-17
 e-mail: E.Dymnicki@ighz.pl
www.ighz.edu.pl

INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Wojciech K. Święcicki
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Jerzy J. Lipa
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 93 pracowników, w tym 40 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
185 prac, z tego 38 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
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47 projektów badawczych, w tym 7 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 40
tematów.
Wybrane wyniki:
• Zgromadzono i opisano przy współpracy z naukowcami z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Polski
(IUNG-PIB, UP-Poznań) kolekcję 600 izolatów
grzyba Leptosphaeria maculans z sześciu lokalizacji na terenie Europy: Anglia (Cambridgeshire,
Hetrfordshire), Niemcy (Dolna Saksonia), Szwecja (Skania) i Polska (Wielkopolska i Lubelszczyzna). Izolaty pozyskano z porażonych liści
odmiany rzepaku jarego Drakkar, pozbawionego
genów odporności. Izolaty grzyba scharakteryzowano pod względem typów kojarzeniowych
(geny Mat1.1 i Mat 1.2), genów awirulencji
(AvrLm1-AvrLm7 i AvrLm9), ras (Av), alleli markerów minisatelitarnych (MinLm1-MinLm3
i MinLm5) oraz wariantów sekwencji mikrosatelitarnych Lema 15 i Lema 19. Kolekcja umożliwiła określenie zakresu wirulencji i zmienności
genetycznej patogena oraz poznanie efektywnie
działających genów odporności Rlm rzepaku. Jest
to pierwsza szczegółowo opisana kolekcja grzyba L. maculans w Europie.
• Opracowano wydajną metodę mikrorozmnażania in vitro sterylnych oraz samoniezgodnych
gatunków z rodzaju Miscanthus. Wykazano, że
typ eksplantatu decyduje o efektywności indukcji
kalusa, a także o jego późniejszej zdolności regeneracyjnej. Wyselekcjonowano formę M. sinensis
o dużym potencjale regeneracyjnym obficie tworzącego się kalusa, która może być przydatna
w pracach nad modyfikacjami genetycznymi.
Opracowano także skuteczną i wydajną metodę
poliploidyzacji oraz otrzymano tetraploidalne
formy M. sinensis i heksaploidalne M. x giganteus, które poszerzają zmienność w obrębie tych
gatunków. Ponadto wykazano po raz pierwszy,
że pyłek miskanta może wejść w proces androgenezy i następnie regenerować rośliny.
• Opracowano nową klasyfikację form allelicznych wysokocząsteczkowych podjednostek gluteninowych (HMW-GS) ziarniaków pszenżyta
przy zastosowaniu wolnostrefowej elektroforezy

kapilarnej (CZE) dla 89 odmian uprawianych
w Europie. Dotychczas klasyfikacja HMW-GS
pszenżyta oraz identyfikacja nowych podjednostek oparta była na różnicach w ruchliwości elektroforetycznej w żelach poliakryloamidowych.
Obecność w białkach zapasowych pszenżyta jednocześnie wysokocząsteczkowych podjednostek
gluteninowych (pochodzących od pszenicy) i sekalinowych (pochodzących od żyta) o podobnych
właściwościach, znacznie utrudnia identyfikację
poszczególnych białek. Zastosowana metoda
CZE z uwagi na wysoką rozdzielczość oraz powtarzalność analiz pozwala dokładnie rozróżniać
te dwie klasy białek. Przy zastosowaniu CZE
scharakteryzowano cztery nowe formy alleliczne
HMW-GS u pszenżyta, niewystępujące w ziarniakach pszenicy.
Uzyskany patent: „Sposób genetycznej modyfikacji roślin, zwłaszcza ziemniaków”.
Tytuł profesora uzyskał Tadeusz Rorat.
Uzyskane doktoraty:
Katarzyna Głowacka Wykorzystanie kultur in vitro do poliploidyzacji i haploidyzacji wybranych
gatunków z rodzaju Miscanthus (Anderss.);
Anna Stachowiak Genetyczna i molekularna charakterystyka populacji grzyba Leptosphaeria maculans występujących na terenie Europy.
Instytut należy do sieci naukowej Marie Curie
Research Training Networks (RTN), TRANSISTOR: Trans-Cis elements regulating key switches in plant development.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
BIOTECHMED – Wielkopolskie Centrum Biotechnologii Medycznej; POLAPGEN – Ogólnopolskie Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego
Genetyki i Genomiki Stosowanej.
 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 34
 (0-61) 655-02-00, fax (0-61) 655-03-01
 e-mail: office@igr.poznan.pl
www.igr.poznan.pl
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INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT
I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Adam J. Zięcik
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Jan Kotwica
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 134 pracowników, w tym 68 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
340 prac, z tego 156 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
123 projekty badawcze, w tym 9 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 16
tematów.
Wybrane wyniki:
• W kapuście fermentowanej zidentyfikowano
16 produktów rozpadu glukozinolanów, w tym 2
po raz pierwszy. Wykazano, że obok kapusty fermentowanej bardzo bogatym źródłem produktów
rozpadu glukozinolanów jest także sok. Proces
gotowania kapusty fermentowanej powoduje
obniżenie zawartości askorbigenu przy jedno
czesnym zwiększeniu zawartości diindolometanu
– związku o szerokim spektrum działania przeciw
nowotworowego. Niska zawartość biologicznie
aktywnych produktów degradacji glukozinolanów
w handlowych pasteryzowanych kapustach fermentowanych sugeruje, że pasteryzacji przeważnie poddawany jest produkt o niskiej jakości.
• W badaniach nad ekspresją genu receptora
LPA3 w błonie śluzowej macicy świń w różnych
okresach cyklu rujowego i ciąży zamplifikowano,
zsekwencjonowano oraz zdeponowano w Banku
Genów fragment transkryptu receptora kwasu
lizofosfatydowego (LPA3) u świni. Wykazana
wyższa ekspresja LPA3 w rogu macicy, w którym
rozwijały się zarodki, wskazuje iż odgrywa on
istotną rolę w implantacji.
Uzyskane habilitacje:
Agnieszka Blitek Synteza i uwolnienie prostaglandyn F2 i E2 przez komórki błony śluzowej macicy
świni: rola hormonu luteinizującego, oksytocyny
i czynnika martwicy nowotworu alfa,

Waldemar Grzegorzewski Rola feromonów knura
w regulacji przepływu krwi w żyłach powierzchownych nosa i twarzy u loszki w zależności od
funkcji rozrodczej.
Uzyskane doktoraty:
Jolanta Chłopek Lokalny dojajnikowy i zwrotny
domaciczny transfer prostaglandyny E2 w cyklu
rujowym i we wczesnej ciąży u świni;
Magdalena Kowalik Mechanizm oddziaływania
steroidów jajnikowych na komórki układu rodnego krowy: wpływ genomowy i pozagenomowy;
Lidia Markiewicz Molekularna identyfikacja
i różnicowanie bakterii z rodzajów Lactobacillus
i Bifidobacterium oraz określenie wpływu wybranych szczepów na mikroflorę przewodu pokarmowego;
Jarosław Młynarczuk Wpływ polichlorowanych
bifenyli (PCBs) na czynność sekrecyjną komórek
jajnika krowy;
Anna Postek Lokalizacja i ekspresja VEGF-A (naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu) i jego
receptorów VEGFR-1 i VEGFR-2 w naczyniach
krwionośnych i limfatycznych więzadła szerokiego macicy świni podczas cyklu rujowego;
Michał Wróbel Mechanizm działania polichlorowanych bifenyli na motorykę miometrium oraz
czynność sekrecyjną endometrium krowy.
Instytut należy do sieci naukowej „Zastosowanie
genomiki, proteomiki i metabolomiki w kontroli
wzrostu, rozrodu i zdrowia oraz bioróżnorodności
zwierząt”.
 10-747 Olsztyn, ul. Tuwima 10
 (0-89) 524-03-13, fax (0-89) 524-01-24
 e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl
www.pan.olsztyn.pl

OGRÓD BOTANICZNY – CENTRUM
ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ PAN
Dyrektor: doc. dr hab. Jerzy T. Puchalski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Marian Saniewski
Ogród (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 73 pracowników, w tym 9 naukowych

– 120 –

(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 83
prace, z tego 4 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 21
projektów badawczych, w tym 4 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 9 tematów.
Wybrane wyniki:
• Na podstawie badań kriogenicznych opisano
odporność na stres desykacyjny u krajowych
chronionych gatunków paproci Phyllitis scolopenrdium i Osmunda regalis.
• Stwierdzono, że transgeneza genów uptII
i uida z zastosowaniem techniki Agrobacterium
tumafaciens szcz. C581 stymulowana jest przez
aminokwas i L-glutaminę.
• Wykazano, że w przypadku drzew liściastych
istnieje dobowy cykl wzrostu kambium korkowego (w czasie dnia), jak i kambium waskularnego
(w czasie nocy), jeżeli warunki środowiskowe
zapewniają odpowiedni poziom fotosyntezy, dostępności wody, odpowiedniej temperatury i zbilansowanego poziomu auksyn.
Ogród Botaniczny PAN należy do sieci naukowej
AGROEKOBIOLOGIA – „Innowacyjne technologie i metody oceny oraz poprawy jakości produkcji roślinnej i wzbogacania biologicznej różnorodności”.
 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2
 (0-22) 648-38-56, fax (0-22) 757-66-45
 e-mail: ob.sekr@obpan.pl
www.ogrod-powsin.pl

w TV Olsztyn. Promowano hodowlę konika polskiego w TVP1. Wydano album Konik Polski –
skarb polskiej przyrody wydany wspólnie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym, Biebrzańskim
Parkiem Narodowym, Polskim Związkiem Hodo
wców Koni oraz Agencją Nieruchomości Rolnej
• Zorganizowano doroczne spotkanie hodowców koników polskich z okazji „Weekendu z Konikiem Polskim”. Odbył się przegląd hodowlany
i licencja koników polskich. W Popielnie miał
miejsce zjazd założycielski Związku Hodowców
Konika Polskiego. Zorganizowano spotkanie hodowców z województwa zachodniopomorskiego.
• Stado krów pc w Popielnie zostało wysoko
ocenione przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w swojej klasie i ze
względu na wydajność mleczną krów zajęło
pierwsze miejsce w kraju.
• Stacja Badawcza PAN w Popielnie kontynuowała współpracę z ośrodkami naukowymi
w kraju: Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt
PAN w Jastrzębcu, Instytutem Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Szkołą
Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Pracownicy i studenci placówek naukowych
korzystali z materiałów Stacji przy realizacji prac
inżynierskich, magisterskich i doktorskich. W Popielnie odbywały się semestralne praktyki studenckie z UWM w Olsztynie.
• Stacja uzyskała status gospodarstwa ekologicznego na podstawie Certyfikatu Zgodności
BIOEKSPERT.
 12-220 Popielno, Ruciane-Nida
 (0-87) 423-15-19, fax (0-87) 423-16-17
 e-mail: sbpan@wp.pl
www.turysta.net.pl/atrakcje/pan

STACJA BADAWCZA ROLNICTWA
EKOLOGICZNEGO I HODOWLI
ZACHOWAWCZEJ ZWIERZĄT PAN

ZAKŁAD BADAŃ ŚRODOWISKA
ROLNICZEGO I LEŚNEGO PAN
(z dniem 1 kwietnia 2009 r. – Instytut
Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN)

Dyrektor: p.o. mgr inż. Andrzej Rudzki
Wybrane wyniki:
• Kontynuowano realizację programu ochrony
zasobów genetycznych konika polskiego i krów
rasy polskiej czerwonej. Zrealizowano film promujący działalność Stacji, który prezentowano

Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Kędziora
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Jerzy J. Lipa
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Zakład (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 78 pracowników, w tym 34 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
204 prace, z tego 17 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
26 projektów badawczych, w tym 8 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 6
tematów.
Wybrane wyniki:
• Zakończono projekt badawczy „Czy wysokie
zagęszczenie lisa jest czynnikiem obniżającym
różnorodność ptaków lęgowych oraz zagęszczenie ich populacji w krajobrazie rolniczym?”. Badania prowadzono na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Stwierdzono,
że wpływ lisa na rozmieszczenie i liczebność
większości gatunków występujących w krajobrazie rolniczym jest znikomy. Różnice w liczbie
gatunków i zagęszczeniu ptaków między zadrzewieniami z norami i bez nor lisów były nieistotne, zagęszczenie ptaków na polach uprawnych
nie było skorelowane z odległością od nor,
a zmiany w bogactwie ptaków w danym zadrzewieniu z roku na rok nie zależały od obecności
czynnych nor.
• Zakończono projekt badawczy „Naturalne
i antropogeniczne przemiany roślinności wodnej
i bagiennej w Parku Krajobrazowym im. gen.
D. Chłapowskiego”. We wszystkich ekosystemach wodnych w ostatnim 30-leciu łącznie zginęło 9 zespołów roślin wodnych i 1 szuwarowy.
Wzrosła ogólna liczba zbiorowisk roślinnych oraz
tworzących je gatunków roślin. Jest to związane
przede wszystkim z pojawieniem się nowych zespołów szuwarowych. Liczba gatunków roślin
naczyniowych w latach 1976-2007 wzrosła o 40.
Zginęło 15 gatunków, a pojawiło się 55 nowych.
Grupa gatunków nowych charakteryzuje się

o wiele mniejszą wartością przyrodniczą niż grupa gatunków utraconych. Zginęły gatunki związane z mezotroficznymi lub słabo eutroficznymi
wodami. Wzrosło natomiast znaczenie gatunków związanych z siedliskami eutroficznymi.
Zwiększyły się wskaźniki antropogenicznych
przemian we florze, a zmniejszył się wskaźnik
naturalności.
• Zakończono realizację zadania „Opracowanie
modelu prognozowania przewidywanych skutków zdarzeń ekstremalnych oraz działań praktycznych zmniejszających ryzyko zagrożeń”.
Analizowano zmiany w występowaniu ekstremów klimatycznych obecnie i w przyszłości na
podstawie modeli klimatycznych. Opracowywano koncepcje modeli hydrologicznych i oceny
ryzyka, pozwalające ocenić spodziewane zmiany
w występowaniu powodzi i ich możliwych skutków. Analizowano zmiany potencjału strat dla
różnych założeń dotyczących rozwoju społecznopolitycznego, percepcji ryzyka i możliwości przeciwdziałania zagrożeniom.
Uzyskane doktoraty:
Ewa M. Arczyńska-Chudy Małe zbiorniki śródpolne jako bariery biogeochemiczne i bogactwo
fitocenotycznej różnorodności;
Anna Kujawa Grzyby wielkoowocnikowe zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen.
Dezyderego Chłapowskiego.
Zakład jest członkiem Centrum Doskonałości –
Net of Excellence „Landscape Tomorrow”.
Zakład należy do sieci naukowych: AGROEKOBIOLOGIA; AGROGAZ.
 60-809 Poznań, ul. Bukowska 19
 (0-61) 847-56-03
 e-mail: zbsril@man.poznan.pl
www.zbsril.poznan.pl
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Czł. koresp. PAN Wojciech Kostowski
Przewodniczący Wydziału VI
Nauk Medycznych PAN
Na początku 2008 roku Wydział VI Nauk Medycznych skupiał 39 członków krajowych oraz
22 członków zagranicznych. W roku 2008 zmarli: członek rzeczywisty PAN Jan Ryżewski, członek rzeczywisty PAN Tadeusz Orłowski, członek
korespondent PAN Jerzy Stachura. Liczba członków krajowych wynosi obecnie 36 (19 rzeczywistych i 17 korespondentów).
Wydział opiniował projekty niektórych aktów
prawnych, wystąpienia placówek w sprawach
środków na inwestycje i aparaturę oraz na zagraniczne wyjazdy naukowe.
Z inicjatywy Wydziału został opublikowany
raport „Nadciśnienie tętnicze, obecna sytuacja
i stan badań w Polsce”. Wydział współuczestniczył w finansowaniu konferencji międzynarodowej poświęconej zagadnieniu Pheochromocytoma. W dniu 16 stycznia Wydział zorganizował
konferencję prasową „Nadciśnienie tętnicze –
problemy medyczne i społeczne”. W konferencji
uczestniczyli wybitni specjaliści zajmujący się
problemami nadciśnienia, m.in. prof. Włodzimierz Januszewicz, prof. Andrzej Januszewicz,
dr Tomasz Zdrojewski.
W Festiwalu Nauki (Jabłonna, 28 września)
uczestniczyli: prof. Sławomir Majewski, zastępca przewodniczącego Wydziału oraz prof. Anna
Gronowska-Senger reprezentująca Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka, którzy przygotowali
prezentacje i wykłady.
W witrynie Internetowego Uniwersytetu Medycznego (www.portalwiedzy.pan.pl) ukazały się
wykłady: prof. W. Kostowskiego „Co wiemy
o depresji?” oraz prof. J. Vetulaniego „Medyczne
usprawnianie człowieka”.
Odbywały się posiedzenia Kolegium Wydziału. Członkowie i przewodniczący Wydziału
pozostawali w stałym kontakcie elektronicznym. Informacja o bieżących wydarzeniach
w działalności Wydziału była publikowana
regularnie w witrynie internetowej Wydziału
(www.instytucja.pan.pl).
Uległo likwidacji Centrum Biologii Medycznej PAN. Na bazie tej placówki w kwietniu
2008 r. powstał Instytut Biologii Medycznej PAN

w Łodzi. W wyniku rozstrzygniętego konkursu
na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi, obowiązki dyrektora objął
z dniem 1 stycznia 2009 r. prof. dr Zbigniew
Leśnikowski.
Prof. W. Kostowski, przewodniczący Wydziału, reprezentuje PAN w Radzie Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych (CIOMS).
Przedstawicielem Stałego Komitetu Europejskich
Rad Badań Medycznych (EMRC) z upoważnienia Wydziału jest prof. Anna Członkowska. Prof.
S. Majewski jest przedstawicielem PAN w European Academies Science Advisory Council
(EASAC), a prof. A. Trzebski – w Komitecie
Wykonawczym Międzyakademijnego Panelu
Medycznego (IAMP).
Dofinansowano: 35 konferencji naukowych
krajowych i międzynarodowych organizowanych
lub współorganizowanych przez komitety; 1 ekspertyzę naukową; wydanie publikacji Leki i pożywienie – interakcje (red. naukowa prof. Zofia
Zachwieja, członek Komitetu Nauki o Żywieniu
Człowieka PAN).
Odbyły się dwa posiedzenia plenarne Wydziału.
• W dniu 13 marca w części naukowej posiedzenia, prof. dr Andrzej Pilc z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie wygłosił referat „Metody naukometryczne w ocenie pracy naukowców
i zespołów badawczych”. Obszerny komentarz
dotyczący naukometrii przedstawił prof. dr Andrzej K. Wróblewski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Członkowie Wydziału przyjęli sprawozdanie
z działalności Wydziału za rok 2007, dokonali
zmiany Regulaminu przyznawania Lauru Medycznego im. dr. W. Mayzla. Podjęli też: uchwałę
dotyczącą oceny działalności naukowej i organizacyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
w Warszawie oraz Instytutu Farmakologii PAN
w Krakowie, a także uchwałę o nadaniu prof.
Grzegorzowi Pawlickiemu godności honorowego
przewodniczącego Komitetu Fizyki Medycznej,
Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN.
• Na posiedzeniu w dniu 30 października prof.
Marek Niezgódka z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił
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referat naukowy „Otwarta przyszłość nauki:
transformacje paradygmatów, nowe koncepcje
i infrastruktury”.
Wydział podjął także uchwałę dotyczącą oceny działalności naukowej i organizacyjnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im.
L. Hirszfelda we Wrocławiu i Instytutu Genetyki
Człowieka PAN w Poznaniu.
Nagrody i wyróżnienia naukowe
Wydział VI Nauk Medycznych PAN nadał 18.
Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego prof. dr. hab.
Tadeuszowi Mazurczakowi z Instytutu Matki
i Dziecka w Warszawie za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie genetyki klinicznej, pediatrii, diagnostyki pre- i postnatalnej chorób i zespołów
uwarunkowanych genetycznie.
Wydział przyznał nagrody naukowe za rok
2008. Indywidualną Nagrodę Naukową im.
Jędrzeja Śniadeckiego otrzymał prof. dr hab.
Andrzej Pilc z Instytutu Farmakologii PAN
w Krakowie za cykl prac Receptory m/Glu oraz
GABA-B dla aminokwasów, jako punkt uchwytu
działania potencjalnych leków przeciwlękowych
i przeciwdepresyjnych. Indywidualną Nagrodę
Naukową Wydziału Nauk Medycznych PAN
otrzymał prof. dr hab. Rafał Suwiński z Centrum
Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Gliwicach za cykl prac dot. niekonwencjonalnych schematów frakcjonowania dawki promieniowania w radioterapii przedoperacyjnej i pooperacyjnej. Zespołową Nagrodą
Naukową Wydziału Nauk Medycznych PAN
uhonorowano prof. dr. hab. Sergiusza Jóźwiaka
z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie; dr. Jarosława Jóźwiaka i dr.
Pawła Włodarskiego z Zakładu Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę Possible Mechanisms of Disease
Development in Tuberous Sclerosis. Honorowe
wyróżnienie – Laur Medyczny im. dr. Wacława
Mayzla za rok 2008 otrzymali studenci pracujący naukowo: Piotr Filipczak (student Wydziału
Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) za udział w badaniach nad lokalizacją białka HspA2 w jąderkach
i centrosomie komórek nowotworowych; Aleksandra Borczyńska (studentka Wydziału Biologii

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)
za udział w badaniach nad rolą czynników regulacyjnych krążenia krwi (PIGF) w ciążach skomplikowanych, podwyższoną ekspresją genu c-kit
w różnych patologiach związanych z niepłodnością mężczyzn i perspektywami zastosowania
komórek macierzystych w leczeniu zawałów serca; Joanna Michałowska (studentka Wydziału
Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu) za badania nad oceną rozwoju fizycznego
dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS).
Członkowie Wydziału opublikowali łącznie
161 prac naukowych, w większości w międzynarodowych czasopismach naukowych o wysokim
indeksie cytowań oraz 134 monografie, komunikaty i doniesienia zjazdowe; aktywnie uczestniczyli w działalności naukowej i dydaktycznej,
prowadząc badania, wykłady, opiniując wnioski
na stopnie i tytuły naukowe oraz nagrody. Byli
organizatorami lub współorganizatorami konferencji naukowych.
Członek zagraniczny Wydziału prof. Harald
zur Hausen otrzymał Nagrodę Nobla za badania
nad ontogenetycznym wirusem HPV.
Wydział wystąpił o przyznanie Medalu im.
Mikołaja Kopernika prof. Noelowi R. Rose (John
Hopkins University, Baltimore, USA), wybitnemu immunologowi i patologowi.
Członkowie Wydziału uzyskali następujące
nagrody i wyróżnienia: Roman Kaliszan – Nagrodę Naukową Ministra Zdrowia; Stanisław
Konturek – doktoraty honoris causa Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nagrodę zespołową
Ministra Zdrowia; Wojciech Kostowski – doktorat honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; Janusz Limon – Złotą Odznakę
Stowarzyszenia na rzecz osób z chorobą Huntingtona w Polsce; Sławomir Majewski – Nagrodę
Naukową Ministra Zdrowia; Kazimierz Ostrowski – „Zasłużony dla Polskiej Nefrologii” oraz
wyróżnienie Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie; Wiesław Pawlik – Medal im.
Napoleona Cybulskiego; Jan Steffen – „Zasłużony dla Polskiej Nefrologii”; Andrzej Szczeklik
– nagrodę C. von Pirqueta Europejskiej Akademii
Alergologii i Immunologii Klinicznej, nagrodę za
osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej
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TOTUS Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia,
„Człowiek roku 2008” w zakresie ochrony zdrowia w ramach Konkursu Sukces Roku, nagrodę
„Ambasador Polszczyzny w piśmie” nadaną
przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium
PAN; Tomasz Trojanowski – Komandorię Orderu
św. Sylwestra (Watykan); Marek Zembala – doktorat honoris causa Uniwersytetu Montpellier.
Działalność komitetów naukowych
Przy Wydziale VI Nauk Medycznych PAN
działało 11 komitetów naukowych. Działalność
komitetów koncentrowała się na popularyzacji
wiedzy, szczególnie na współuczestnictwie w organizowaniu konferencji, a także na działalności
opiniodawczej. Komitety przygotowywały opinie
w sprawie wniosków o nagrody Prezesa Rady
Ministrów. W sesjach plenarnych Wydziału
i w Zgromadzeniu Ogólnym PAN uczestniczyli
przewodniczący komitetów naukowych Wydziału.
Odbyły się zebrania plenarne Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego, na których
w części naukowej wysłuchano referatów: „Czynniki społeczne a zdrowie Polaków – znaczenie
problemu na przykładzie chorób układu krążenia”
(dr Tomasz Zdrojewski); „Program ECAP – znaczenie standaryzowanych międzynarodowych
badań realizowanych na potrzeby zdrowia publicznego w Polsce” (prof. Bolesław Smoliński).
Komitet był współorganizatorem konferencji
„Środowisko. Geny. Zdrowie” w ramach cyklu
EPISTATKAT. Z inicjatywy Komitetu odbyło się
– z udziałem Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego – spotkanie na temat przyszłości zdrowia
publicznego. Podczas spotkania m.in. referat wygłosił Prezes PAN prof. Michał Kleiber. Konsekwencją był cykl spotkań roboczych zakończonych
przygotowaniem formalnego wniosku o ustanowienie programu Foresight. Komitet przesłał do
Ministra Edukacji Narodowej stanowisko w sprawie uwzględnienia problematyki zdrowotnej
w programach kształcenia dzieci i młodzieży. Komitet wspólnie z Państwowym Zakładem Higieny
opracował ekspertyzę „Potencjał promocji zdrowia
w Polsce – krajowy plan rozwoju: rynek pracy
w promocji zdrowia i zdrowiu publicznym”, której
odbiorcami było m.in. Ministerstwo Zdrowia
i Główny Inspektorat Sanitarny.

Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii
i Diagnostyki Obrazowej był współorganizatorem: Polsko-Amerykańskiego Seminarium Radiologicznego „Współczesne metody obrazowania w diagnostyce i leczeniu” i konferencji
„Medical Physics and Engineering, 110 Years
After the Discovery of Polonium and Radium”.
Komitet Genetyki i Patologii Molekularnej
zorganizował zebrania plenarne poświęcone tematom: „Macierzyste komórki w regeneracji narządowej” (prof. M. Kurpisz), „Fryderyk Chopin
– muzyka i cierpienie” (prof. W. Cichy). Komitet
był współorganizatorem konferencji: „Postępy
w badaniach diagnostycznych stosowanych
u chorych na raka tarczycy i inne choroby endokrynne”; „Molekularne mechanizmy długowieczności i starzenia się”; Sympozjum Mikroskopii
Elektronowej oraz sesja satelitarna „Badania
ultrastrukturalne wczoraj, dziś i jutro”; Gliwickie
Spotkania Naukowe 2008 „Współczesna terapia
nowotworów: od badań molekularnych do zastosowań klinicznych”; „Biologia Rozrodu” (V Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu); XX Szkoła Letnia „Postępy Biologii
Molekularnej”.
Podczas zebrań plenarnych Komitetu Nauk
Fizjologicznych, w części naukowej wysłuchano
referatów: „Molekularne podstawy fenotypów
astmy oskrzelowej” (prof. M. Sanak); „Mechanizmy modulacji GABA-ergicznych prądów synaptycznych przez benzodiazepiny”. Komitet był
współorganizatorem: VI Sesji Kongresu PTF
„Muscle Metabolism During Exercise and Adaptive Responses to Physical Training”, sympozjów
w ramach XXIV Kongresu PTF: „Brain and
Heart. Neuropeptides in Central and Peripheral
Cardiovascular Control” i „Gastrointestinal and
Liver Physiology”; konferencji „Neuroimmunologia”; XIII Sympozjum Sekcji Kardiologii
Eksperymentalnej PTK.
Komitet Nauk Neurologicznych był współorganizatorem konferencji: „10 lat programów
udarowych w Polsce. Jakość opieki nad chorym
z udarem mózgu. Co osiągnięto, co jeszcze można zrobić?”; „Problemy zwalczania bólu w przeszłości i obecnie”; sesji „Nowe strategie terapeutyczne w leczeniu schorzeń OUN” w ramach 9th
International Symposium „Molecular Basis of
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Pathology and Therapy”; XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: „Badania neurofizjologiczne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego w chorobach nowotworowych”; „Postępy
w badaniach nad mutacjami dynamicznymi
w chorobach neurologicznych”; „Współczesne
problemy kliniczne, psychologiczne i społeczne
w bólach głowy u dzieci i młodzieży”; „Neuropatologia chorób infekcyjnych układu nerwowego”; „Postępy w rozumieniu i diagnostyce dziedzicznych neuropatii ruchowo-czuciowych”;
I Seminarium: „Metodologia badań naukowych
w psychiatrii – osiągnięcia i pytania”; II Seminarium: „Zdrowie psychiczne i choroba psychiczna
– ujęcia i konsekwencje”.
Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka był
współorganizatorem: konferencji „Leczenie dietetyczne jako element postępowania behawioralnego w prewencji i terapii zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży” i VIII Krajowych
Warsztatów Żywieniowych „Metody ankietowe
w badaniach żywieniowych”. Członkowie Komitetu czynnie uczestniczyli w Festiwalu Nauki
w Jabłonnie. Komitet wydał publikację Leki i pożywienie – interakcje. Komitet przesłał do Wydziału Raport dotyczący stanu, perspektyw rozwoju i możliwości zagrożeń reprezentowanych
dyscyplin naukowych.
Komitet Patofizjologii Klinicznej współorganizował: International Conference „Advances
in Pneumology”; X Jubileuszowe Warszawskie
Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2008; 1st
Central European Conference on Pheochromocytoma; Polsko-Amerykańską Konferencję „Reduc
ing Burden of COPD”. Komitet przesłał do Wydziału Raport dotyczący stanu wybranych
reprezentowanych dyscyplin medycznych.
Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej
i Integracji Społecznej zorganizował zebrania
plenarne i zebrania prezydium, podczas których
omawiano m.in. projekt podziału dziedzin i dyscyplin nauki, zasady bioetyki w badaniach naukowych w fizjoterapii. Komitet powołał komisję
ds. opracowania kryteriów oceny jakości czasopism naukowych z dziedziny nauk o kulturze
fizycznej i rehabilitacji. Przyjął uchwały: o przyznawaniu cyklicznej nagrody naukowej za wyróżniające się publikacje naukowe w dziedzinie
nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych

w zakresie rehabilitacji; o przyznaniu nagrody
naukowej za 2007 r. dr Natalii Morgulec i prof.
Andrzejowi Kosmosowi z AWF w Warszawie za
cykl sześcioletnich badań sprawności fizycznej
osób niepełnosprawnych, łączących problematykę nauk o kulturze fizycznej i rehabilitacji. Komitet był współorganizatorem: XIII Międzynarodowego Sympozjum Polskiego Towarzystwa
Rehabilitacji „Deformacje i zespoły bólowe kręgosłupa”. Jako współorganizator I Kongresu Rehabilitacji Polskiej w 2009 r., Komitet wystąpił
do Prezydenta RP z prośbą o objęcie kongresu
patronatem honorowym. Komitet przesłał do Wydziału Raport dotyczący aktualnego stanu, perspektyw rozwoju i możliwych zagrożeń reprezentowanych dyscyplin naukowych.
Odbyły się zebrania plenarne oraz prezydium
Komitetu Rozwoju Człowieka – z referatami:
„Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami
– koncepcja, organizacja i potrzeby” (prof. B.
Wojnarowska i dr A. Oblacińska); „Nadciśnienie
płucne u dzieci” (dr M. Żuk). Posiedzenia komisji odbyły się z referatami naukowymi: „Nierzetelność naukowa w onkologii” (dr M. Wroński);
„Prezentacja dziecięcej skali rozwojowej” (mgr
D. Fecenec); „Kontynuacja opieki nad pacjentami
z przewlekłymi rzadkimi chorobami, wchodzącymi w wiek dorosły (17-20 lat). Bieżąca sytuacja
w Europie i Polsce” (prof. E. Pronicka); „Dorośli
po operacjach wrodzonych wad serca w wieku
dziecięcym. Odległe konsekwencje «sukcesu chirurga»” (prof. B. Maruszewski); „Problemy opieki reumatologicznej u młodocianych” (prof.
A. Rokicka); „Problemy psychologiczne medycyny adolescentów” (dr A. Jakubowska); „Epidemiologia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży” (prof. T. Wolańczyk); „Problemy
psychologiczne dzieci przewlekle chorych” (prof.
L. Szewczyk, dr M. Wiśniowiecka); „Wczesne
wykrywanie autyzmu i efekty wczesnego wspomagania rozwoju” (prof. E. Pisula); „Zaburzenia
hormonalne w zespole anorexia nervosa” (dr
K. Ziora); „Depresja jako dodatkowy czynnik
osteoporozy w zespole jadłowstrętu psychicznego” (dr J. Konstantynowicz); „Niskorosłość
u dzieci uwarunkowana hormonalnie” (dr hab.
M. Hibner); „Pokwitanie – uwarunkowania i znaczenie dla zdrowia dziewcząt i kobiet” (prof.
B. Kulik-Rechberger); „Postępy diabetologii
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dziecięcej” (prof. L. Szewczyk); „Zespół metaboliczny w okresie rozwojowym” (dr A. Mazur).
Komitet współorganizował XVIII Konferencję
Naukową Sekcji Medycyny Psychosomatycznej
PTL „Aktualności psychosomatyki”. Komitet
przesłał do Wydziału opracowanie „Opinie
w sprawie opieki pediatrycznej w Polsce” (prof.
W. Kawalec, prof. J. Bodalskiego i wystąpienie
dr. J. Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Uwaga! Nasze dzieci są w niebezpieczeństwie”).
W Komitecie Terapii i Nauk o Leku odbyło
się zebranie prezydium oraz dwa zebrania plenarne z wykładami: „Polimorfizm cytochromu P450
– konsekwencje farmakokinetyczne, farmakologiczne i terapeutyczne” (dr P. Tomaszewski);
„Leki hipolipemiczne – teraźniejszość i przyszłość” (dr M. Broncel). Na posiedzeniach komisji wygłoszono referaty: „Wpływ leków na zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdów”
(dr hab. J. Woroń); „Leki antycytokinowe w tera
pii reumatoidalnego zapalenia stawów i chorobie
Leśniowskiego-Crohna – teraźniejszość i przyszłość”; „Znaczenie ziół w cukrzycy” (prof.
I. Matławska); „Modelowanie molekularne oddziaływań ligand-receptor w układzie receptora
nikotynowego oraz receptora B2-adrenergicznego”
(dr K. Jóźwiak); „Komputerowe modele receptorów serotoninowych – podsumowanie i najnowsze trendy” (prof. A. Bojarski); „Zakażenia HPV:
epidemiologia, profilaktyka i leczenie” (prof.
S. Majewski); „Terapia zakażeń wirusem HIV”
(dr J. Baraniak); „Ocena trwałości fotochemicznej leków i substancji leczniczych” (prof. J. Mielcarek); „Fotoprzemiany fluorochinolonów” (prof.
J. Krzek). Komitet był współorganizatorem: 6.
Międzynarodowego Sympozjum Naukowego
„Zastosowanie metod chromatograficznych w badaniach fitochemicznych i biomedycznych”; konferencji „Natural and Synthetic Products in Improvement of Mental and Physical Efficiency”
i „Innowacyjne rozwiązania w technologii postaci leku w celu optymalizacji farmakoterapii”.
Komitet przesłał do Wydziału Raport dotyczący
aktualnego stanu, perspektyw rozwoju i możliwych zagrożeń reprezentowanych dyscyplin naukowych.

INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Czesław M. Cierniewski
Przewodnicząca Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Maria J. Olszewska
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 54 pracowników, w tym 40 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 56
prac, z tego 15 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 41
projektów badawczych, w tym 4 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 11 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opracowano ogólną metodę otrzymywania
bibliotek nukleozydów modyfikowanych klasterami boru w oparciu o reakcję ligacji chemicznej.
Biblioteki te stanowić mogą podstawę badań
przesiewowych pochodnych nukleozydów modyfikowanych lipofilowym farmakoforem karboranylowym, mających na celu identyfikacje
związków o pożądanych właściwościach biologicznych.
• Wykazano użyteczność metodologii TRSPCR opartej na wykorzystaniu w reakcji amplifikacji oligonukleotydowych starterów zawierających motywy TRS bogate w pary G/C
w diagnostyce i różnicowaniu chrobotwórczych
drobnoustrojów – uropatogennych szczepów
E. coli oraz nietypowych prątków gruźlicy –
M. avium, M. intracellulare i M. gordonae.
W przypadku zastosowania startera zawierającego
trakt (CGG)4, wykazano wysoką powtarzalność
proponowanych analiz osiągającą około 94%.
• Uzyskano wyniki sugerujące, że zwiększona
aktywność funkcjonalna neutrofilów po kontakcie
z komórkami nowotworowymi może ułatwiać
rozprzestrzenianie się komórek rakowych i sprzyjać ich przerzutowi.
Tytuł profesora uzyskał Jarosław Dziadek.
Uzyskane doktoraty:
Radosław Bednarek Charakterystyka regulacji
ekspresji genu inhibitora aktywatorów plazmino-
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genu typu 1 ( PAI-1 ) w komórkach śródbłonka
aktywowanych przez tymozynę B4.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
w dziedzinie biologii medycznej.
Instytut należy do sieci naukowych: Regionalne
Centrum Badań Chemicznych, Biologicznych
i Medycznych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi;
Polska Sieć Badawcza „Wirusologia molekularna
i kliniczna”; Polska Sieć Badawcza „Molekularne podstawy odporności”.
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
Centrum Zaawansowanych Technologii „BioTechMed” (koordynator Politechnika Łódzka).

• Wykazano, że w zwierzęcym modelu depresji
(stres prenatalny) dochodzi do zwiększenia poziomu serynowo/treoninowej fosfatazy PP-2A
w hipokampie i korze czołowej, a zmianie tej
zapobiega długotrwałe podawanie imipraminy,
fluoksetyny, mirtazapiny lub tianeptyny. Zwiększone stężenie fosfatazy PP-2A może – poprzez
ograniczenie fosforylacji kinaz MAP – nasilać
funkcję receptorów glukokortykoidowych oraz
obniżać stężenie niektórych neuroprzekaź
ników.
• Zidentyfikowano grupy koregulowanych genów, których ekspresja w mózgu ulega zmianie
pod wpływem działania różnych substancji uzależniających.

Dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Edmund Przegaliński

Uzyskane habilitacje:
Zofia Rogóż Ocena udziału prostaglandyn i tlenku azotu w adaptacji osi podwzgórze-przysadkanadnercza w normie oraz podczas stresu;
Anna Stojakowska Biologicznie aktywne metabolity wtórne oraz niektóre aspekty regulacji ich
biosyntezy w hodowlach in vitro korzeni
Tanacetum parthenium, Scutellaria baicalensis
i Inula sp.
Uzyskane doktoraty:
Agnieszka Zelek-Molik Ekspresja białek G
w mózgu szczurów uzależnionych od morfiny
i kokainy.

Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 156 pracowników, w tym 71 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).

Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
„Neuropharmacology in Search for New Perspective in Respond to the Demand of Emerging
European Society”.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie
310 prac, z tego 98 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
46 projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne;
we współpracy z zagranicą realizowano 26 tematów.

Instytut należy do sieci naukowych: „Poszukiwanie wewnątrzustrojowych punktów uchwytu
potencjalnych leków neurotropowych”; „Synteza, struktura i właściwości terapeutyczne związków preparatów organicznych”; „Farmakologiczna i genetyczna protekcja oraz cytoprotekcja
w schorzeniach ośrodkowego układu nerwo
wego”.

 93-232 Łódź, ul. Lodowa 106
 (0-42) 272-36-33, fax (0-42) 272-36-30
 e-mail: aobidowska@cbm.pan.pl
www.cbm.pan.pl

INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN

Wybrane wyniki:
• Wykazano, że wielokrotne, a nie jednorazowe
podania neuroleptyku – risperidonu zmieniają
perisomatyczne GABA-ergiczne unerwienie neuronów piramidowych. Uzyskane wyniki wskazują na nowy terapeutyczny mechanizm działania
risperidonu.

 31-343 Kraków, ul. Smętna 12
 (0-12) 662-32-20, fax (0-12) 637-45-00
 email: ifpan@if-pan.krakow.pl
www.if-pan.krakow.pl
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INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy S. Nowak
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Jan Steffen
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 59 pracowników, w tym 24 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
154 prace, z tego 31 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
37 projektów badawczych, w tym 1 zagraniczny; we współpracy z zagranicą realizowano 11
tematów.
Wybrane wyniki:
• Potwierdzenie udziału genu CDKN2A (p16)
oraz wskazanie na potencjalne działanie supresorowe genów STK17A, CRKL, MAPK1 i GNG7
w przebiegu płaskonabłonkowego raka krtani
opublikowano w pracach: „Characterization of
Homologous Deletions in Laryngeal Squamous
Cell Carcinoma Cell Lines” oraz „Molekularna
charakterystyka uszkodzeń chromosomów w liniach komórkowych chłoniaka Hodgkina oraz
płaskonabłonkowego raka krtani”.
• Analiza asocjacji polimorfizmu genu I/D genu
ACE wykazała, że razem z nadciśnieniem tętniczym stanowi on istotny czynnik ryzyka wystąpienia tętniaka aorty. Wyniki opublikowano
w „Angiotensin-Converting Enzyme (ACE, I/D)
Gene Polymorphism and Susceptibility to Abdominal Aortic Aneurysm or Aortoiliac Occlusive
Disease”.
• Wykazano i opublikowano w pracy „Interindividual Differences and Alterations in the Topology of Chromosomes in Human Sperm Nuclei of
Fertile Donors and Carriers of Reciprocal Translocations” przestrzenne przesunięcie centromerów
w chromosomach plemnikowych zaangażowanych
w translokacje u nosicieli translokacji wzajemnych oraz znaczne międzyosobnicze różnice
w lokalizacji chromosomu Y w plemnikach.

Uzyskane habilitacje:
Anna Kowalska Badania nad podłożem genetycznym choroby Alzheimera oraz otępień czołowoskroniowych.
Uzyskane doktoraty:
Maciej Giefing Molekularna charakterystyka
uszkodzeń chromosomów w liniach komórkowych
chłoniaka Hodgkina oraz płaskonabłonkowego
raka krtani;
Iwona Ziółkowska-Suchanek Mutacje i polimorfizmy w genie NBS1 u chorych z mnogimi nowotworami pierwotnymi.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości:
Wielkopolskie Centrum Biotechnologii Medycznej – BioTechMed.
Instytut należy do sieci naukowych: „Biotechnologia Rozrodu Zwierząt”; „Wielkopolskie Centrum Badań Przyrodniczych i Medycznych”.
 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 32
 (0-61) 657-91-00, fax (0-61) 823-32-35
 e-mail: igcz@poznan.pl
www.igcz.poznan.pl

INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ
im. Ludwika Hirszfelda PAN
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jacek C. Szepietowski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
n. med. Wiesław W. Jędrzejczak
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 175 pracowników, w tym 71 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
283 prace, z tego 93 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
84 projekty badawcze, w tym 5 zagranicznych;
we współpracy z zagranicą realizowano 12 te
matów.
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Wybrane wyniki:
• Otrzymano dwie nowe linie myszy transgenicznych, które posłużą do zbadania zależności
między ekspresją ewolucyjnie konserwowanych
genów RAG1 i RAG2 (niezbędnych dla rozwoju
limfocytów i adaptacyjnego układu odpornościowego kręgowców) a ekspresją odkrytego w Instytucie genu NWC, trzeciego ewolucyjnie konserwowanego genu w locus RAG. Ekspresję
genów RAG i NWC będzie można śledzić niezależnie, ponieważ wprowadzony transgen posiada
‘świecące’ geny reporterowe YFP i GFP sprzężone z genami NWC i RAG2.
• Badano ochronny wpływ bakteriofagów A5,
swoistych dla szczepu Staphylococcus aureus L,
u myszy poddanych immunosupresji cyklofosfamidem i infekowanych tymi bakteriami. Podanie
bakteriofagów prowadziło do znacznej redukcji
liczby bakterii w badanych organach, jak również
do istotnego obniżenia surowiczych poziomów
cytokin prozapalnych. Bakteriofagi podnosiły
odsetek neutrofilów i niedojrzałych komórek z linii mielocytarnej i limfocytarnej we krwi obwodowej i w szpiku kostnym oraz poziom swoistych
przeciwciał na S. aureus. Reasumując, wyniki te
sugerują, że fagoterapia zakażeń bakteryjnych
u pacjentów poddanych immunosupresji może
być efektywna i bezpieczna.
• Stwierdzono związek defektywnego allelu
KIR2DS4 zwanego KIR1D i braku jego prawidłowego wariantu z przewlekłą białaczką szpikową (p = 0,03). Cząsteczka KIR1D nie zawiera
regionu transmembranowego, nie może być zakotwiczona w błonie komórkowej. Jeśli jest
w ogóle wytwarzana, to tylko jako białko rozpuszczalne, potencjalnie maskujące oddziaływania innych cząsteczek KIR z ligandem. Wyniki
badań opublikowano w pracy „Association
of KIR2DS4 and Its Variant KIR1D with Leu
kemia”.
Tytuł profesora uzyskali: Wojciech A. Gorczyca, Maria W. Janusz.
Uzyskane habilitacje:
Dagmara E. Jakimowicz Rola białek ParA i ParB
w segregacji materiału genetycznego Strepto
myces;
Danuta Witkowska Udział białek ściany komórkowej bakterii z rodziny Enterobacteriaceae

w patogenności i odporności przeciwbakte
ryjnej.
Uzyskane doktoraty:
Jolanta E. Artym Wpływ laktoferyny na rekonstytucję upośledzonej przez cytostatyki funkcji układu immunologicznego myszy;
Dagmara B. Kłopotowska Konstrukcja modelu
badawczego do identyfikacji genów aktywowanych w komórkach neuralnych przez szlaki sygnałowe zależne od receptora neurotrofiny-3
(TrkC);
Magdalena A. Kotowska Charakterystyka tioesterazy typu II ze Streptomyces coelicolor A3(2).
Uzyskane patenty: „Preparat o działaniu antynowotworowym”; „Preparat bakteriofagowy o podwyższonej trwałości oraz zastosowanie blokowego kopolimeru tlenku etylenu i tlenku propylenu”;
„Zastosowanie frakcji białkowej z młóta browarnianego oraz podłoże mikrobiologiczne”; „Sposób otrzymywania diagnostycznego preparatu
immunologicznego i oznaczania poziomu zaawansowanej glikacji w surowicy i próbkach
biologicznych z użyciem specyficznych testów
immunochemicznych”; „Fluorescencyjny element testowy do wykrywania i/lub określania
stężenia endotoksyn w płynnych próbkach”.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
Centre of Excellence IMMUNE (Instytut bierze
udział w programie „Quality of Life and Management Resources” ogłoszonym przez Komisję
Europejską).
 53-114 Wrocław, ul. Weigla 12
 (0-71) 337-11-72, fax (0-71) 337-13-82
 e-mail: secret@iitd.pan.wroc.pl
www.immuno.iitd.pan.wroc.pl

INSTYTUT MEDYCYNY
DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ
im. Mirosława Mossakowskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
n. med. Jerzy W. Łazarewicz
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Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 283 pracowników, w tym 110 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 564
prace, z tego 152 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 98 projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 69 tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizowano badania w zakresie implantacji,
różnicowania i efektu funkcjonalnego neuralnych
komórek macierzystych/progenitorowych pochodzących z krwi pępowinowej w badaniach in vivo.
Opracowano powtarzalny model uszkodzenia
struktur mózgu u szczura, który powoduje zmiany sensomotoryczne. Wybrano testy behawioralne, za pomocą których można oceniać te zmiany
i weryfikować je po przeszczepieniu neuralnych
komórek macierzystych. Badania efektywności
systemowej terapii komórkami izolowanymi ze
świeżej krwi pępowinowej u szczurów z ogniskowym uszkodzeniem mózgu wykazały, że komórki jednojądrzaste (HUCB-MNC) są bardziej efektywne w przywracaniu funkcji ruchowych.
Natomiast komórki ukierunkowane neuralnie
(HUCB-NPs) w większym stopniu redukują upośledzenie funkcji poznawczych. Wstępne wyniki
badań oceny neuralnych komórek macierzystych
izolowanych z ludzkiej krwi pępowinowej
(HUCB-NSC) przeszczepionych u szczurów
stworzyły podstawy do zastosowania markerów
żywotności, proliferacji i różnicowania HUCBNSC po ich transplantacji. Wykazano, iż neuralne komórki ludzkiej krwi pępowinowej przeszczepiane do mózgu szczurów mają zdolność
przeżycia, proliferacji i różnicowania do komórek
o charakterze neuronów i astrocytów. Krótki czas
przeżycia HUCB-NSC po transplantacji, szczególnie u szczurów dorosłych, był wynikiem eliminacji ludzkich komórek przez komórki immunologicznie czynne biorcy.
• Zajmowano się laminopatiami – korelacjami
fenotypu klinicznego z podłożem molekularnym
w wybranych zespołach chorobowych. Celem
badań było wyjaśnienie mechanizmów leżących
u podstaw zespołów chorobowych należących do

laminopatii, związanych z mutacją genu LMNA
lub innych genów kodujących białka jądrowe,
które współdziałają z laminami. Przeprowadzono
korelacje genotypowo-fenotypowe na podstawie
założonej w 2001 r. bazy danych (100 przypadków), w tym dystrofia Emery-Dreifussa I, dystrofia Emery-Dreifussa II, kardiomiopatia, lipodystrofia oraz laminopatia wieloukładowa.
Zidentyfikowano 3 nowe, nieopisane dotąd mutacje. Przy użyciu metod histochemicznych i Western blot, wykazano wzajemne oddziaływanie
białek jądrowych (np. obniżenie ekspresji laminy A w emerynopatii lub obniżenie ekspresji emeryny w laminopatii). Opisano strukturę i ultrastrukturę mięśnia szkieletowego, mięśnia sercowego oraz fibroblastów skóry, pobranych do
hodowli od chorych z różnymi postaciami laminopatii. Jest to jeden z nielicznych, zarazem najdokładniejszy opis architektury jądra komórkowego w laminopatiach. Spośród 30 przypadków
podejrzanych o lipodystrofię, tylko 2 okazały się
genetyczną lipodystrofią typu Duningana – są to
dotąd jedyne przypadki opisane w Polsce. Lipodystrofię natomiast stwierdzono jako element
zespołu nakładania w innych laminopatiach narządowych. Wszyscy chorzy rozpoznani jako
dystrofia Emery-Dreifussa (2 typy), inne laminopatie narządowe i wieloukladowe, podlegali jednocześnie badaniu kariologicznemu, często także
leczeniu kardiologicznemu. Rutynowo oznaczono
u nich biomarkery, oceniono funkcjonalnie układ
sercowy, w razie potrzeby zakładano rozrusznik
lub kardiowerter – defibrylator. Kardiologię polską badania te zainspirowały do zorganizowania
ośrodka zajmującego się kardiomiopatiami zależnymi od patologii nuklearnej, a także do zorganizowania w terenie poradnictwa kardiologi
cznego, nastawionego na lokalizowanie chorych
z różnymi rodzajami lamino(nukleo)patii. Objęło
to również kobiety-nosicielki choroby EDMI. Jest
to ważny czynnik zapobiegający przypadkom
nagłych zgonów (poprzednio często nierozpoznawalnych). Poza wykonaniem zaplanowanych
badań, dodatkowo zidentyfikowano po raz pierwszy w Polsce przypadek nietypowej progerii, należącej do laminopatii wielonarządowych. Rozszerzono również badania na dermatopatię
restrykcyjną – opisano 6-pokoleniową rodzinną
progerię z cechami dermatopatii, zależnymi od
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mutacji 1303C>T. Dalsze badania ukierunkowane będą głównie na laminopatie ogólnoustrojowe,
na problemy starzenia fizjologicznego i patologicznego.
• Badano czynniki ryzyka miażdżycy u osób
długotrwale odżywiających się dietą wysokotłuszczową. Celem badań była ocena tych czynników u osób długotrwale stosujących tzw. „dietę Kwaśniewskiego”. Ta niskowęglowodanowa,
wysokotłuszczowa, ketogenna dieta jest uważana
za miażdżycorodną i szkodliwą dla zdrowia, chociaż nie opublikowano żadnych badań dotyczących jej wpływu na organizm ludzki. Grupę badaną stanowiło 30 zdrowych mieszkańców
Częstochowy (17 kobiet, 13 mężczyzn, wiek
50,6+/-2,9 lat), które oświadczyły, że stosują
„dietę Kwaśniewskiego” od co najmniej 1 roku
(średnio przez 5,0+/-0,5 lat). W surowicy osób
badanych stwierdzono podwyższony poziom
kwasu beta-hydroksymasłowego (289+/-44 mM/L),
bardzo wysokie stężenie cholesterolu całkowitego (282+/-9 mg/dL) i cholesterolu LDL (192+/-8
mg/dL), ale zarazem wysokie stężenie cholesterolu HDL (69+/-3 mg/dL) i niski poziom triglicerydów (103+/-8 mg/dL) oraz glukozy (89+/-1
mg/dL). Stężenia insuliny wynosiły 6,5+/-0,7
mU/mL, homocysteiny 10,5+/-0,6 mM/L i białka
C-reaktywnego 2,7+/-0,8 mg/L. Stężenie triglicerydów było ujemnie skorelowane z poziomem
cholesterolu HDL (r = -0,54, P = 0,004), a dodatnio z poziomem insuliny (r = 0,75, P<10exp-5).
Chociaż w badanej grupie cholesterol całkowity
i cholesterol HDL były wyraźnie podwyższone,
to godne podkreślenia jest, że były to jedyne
zwiększone czynniki ryzyka miażdżycy w grupie
badanej. W wyniku podwyższonego cholesterolu
HDL współczynnik aterogenności (iloczyn [cholesterol całkowity]/[cholesterol HDL]) wynosił
u osób badanych 4,2+/-0,2, co nie wskazuje na
zwiększone zagrożenie miażdżycą. Podsumowując, omówione badania nie potwierdzają hipotezy
o miażdżycorodności „diety Kwaśniewskiego”.
Tytuł profesora uzyskali: Edward Franek, Anna
M. Kamińska, Ewa Matyja, Arkadiusz Orzechowski, Andrzej Z. Rydzewski.
Uzyskane habilitacje:
Małgorzata Chalimoniuk Zmiana ekspresji i aktywności enzymów nNOS, sCG i PDEs odpowie-

dzialnych za stężenie Comp oraz wpływ terapii
L-DOPA na szlak nNOS/sCG/Comp i obumieranie neuronów dopaminergicznych w chorobie
Parkinsona;
Gerard P. Cybulski Dynamic Impedance Cardiography – the System and Its Applications;
Tomasz Gabryelewicz Patogeneza i przebieg zaburzeń poznawczych w podeszłym wieku; łagodne zaburzenia poznawcze i ryzyko konwersji do
otępienia;
Barbara Lewko Wpływ hiperglikemii i stresu mechanicznego na wewnątrzkomórkowe czynniki
regulujące funkcje komórek podocytarnych kłębuszków nerkowych.
Uzyskane doktoraty:
Katarzyna U. Domek-Łopacińska Tlenek azotu
i cykliczny GMP w dojrzewaniu układu cholinergicznego mózgu oraz w mechanizmach poznawczych w procesie starzenia;
Anna Gąsiorowska Hemodynamiczne i neurohormonalne reakcje na podciśnienie zastosowane na
dolną połowę ciała u zdrowych mężczyzn: wpływ
treningu i 3-dniowego pozostawania w pozycji
leżącej;
Dagmara J. Kabzińska Mutacje w genach:
GDAP1, PRX, EGR2 i CTDP1 w chorobach kręgu Charcot-MarieTooth o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym (AR-CMT);
Marta Kuczeriszka Tlenek azotu a pochodne kwasu arachidonowego w metabolizmie zależnym od
CYT P-450 w nerce szczura – korelacje z ukrwieniem i czynnością wydalniczą nerki w zależności
od podaży sodu w diecie;
Inga Markiewicz Molekularne aspekty interakcji
neutralnych komórek macierzystych ludzkiej krwi
pępowinowej z komórkami mózgu gryzoni w procesie neurogenezy in vitro i in vivo;
Maciej Pietrzak Regulacja promotora MCL-1
przez białko, trijodotyroninę i deksametazon.
Uzyskany patent: „Novel Microstructural Protein
Preparations Containing Adsorbed Biologically
Active Substances and Their Application in Medicine and Cosmetics”.
Przy Instytucie działa Zintegrowane Centrum
Doskonałości Chemii Medycznej Neuropep
tydów.
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Instytut należy do sieci naukowych: „Poszukiwanie wewnątrzustrojowych punktów uchwytu
potencjalnych leków neurotropowych”; „Farmakologiczna i genetyczna protekcja oraz cytoprotekcja w schorzeniach ośrodkowego układu nerwo
wego”; Polska Sieć Mitochondrialna MITONet.pl;
Polska Sieć Biologii Komórkowej.
Instytut należy do konsorcjum naukowego Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie

Biomedycyny, Biotechnologii i Informatyki Stosowanej (CZT BIM).

 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5
 (0-22) 668-52-50, fax (0-22) 668-55-32
 e-mail: sekretariat@cmdik.pan.pl
www.cmdik.pan.pl
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Czł. rzecz. PAN Bogdan Ney
Przewodniczący Wydziału VII
Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN
Wydział VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych
PAN – według stanu na koniec 2008 r. – skupiał
32 członków krajowych, w tym 19 członków rzeczywistych i 13 członków korespondentów oraz
20 członków zagranicznych. Z grona członków
Polskiej Akademii Nauk odeszli: czł. rzecz.
PAN Władysław Pożaryski, czł. rzecz. PAN Zdzisław Kaczmarek i czł. zagr. PAN Malcolm
J. McPherson.
Głównym forum działalności Wydziału VII
PAN w roku 2008 były sesje plenarne. Poprzedzały je posiedzenia kolegium Wydziału, regularnie odbywały się posiedzenia ścisłego kolegium. W sprawach bieżących w okresie między
sesjami konsultowano się z członkami Wydziału,
przewodniczącymi komitetów i dyrektorami placówek.
W roku sprawozdawczym odbyły się dwie
sesje plenarne Wydziału.
• Obrady sesji w dniu 11 kwietnia zdominowała tematyka związana z kierunkami zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce,
w tym propozycje nowelizacji ustawy o PAN.
Członkowie Wydziału wybrali skład Komisji ds.
wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN. Przewodniczący Komitetu Planeta Ziemia zapoznał zebranych z programem realizacji zadań wynikających ze Światowego Roku
Planety Ziemia.
• Na sesji w dniu 10 października przyjęto protokoły ocen działalności Instytutu Oceanologii
PAN oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, wybrano składy zespołów oceniających
działalność Instytutu Nauk Geologicznych PAN
i Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a także skład Komisji Konkursowej ds. wyboru dyrektora Instytutu Podstaw
Inżynierii Środowiska PAN. Dyskutowano nad
pakietem projektów ustaw dotyczących obszaru
nauki, przygotowanych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Na obu sesjach omawiano najważniejsze
bieżące aspekty polityki naukowej, a także wydarzenia naukowe w Polsce i na świecie. Prze-

wodniczący Wydziału przekazywał informacje
o ważniejszych pracach Prezydium PAN.
W 2008 r. w trzech placówkach Wydziału odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów.
W ich wyniku Prezes PAN powołał: doc. dr. hab.
Pawła Rowińskiego na stanowisko dyrektora Instytutu Geofizyki PAN, prof. dr. hab. Eugeniusza
Mokrzyckiego na stanowisko dyrektora Instytutu
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
PAN, dr. Ryszarda Szczęsnego na stanowisko
dyrektora Muzeum Ziemi PAN.
Wydział koordynował działalność związanych
z nim komitetów naukowych, a także sprawował
organizacyjną i merytoryczną opiekę nad działalnością placówek naukowych.
Tak jak w latach poprzednich, Wydział współdziałał z placówkami we wszystkich sprawach
dotyczących finansowania i opiniował wystąpienia placówek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznania środków na
działalność statutową oraz na inwestycje budowlane i aparaturowe. Sprawy finansowe i organizacyjne placówek były przedmiotem analiz i dyskusji, szczególnie na spotkaniach ścisłego
kierownictwa Wydziału z dyrektorami placówek.
W roku sprawozdawczym przyznane środki na
działalność wspomagającą badania (DWB) rozdysponowano na dofinansowanie czasopism naukowych, wystaw oraz konferencji organizowanych przez komitety naukowe Wydziału VII.
Nagrody i wyróżnienia naukowe
Członkowie Wydziału VII zadecydowali
o przyznaniu w 2008 r. dwóch nagród naukowych. Nagrodą im. Stanisława Staszica uhonorowany został dr hab. inż. Marek Rogoż z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach za pracę
Dynamika wód podziemnych. Nagrodą im. Eugeniusza Romera wyróżniono dr. Jacka Wolskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
za pracę Przekształcenia krajobrazu wiejskiego
Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150
lat.
Członkowie Wydziału w 2008 r. czynnie
uczestniczyli w pracach naukowych, organizacyjnych, a także w działalności dydaktycznej. Człon-
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kowie Wydziału brali również udział w pracach
komitetów PAN, towarzystw naukowych, rad naukowych instytutów, rad redakcyjnych i licznych
komisji. Wielu działało w międzynarodowych
organizacjach naukowych, nierzadko pełniąc tam
funkcje kierownicze. Członkowie Wydziału opracowali wiele recenzji i opinii na zlecenie różnych
placówek naukowych, Centralnej Komisji ds.
Stopni i Tytułów, instytucji rządowych, samorządowych i gospodarczych.
Za swą działalność naukową, publikacyjną
i dydaktyczną członkowie Wydziału VII otrzymali w 2008 roku nagrody i wyróżnienia, między
innymi: czł. rzecz. PAN Ryszard Domański został
przez Prezesa PAN powołany na honorowego
przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; czł. koresp. PAN
Jakub Siemek otrzymał nagrodę Rektora AGH
I stopnia za dorobek publikacyjny; czł. koresp.
PAN Marek Grad został uhonorowany Nagrodą
Bogdana Świderskiego przez Stowarzyszenie
GTG – Galicia Tectonic Group.
Rok 2008, z inicjatywy Międzynarodowej
Unii Nauk Geologicznych (IUGS) oraz UNESCO,
został przez Organizację Narodów Zjednoczonych proklamowany Światowym Rokiem Planety Ziemia. Przedsięwzięcie zamierzone na lata
2007-2009 ma na celu ożywienie zainteresowania
społeczeństw i rządów naukami o Ziemi oraz
zwrócenie ich uwagi na znaczenie tych nauk dla
jakości życia na naszej planecie. W Polsce realizację zadań związanych z promocją badań i upowszechnianiem wiedzy o Ziemi powierzono powołanemu przez Prezydium Polskiej Akademii
Nauk Komitetowi Problemowemu Planeta Ziemia. Komitet skupia przedstawicieli nauk o Ziemi, współdziała z komitetami narodowymi i organizatorami Światowego Roku Planety Ziemia
(IYPE) oraz innymi międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi.
W dniu 11 kwietnia 2008 r. na terenach ekspozycyjnych Muzeum Ziemi PAN odbyła się
uroczysta inauguracja Światowego Roku Planety
Ziemia w Polsce, połączona z otwarciem wystawy plenerowej „10 pytań o Ziemię – przeszłość
przyszłości”. Wystawa jest specjalną, objazdową
ekspozycją, z cyklem prezentacji. Przybliża istotę procesów kształtujących naszą planetę, możliwości zastosowań jej bogactw, jak też korzyści

płynące z właściwego użytkowania surowców
naturalnych w poszanowaniu środowiska przyrodniczego, które jest podstawą komfortu życia
obecnych i przyszłych mieszkańców Ziemi.
Działalność komitetów naukowych
Na posiedzeniu plenarnym Komitetu Badań
Czwartorzędu wysłuchano: referatu prof. Leszka Marksa „Zlodowacenie Nowej Zelandii”, wygłoszonego w ramach sprawozdania z XVII Kongresu INQUA; informacji o postępie prac nad
opracowaniem zasad polskiej klasyfikacji, terminologii i nomenklatury stratygraficznej czwartorzędu (doc. dr hab. A. Ber). Zatwierdzono nowy
skład Rady Redakcyjnej wydawnictwa „Studia
Quaternaria”, zaopiniowano wniosek o powołanie na honorowego przewodniczącego Komitetu
prof. L. Starkla i prof. S. W. Alexandrowicza, a na
członków honorowych – prof. J. E. Mojskiego
i prof. H. Matuszczaka, wybrano przewodniczącego zespołu „Człowiek w środowisku”. Na kolejnym posiedzeniu, m.in. wysłuchano referatu
prof. Danuty Czępińskiej-Kamińskiej „Wiek
i kształtowanie się gleb i kopalnych osadów organicznych lasów Rogowa (Wysoczyzna Rawska)”. Zapoznano się z projektem Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów, dotyczącym podziału nauki na dziedziny i dyscypliny naukowe.
Uchwalono, że istnienie dziedziny nauk o Ziemi
(z dyscyplinami: geofizyka, geografia, geologia,
geodezja i oceanologia) ma zasadnicze znaczenie
dla sprostania wyzwaniom globalnym, postanowiono wystąpić do Centralnej Komisji z wnioskiem prezentującym to stanowisko. Przedstawiono sprawozdania z działalności Zespołu „Człowiek
w środowisku” w 2008 roku oraz plan pracy
i konferencji na 2009 rok. Prof. L. Marks poinformował o ustaleniach dotyczących dolnej granicy czwartorzędu, podjętych na XXXIII Międzynarodowym Kongresie Geologicznym.
Ważniejsze konferencje, którym patronował
Komitet: „Holoceńskie przemiany wybrzeży
i wód południowego Bałtyku – przyczyny, uwarunkowania i skutki”; XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen Tatr i Podhala
– zlodowacenia tatrzańskie”; V seminarium lessowe; XV Seminarium Polsko-Ukraińskie „Zapis
zmian środowiskowych w późnoplejstoceńskich
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sekwencjach lessowo-glebowych”; VII Zjazd
Geomorfologów Polskich „Rola procesów ekstremalnych w kształtowaniu rzeźby”; V Seminarium „Geneza, litologia i stratygrafia utworów
czwartorzędowych”.
Prezydium Komitetu pełni funkcję Komitetu
Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową
Unią Badań Czwartorzędu INQUA. Prof.
L. Marks jest członkiem rzeczywistym Komisji
Stratygrafii i Chronologii INQUA oraz Podkomisji Stratygrafii Czwartorzędu Międzynarodowej
Unii Nauk Geologicznych (IUGS), prof. L. Starkel – członkiem Podkomisji Paleohydrologii
Kontynentalnej. Profesorowie H. Maruszczak,
J. E. Mojski i L. Starkel są członkami honorowymi INQUA. Członkowie Komitetu uczestniczyli
w międzynarodowych konferencjach i sympozjach m.in. organizowanych przez komisje INQUA, w XXXIII Kongresie Geologicznym; XV
Sesji Terenowej polsko-ukraińskiej; w roboczych
spotkaniach polsko-węgierskich i polsko-czeskich; w Warsztatach Geomorfologicznych.
W Polsce odbyło się Sympozjum Grupy Perybałtyckiej INQUA.
Na posiedzeniach plenarnych Komitetu Badań Morza dyskutowano na temat najnowszych
kierunków badań nad toksycznymi zakwitami
sinic w Morzu Bałtyckim (referat prof. Hanny
Mazur-Marzec); podkreślono wagę problemu,
zwłaszcza zakwitów gatunków toksycznych i ich
zagrożenia dla ekologii. Przedstawiono osiąg
nięcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
w zakresie badań morza (prorektor AMW prof.
Grażyna Grelowska). Sekcje Komitetu były organizatorami lub współorganizatorami konferencji, seminariów oraz uczestniczyły w przygotowywaniu opinii dla Konserwatora Przyrody.
Ważniejsze konferencje: VIII Konferencja Naukowa „Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego”; III Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Zintegrowane zarządzanie obszarami
przybrzeżnymi w Polsce – stan obecny i perspektywy”; IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku”; seminarium naukowe „Wielkie
fale morskie”; seminarium „Globalne zmiany
klimatu w świetle 4. raportu IPCC i ich regionalnych skutków w basenie Morza Bałtyckiego”;
seminarium „Antropogeniczne przekształcenia

środowiska dna Zatoki Puckiej w rejonie wyrobisk porefulacyjnych”.
Komitet współorganizował Piknik Naukowy,
w czasie którego: prezentowano badania morskie
i nauki o morzu, odbyły się wykłady popularnonaukowe oraz wystawa minerałów, skał i skamieniałości. Komitet współorganizował wystawy:
„Geologiczne osobliwości polskiego wybrzeża”
i „Co w morzu kwitnie?”. Ta ostatnia pokazała
zagrożenie jakie stanowią toksyczne zakwity dla
żyjących w Bałtyku organizmów zooplanktonowych, pozostałych glonów, a także dla ryb, ptaków, ssaków, a także dla człowieka. Prezydium
Komitetu powołało komisję pod przewodnictwem
prof. J. M. Węsławskiego do oceny zagrożeń środowiska wynikających ze zrzutów solanki do
kawern Zatoki Puckiej. Przygotowano opinie,
m.in. w sprawie: potencjalnego oddziaływania
planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną
na geodynamikę brzegu i na rozwój procesów
abrazyjnych; rekultywacji brzegów Zatoki
Puckiej. Przedstawiciele Komitetu uczestniczyli w dyskusjach w Parlamencie Europejskim na
temat gazociągu Nord Stream i obszarów Natura
2000.
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego
ds. współpracy z Komitetem Naukowym Badań
Oceanicznych SCOR. Prezydium Komitetu pełniło rolę zaplecza konsultacyjnego dla przedstawiciela PAN w Radzie Morskiej Europejskiej
Fundacji Naukowej (ESF – Marine Board). Prezydium i sekcje Komitetu współpracowały z komitetami roboczymi Międzyrządowej Komisji
Oceanograficznej UNESCO.
Podczas posiedzeń plenarnych Komitetu
Geodezji przedstawiono, między innymi, wyniki
prac nad oceną stanu dyscypliny geodezja i kartografia w latach 1995-2007. Wysłuchano referatów: „Antropogeniczne i naturalne przyczyny
zmiany klimatu” (prof. Krzysztof Haman); „Przestrzeń niedostrzegalnych zaburzeń obserwacyjnych w modelach liniowych” (prof. Witold Prószyński). Ważniejsze konferencje i seminaria
organizowane lub współorganizowane przez
sekcje Komitetu Geodezji: ogólnopolskie sympozjum naukowe „Geoinformacja obrazowa
w świetle aktualnych potrzeb”; XIII NaukowoTechniczna Konferencja z cyklu „Kataster Nieruchomości” pt. „Kierunki modernizacji katastru
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nieruchomości z punktu widzenia pełnionej funkcji”; międzynarodowa konferencja „Nawigacyjne
zabezpieczenie działalności ludzkiej na morzu”;
międzynarodowe seminarium „Studies of the
Earth Crust Deformation in Central Europe”; konferencja katedr i zespołów geodezji na wydziałach niegeodezyjnych pt. „Technologie geodezyjne
w inżynierii i nawigacji”. Członkowie Komitetu
przygotowali opinie dotyczące katastru i gos
podarki przestrzennej oraz kontynuowali opiniowanie norm ISO i norm europejskich z zakresu
informacji geograficznej oraz geodezji w budownictwie.
Komitet kontynuował współpracę z Międzynarodową Asocjacją Geodezji, Międzynarodowym Towarzystwem Fotogrametrii i Teledetekcji,
Międzynarodową Asocjacją Kartograficzną, Międzynarodową Federacją Geodetów, Międzynarodowym Towarzystwem Mierniczych Górniczych
oraz organizacjami IMO, IALA, IHO, COSPAR.
Komitet uczestniczy w pracach związanych
z wdrożeniem programu GMES (Monitoring of
Environment and Security), priorytetowego programu Unii Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej. W ramach współdziałania z Międzynarodową Asocjacją Geodezji, trzy polskie
obserwatoria (w Borowcu – CBK PAN, Józefosławiu – Politechnika Warszawska i Lamkówku
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) prowadzą
obserwacje ciągłe w ramach międzynarodowej
służby IGS.
Na posiedzeniu Komitetu Geofizyki dyskutowano na temat referatu doc. dr. hab. inż. Piotra
Krzywca „Tektonika solna a badania sejsmiczne”.
Przewodnicząca Komitetu poinformowała o konieczności przeprowadzenia przez Komitet oceny
stanu geofizyki w ramach prowadzonej przez
PAN oceny stanu nauki polskiej, omówiła strukturę ekspertyzy zaproponowanej przez PAN
i przedstawiła ankietę, którą prezydium zamierza
rozesłać do instytucji zajmujących się geofizyką.
Członkowie Komitetu powołali zespół do wykonania ekspertyzy. Wobec przedstawionej przez
Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów wstępnej
propozycji podziału na dziedziny i dyscypliny
naukowe, niekorzystnej dla nauk o Ziemi, Komitet jednogłośnie podjął uchwałę o pozostawieniu
nauk o Ziemi jako odrębnej dziedziny i ujednoliceniu podziału obowiązującego w CK, Radzie

Nauki i Radzie Szkolnictwa Wyższego. Komitet
współorganizował międzynarodową konferencję
14th European Meeting of Environmental and
Engineering Geophysics of European Association
of Geoscientists and Engineers Near Surface
2008. Zorganizowano sesję poświęconą geofizyce górniczej, w tym zagadnieniu wykrywania tzw.
wędrujących pustek na obszarach uprzedniej
działalności górniczej.
Członkowie Komitetu Górnictwa uczestniczyli w organizacji XXI Światowego Kongresu
Górniczego. Powierzenie przez Międzynarodowy
Komitet Organizacyjny przygotowania tego spotkania w Polsce było wyróżnieniem i uznaniem
dla polskiej nauki i techniki górniczej. Komitet
opracował tezy deklaracji zawierającej postulaty
dotyczące problemów górnictwa polskiego
i światowego, która została przyjęta przez uczestników Kongresu. Zorganizowano wystawę górniczą Expo Mining w Sosnowcu, gdzie polskie
i zagraniczne firmy zaprezentowały najnowsze
osiągnięcia techniczne i maszyny górnicze.
Na posiedzeniu plenarnym wygłoszono referaty: „Gaz ziemny w polityce energetycznej Polski i UE” (prof. S. Rychlicki, prof. J. Siemek,
AGH); „Działalność polskich firm sektora górnictwa nafty i gazu za granicą” (M. Załubka,
Prezes Zakładu Poszukiwań Nafty i Gazu
PGNiG). Przedstawiono możliwości wydobycia
gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce oraz
możliwości importu tych surowców z zagranicy.
Podkreślano możliwości i konieczność dywersyfikacji tych źródeł energii. Stwierdzono brak dalekosiężnej i spójnej polityki w stosunku do polskiej energetyki.
Prof. W. Trutwin i prof. S. Wasilewski – reprezentanci Polski w Komitecie Światowych
Kongresów Wentylacji, uczestniczyli w przygotowaniach 9. Światowego Kongresu Wentylacji
Kopalń. Utrzymywano kontakty z uczelniami
zagranicznymi, współpracowano z licznymi stowarzyszeniami i organizacjami międzynarodowymi, m.in.: International Gas Union (IGU), Society of Petroleum Engineers (SPE-USA), Society
of Petroleum Well Log Analysts (SPWLA-USA),
Federacją Europejskich Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich FEANI, Amerykańską Unią
Geofizyczną. Członkowie Komitetu pełnili funkcje w radach nadzorczych przedsiębiorstw sekto-
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ra górniczego oraz powoływani byli na ekspertów
na szczeblu rządowym i samorządowym. Komitet jest wydawcą czasopisma „Archiwum Górnictwa” (Archives of Mining Sciences). Czasopismo
w roku 2008 otrzymało nominację na listę Thomsona (12 pkt).
Najważniejsze konferencje, w których uczestniczyli członkowie Komitetu: XXXVI Konferencja „Automatyka, telekomunikacja, informatyka
w górnictwie ATI’2008”; XIV Konferencja „Automatyzacja Procesów Przeróbki Kopalin PPK
2008”; Konferencja Naukowo-Techniczna „XXXI
Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii”; XIX Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna: „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie”; Konferencja
Naukowo-Techniczna „Przyszłość górnictwa
i energetyki opartej na węglu brunatnym w Polsce
i Europie”.
Komitet Inżynierii Środowiska zorganizował dwa posiedzenia plenarne, na których między
innymi: wybrano wiceprzewodniczącego Komitetu (prof. Marian Rosiński) oraz sekretarza naukowego (prof. Kazimierz Banasik); omówiono
przygotowania do Kongresu Inżynierii Środowiska; przedstawiono kandydaturę prof. L. Pawłowskiego do Komisji Badań na rzecz Rozwoju Nauki i do Zespołu Odwoławczego Rady Nauki;
wskazano na zbyt duże rozproszenie dyscypliny
inżynieria środowiska na wielu uczelniach i w innych placówkach naukowych, podkreślając jednocześnie konieczność wzmocnienia znaczenia
tej dyscypliny naukowej. W ramach dokonywanej
oceny stanu dyscypliny naukowej – inżynieria
środowiska – utworzono zespoły robocze i ustalono koordynatorów, wydzielając te zespoły dla:
uczelni politechnicznych, uniwersytetów, uczelni
rolniczych, instytutów PAN, placówek badawczorozwojowych.
Najważniejsze konferencje współorganizowane przez Komitet to: międzynarodowa konferencja „Pathways of Pollutants and Mitigation Strategies of Their Impact on the Ecosystems”,
podczas której prezentowano wyniki badań w zakresie przemian zanieczyszczeń środowiska
metalami ciężkimi, farmaceutykami i fenolami,
poruszano problematykę oczyszczania wód i ścieków; konferencja naukowa „Filozoficzne, spo-

łeczne i ekonomiczne aspekty zrównoważonego
rozwoju”.
Komitet Nauk Geograficznych zorganizował zebrania plenarne, na których wygłoszono
liczne referaty naukowe. Na posiedzeniu, które
odbyło się w ramach IV Forum Geografów Polskich omawiano: poparcie inicjatywy prof. A. Richlinga przez ośrodki geograficzne w kraju
w sprawie wystąpienia do przewodniczącego
Centralnej Komisji do spraw Tytułów i Stopni
Naukowych, podtrzymującego stanowisko geografów o nierozdzielaniu jako dwóch różnych
dyscyplin naukowych geografii fizycznej i ekonomicznej; przyznanie Polsce przez Komitet Międzynarodowej Unii Geograficznej (MUG) organizacji Konferencji Regionalnej MUG w 2014 r.;
apel prof. A. Kostrzewskiego o czynne włączenie
się geografów ze wszystkich ośrodków akademickich w obchody Międzynarodowego Roku
Polarnego (2007-2008) i Międzynarodowego
Roku Planety Ziemia (2007-2009); inicjatywę
przewodniczącego Komitetu o reaktywacji metodycznych warsztatów geograficznych dla młodych geografów; wniosek przewodniczącego
Komitetu o uhonorowanie przez Wydział VII nagrodą im. E. Romera autora publikacji Przek
ształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów
Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat. Kolejne posiedzenie plenarne odbyło się w ramach konferencji naukowej „Zrównoważone warunki życia
w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi”. Odbyła się dyskusja panelowa „Wpływ globalnego ocieplenia klimatu na koncepcję zagospodarowania przestrzennego Polski”. Podczas
posiedzeń prezydium omawiano m.in.: harmonogram uczestnictwa w Kongresie MUG; włączenie
się Komitetu do obchodów Światowego Roku
Planety Ziemia; organizację V Forum Geografów
Polskich; ocenę stanu geografii na podstawie
„Ankiety do ekspertyzy o stanie nauk geograficznych w Polsce w latach 1995-2008”. Zespoły
Komitetu zajmowały się m.in.: opracowaniem
strategii działań promocyjnych zmierzających do
umocnienia roli i znaczenia geografii jako nauki
i przedmiotu edukacji; publikacją Użyteczność
wykształcenia i badań geograficznych we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym i edukacji społeczeństwa; inspirowaniem krajowych
sieci naukowych integrujących geografię z inny-
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mi dyscyplinami naukowymi np.: sieć GEOBIOS;
tworzeniem systemu informacji o możliwościach
uczestnictwa polskich geografów w międzynarodowych sieciach i projektach badawczych; problematyką stopni edukacji uniwersyteckiej,
tj. studiów licencjackich i magisterskich, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych.
W roku 2008 Komitet opublikował monografię
Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce.
Raport z prac Komitetu Nauk Geograficznych
Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2003-2006
(S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik, red.). Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds.
współpracy z Międzynarodową Unią Geograficzną (MUG).
Komitet Nauk Geologicznych na zebraniach
plenarnych dyskutował nad materiałami zebranymi do przeprowadzenia oceny nauk geologicznych
w Polsce i dokumentem końcowym. Zajmował
się sprawami: zmian klimatu; wyodrębnienia
dziedziny nauk o Ziemi i przygotowania wystąpienia do CK i MNiSW. Wysłuchano sprawozdania z XXXIII Międzynarodowego Kongresu
Geologicznego. Komitet współorganizował I Ogól
nopolską Konferencję „Regionalizacja tekto
niczna Polski”. Uczestniczył w festiwalach nauki
w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu oraz
w przedsięwzięciach Międzynarodowego Roku
Planety Ziemia.
Komitet reprezentuje Polskę w Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS). Polscy
geolodzy, w ramach IUGS, uczestniczyli w międzynarodowych projektach badawczych. Komitet
koordynował działania polskich instytucji naukowych uczestniczących w Karpacko-Bałkańkiej
Asocjacji Geologicznej. Komitet przygotował:
opinie – dla Zespołu ds. Nagród Prezesa Rady
Ministrów, dla przewodniczącego Prezydium CK
oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie powołania osobnej dziedziny nauk
o Ziemi w nowym podziale sfery nauki w Polsce;
stanowisko w sprawie właściwej oceny przyczyn
zmian klimatu i skutków w tym zakresie wynikających z działalności człowieka.
Komitet Nauk Mineralogicznych zajmował
się opracowaniem ekspertyzy „Ocena stanu nauk
mineralogicznych w Polsce”. Zaakceptowano
formularz ankiety charakteryzujący dorobek polskich mineralogów w ostatnich 10 latach. Komi-

tet współorganizował 2nd Central-European
Mineralogical Conference.
Komitet Planeta Ziemia (komitet problemowy) realizował zadania edukacyjne związane ze
Światowym Rokiem Planety Ziemia. Przedmiotem obrad posiedzeń plenarnych Komitetu było
omówienie, ocena działań, jak również przygotowanie dalszej strategii w związku z włączeniem
się Polski do obchodów Roku. Komitet uczestniczył w przygotowaniu wystawy plenerowo-objazdowej „10 pytań o Ziemię – przeszłość przyszłości”. Członkowie wystąpili w okolicznościowych
audycjach radiowych i telewizyjnych, przygotowali artykuły i wywiady dla środków masowego
przekazu. Komitet wydawał ulotki i broszury
edukacyjne dla szkół i muzeów, prowadził własną
stronę internetową, uczestniczył w krajowych
festiwalach nauki.
Podczas zebrania plenarnego Komitetu
Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi wysłuchano referatu prof. Krystiana
Probierza „Zarządzanie zasobami najważniejszych polskich kopalin w latach 1989-2006”. Dr
hab. Barbara Bąk-Radwanek zaprezentowała
podstawowe tezy opracowania wykonanego
wspólnie z prof. M. Nieciem: „Wykorzystanie
złóż kopalin w Polsce, przyszłość i zagrożenia
dla bezpieczeństwa surowcowego kraju”. Przedyskutowano sposób wykonania ekspertyzy dotyczącej oceny stanu dyscyplin naukowych z nauk
o Ziemi i nauk górniczych, w ramach której Komitet przygotowuje ocenę stanu i potrzeb w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi.
Wypracowano, między innymi, stanowisko Komitetu na temat projektu ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz przedstawiono propozycję
nominacji na członków Komitetu Redakcyjnego
i Rady Redakcyjnej kwartalnika „Gospodarka
Surowcami Mineralnymi”.
Ważniejsze konferencje współorganizowane
przez Komitet: XI Seminarium z cyklu „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń”, pt. „Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin (z okazji
100-lecia idei ochrony złóż)”; XVIII Konferencja
z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”; XXII Konferencja z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych
i energii w gospodarce krajowej”, pt. „Przyszłość
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energetyczna Polski a dostępność paliw i energii”; konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2008”.

INSTYTUT GEOFIZYKI PAN
Dyrektor: doc. dr hab. Paweł M. Rowiński
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Jerzy Jankowski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 150 pracowników, w tym 40 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
267 prac, z tego 77 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
48 projektów badawczych, w tym 4 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 14
tematów.
Wybrane wyniki:
• W ramach współpracy międzynarodowej
opracowano i opublikowano nowe wyniki badań
głębokich struktur litosfery, wykonanych metodami sejsmicznymi, na transektach przecinających główne struktury Europy Centralnej – od
Prekambryjskiego Kratonu Wschodniej Europy
przez Transeuropejską Strefę Szwu, Karpaty, Sudety, Masyw Czeski, Ryft Eger, Alpy Wschodnie
do Alp Południowych. Określono nowe ważne
fakty tektonofizyczne i wynikające z nich wnioski
geotektoniczne, istotne dla geodynamiki Europy
Centralnej, w tym przede wszystkim dla obszaru
Polski. Podstawą interpretacji były dane z międzynarodowych eksperymentów sejsmicznych
CELEBRATION 2000, ALP 2002 i SUDETES
2003.
• Podjęte badania były związane z toczącą się
w środowisku naukowym dyskusją, czy ograniczenia w produkcji substancji niszczących warstwę ozonową (np. freonów) wprowadzone przez
Protokół Montrealski z 1988 r. i jego późniejsze
poprawki przyczyniły się do regeneracji warstwy
ozonowej. Analiza ujednoliconych pomiarów
profilu ozonowego wykonywanych w Central-

nym Geofizycznym Obserwatorium w Belsku od
1963 r. pozwoliła stwierdzić, że w wysokich warstwach atmosfery (powyżej 38 km) pojawiły się
w ostatnim dziesięcioleciu pierwsze oznaki naprawy warstwy ozonowej. Poniżej tego poziomu
obserwuje się osłabienie destrukcji ozonu, lecz
jest to związane raczej z naturalnymi fluktuacjami w dynamice atmosfery niż z antropoge
nicznymi zmianami w składzie chemicznym atmosfery.
• Wydano międzynarodową monografię Physics
of Asymmetric Continua: Extreme and Fracture
Processes. W wyniku analizy podstawowych ruchów i deformacji punktowych przedstawiono
nową asymetryczną teorię ośrodków ciągłych.
Eksperymentalne potwierdzenie istnienia sejsmicznych fal rotacyjnych przedyskutowano
z punktu widzenia interaktywnych procesów
w obszarze generacji trzęsienia Ziemi, a także
efektów rotacyjnych przy powierzchni Ziemi.
Opracowana teoria asymetryczna prowadzi do
skorelowanych rozwiązań równań ruchu, które
nie były do przewidzenia w ramach dotychczasowych teorii ośrodków ciągłych. Nowe podejście obejmuje również teorie fal solitonowych
i otwiera nowe możliwości zastosowań do mechaniki płynów.
Uzyskane habilitacje:
Piotr Głowacki Rola procesów fizyczno-chemicznych w kształtowaniu struktury wewnętrznej
i obiegu masy lodowców Spitsbergenu.
Uzyskane doktoraty:
Monika Kalinowska Numeryczne rozwiązywanie
dwuwymiarowego równania transportu masy
w powierzchniowych wodach płynących;
Krzysztof Michalski Geotektonika i paleogeografia południowego Spitsbergenu na podstawie badań paleomagnetycznych skał kambru, dewonu
i karbonu z rejonu fiordu Hornsund;
Marzena Osuch Modelowanie przepływu i migracji wybranych zanieczyszczeń na odcinku
Narwiańskiego Parku Narodowego;
Aneta Rozmarynowska Konstrukcja modeli Ito
na podstawie szeregów czasowych o rozkładach
długoogonowych (ang. long-tail);
Marzena Świeczak System litosfera – astenosfera
w strefie TESZ w Polsce na podstawie modelowań
sejsmicznych i grawimetrycznych.
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Uzyskany patent: „Sposób i układ do wykrywania
zmian częstotliwości granicznej sejsmometru i jej
stabilizacji”.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
GEODEV – Centre on Geophysical Methods and
Observations for Sustainable Development.
Instytut należy do sieci naukowych: „Geofizyka
Satelitarna”; „Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych”; „Systemy Geoinformacyjne”; TROIAnet – „Transport osadów
i zanieczyszczeń oraz fizyczna i biologiczna degradacja środowiska wodno-gruntowego w rzekach, ujściach i strefie brzegowej morza”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
European ERA-NET Consortium, ESF, Strasburg;
The IRIS Consortium.
 01-452 Warszawa, ul. Ks. Janusza 64
 (0-22) 691-59-50, fax (0-22) 691-59-15
 e-mail: sn@igf.edu.pl
www.igf.edu.pl

INSTYTUT GEOGRAFII
I PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA
im. Stanisława Leszczyckiego PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Piotr Korcelli
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Grzegorz Węcławowicz
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 98 pracowników, w tym 44 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 409
prac, z tego 25 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 49 projektów badawczych, w tym 7 zagranicznych; we
współpracy z zagranicą realizowano 14 tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizowano projekt „Geograficznie uwarunkowane trendy i dyskontynuacje procesów roz-

woju gleb bielicoziemnych – ich genetyczne
i ekologiczne aspekty”. Wynik projektu stanowi
synteza nt. funkcjonowania gleb bielicowych
w różnych warunkach środowiskowych i odmiennym położeniu geograficznym. Nowatorski charakter badań polega na kompleksowym wykorzystaniu w analizie pedologicznej wyników
wielokierunkowych studiów w ujęciu czasoprzestrzennym i ekologicznym. Badania potwierdziły
wpływ czasu jako czynnika determinującego stopień wykształcenia gleb. Wskazały, że proces
bielicowania gleb, jako proces pedogeniczny, nie
zawsze jest bardzo wyraźnie zaznaczony w morfologii profili. Szczególnie dotyczy to gleb młodszych, w których cechy morfologiczne są niewystarczającym kryterium oceny zaawansowania
procesu bielicowania lub też gleb o poligenetycznym rozwoju, z następczo nakładającymi się procesami w tym samym profilu. Określono narzędzia niezbędne do dokładnego zdefiniowania
stopnia wykształcenia pedonów oraz diagnozy
kierunku ewolucji procesów, jakie będą zachodzić w danej glebie.
• Realizowano projekt „Środowiskowe i antropogeniczne uwarunkowania zróżnicowania kompleksów roślinności w dolinie środkowej Wisły”.
Wyniki projektu to: (1) rozpoznanie przestrzennej
struktury roślinności w dolinie środkowej Wisły,
na trzech poziomach organizacji (zbiorowisk roślinnych, kompleksów zbiorowisk i krajobrazów
roślinnych); (2) klasyfikacja roślinności – wyróżnienie typów wśród rozpoznanych jednostek
kompleksowych i krajobrazowych; (3) identyfikacja czynników naturalnych i antropogenicznych warunkujących zróżnicowanie roślinności
obecnie i w przeszłości. Sformułowano wnioski
dotyczące struktury roślinności w dolinie Wisły,
jej uwarunkowań i zachodzących zmian. Opracowano także wnioski praktyczne, dotyczące
ochrony siedlisk przyrodniczych wymienionych
w Dyrektywie Siedliskowej, występujących na
terenie badań, które mogą zostać wykorzystane
przy wyznaczaniu specjalnych obszarów ochrony
w ramach sieci „Natura 2000”.
• Badano strukturę i wieloletni przebieg opadów w rejonie Cherrapunji, Indie. Potwierdzono
hipotezę o stosunkowo małych natężeniach opadów w czasie najwyższych dobowych opadów
długotrwałych. Zmiany natężenia w czasie opa-
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dów długotrwałych mają przy tym charakter płynny, a nie skokowy, w przedziałach mniejszych
nawet od jednej godziny. W czasie kilkudniowych
opadów największe natężenia godzinowe występują na początku (w pierwszych 24 godzinach)
i pod koniec ciągu opadowego z tym, że najwyższe natężenia przypadają z reguły na czwartą –
piątą godzinę przed końcem opadów. Analiza
ciągu opadowego dla Cherrapunji w ostatnich 150
latach wykazuje brak istotnych, znaczących statystycznie tendencji opadowych dla całej serii.
Poszukiwania okresowości i cykliczności w serii
pomiarowej nie dały pozytywnych wyników. Podobne wyniki uzyskano dla punktów pomiarowych w dolinie Tisty i w Dardżyllingu.
Tytuł profesora uzyskał Jerzy M. Bański.
Uzyskane habilitacje:
Anna Kozłowska Strefy przejścia między układami roślinnymi – analiza wieloskalowa (na przykładzie roślinności górskiej);
Zofia Rączkowska Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy.
Uzyskane doktoraty:
Anna Kowalska Środowiskowe i antropogeniczne
uwarunkowania zróżnicowania kompleksów roślinności w dolinie środkowej Wisły.
Instytut należy do sieci naukowych: GEOBIOS;
„Systemy geoinformacyjne”; European Rural
Development Network; TROIAnet – „Transport
osadów i zanieczyszczeń oraz fizyczna i biologiczna degradacja środowiska wodno-gruntowego
w rzekach, ujściach i strefie brzegowej morza”;
„System identyfikacji, detekcji i prognozowania
katastrofalnych zjawisk hydrometeorologicznych
w Europie środkowej i wschodniej oraz sposoby
ograniczania ich skutków”; European Rural Development Network; „Landscape Tomorrow” –
European Research Network for Sustainable
Development of Multifunctional Landscape; SpaCe-Net – „Network of Spatial Research and Planning Institutes in Central and Eastern Europe”;
S4C Science for Carpathians.
Instytut należy do konsorcjów naukowych: SWEX
– Gleba, Woda i Wymiana Energii; TREASURE
– „Tools for Rapid Environmental and Spatial Assessment of Urban Growth Scenarios”.

 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
 (0-22) 697-88-41, fax (0-22) 620-62-21
 e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl
www.igipz.pan.pl

INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI
MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Roman Ney
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 88 pracowników, w tym 30 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
171 prac, z tego 43 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
125 projektów badawczych, w tym 11 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
1 temat.
Wybrane wyniki:
• Opracowano metodykę tworzenia systemu
cen węgla brunatnego. Zdefiniowano wszystkie
elementy, które składają się na system cen węgla
oraz przedstawiono propozycje ich wyznaczania.
Najtrudniejszym zagadnieniem jest poprawne
ustalenie poziomu cen bazowych. Poziom ten
musi pozwolić efektywnie działać na rynku zarówno kopalni węgla brunatnego, jak i powiązanej z nią elektrowni. Zaproponowano 4 typy
struktur cen, spośród których zarekomendowano
dwa rozwiązania. Przeprowadzono dużą liczbę
symulacji, określających wpływ poszczególnych
elementów na system cen. W związku ze zmianą
zewnętrznych warunków gospodarczych i rynkowych, przyjęte założenia z czasem muszą być
poddane weryfikacji. W pracy przedstawiono procedury weryfikacyjne możliwe do zaakceptowania przez obie strony.
• Celem realizowanego projektu było opracowanie metodyki LCA do oceny, zarządzania i monitorowania projektów infrastrukturalnych realizowanych m.in. z wykorzystaniem funduszy
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strukturalnych. Ocena cyklu życia (LCA) jest
techniką oceny aspektów środowiskowych, która
stwarza podstawy do ich identyfikacji, hierarchizacji oraz ustalenia sposobów poprawy jakości
środowiska. Jednym z podstawowych zadań LCA
jest badanie potencjalnych wpływów produktu
lub procesu wytwórczego na środowisko naturalne w całym okresie życia wyrobu, począwszy od
pozyskania surowców poprzez produkcję, użytkowanie aż do utylizacji. Prowadzenie badań
i analiz techniką LCA pozwala na efektywne gospodarowanie zasobami pod względem ekologicznym, ponieważ bazuje na realnych danych
wejściowych i wyjściowych danego procesu.
Technika LCA może być z powodzeniem stosowana przy: tworzeniu strategii zarządzania środowiskowego w poszczególnych firmach; opracowaniu wpływu, jaki na środowisko wywierają
pojedyncze wyroby podczas całego ich cyklu życia; porównywaniu tych oddziaływań dla podobnych wyrobów.
• Badano pojemność podziemnego składowania
CO2 dla głębokich poziomów wodonośnych oraz
złóż węglowodorów w Polsce. Zebrano i przeanalizowano materiały geologiczne i hydrogeologiczne dotyczące wybranych mezozoicznych
poziomów wodonośnych oraz dane geologicznozłożowe dotyczące złóż węglowodorów w Polsce, przedstawiono zagadnienia dotyczące szacowania pojemności składowania dwutlenku węgla
w głębokich strukturach geologicznych, oszacowano pojemność składowania CO2 w Polsce.
Wykonano ocenę pojemności składowania CO2
dla złóż węglowodorów oraz poziomów wodonośnych K1, J1, T1 oraz wybranych struktur geologicznych.

Barbara Syposz-Łuczak Ocena zagrożenia jakości wód podziemnych w otoczeniu likwidowanych
kopalń rud cynku i ołowiu na przykładzie rejonu
chrzanowskiego i olkuskiego;
Aldona Wota Zastosowanie kompleksowych metod badawczych do optymalnego wyboru lokalizacji składowisk odpadów komunalnych.

Uzyskane habilitacje:
Beata Kępińska Warunki termiczne i hydrotermalne podhalańskiego systemu geotermalnego;
Jarosław Ślizowski Geomechaniczne podstawy
projektowania komór magazynowych gazu ziemnego w złożach soli kamiennej.
Uzyskane doktoraty:
Leszek Lankof Analiza odkształcalności i utraty
masy zubrów brunatnych w zależności od składu
mineralnego w aspekcie składowania odpadów
promieniotwórczych w środkowopolskich wysadach solnych;

INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU
PAN

Instytut należy do sieci naukowych: „Systemy
geoinformacyjne”; ENEMI – „Energia bez emisji
– zaawansowane metody usuwania transportu
i składowania dwutlenku węgla”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
CO2SINK – „Laboratorium in situ podziemnego
składowania CO2”; Innowacyjny Śląski Klaster
Czystych Technologii Węglowych; I-GET – „Zintegrowane techniki badań geofizycznych
głębokich systemów geotermalnych typu szczelinowego”; CO2ReMoVe – „Geologiczne magazynowanie CO2 – Badania dotyczące monitoringu i weryfikacji technologii”; NEEDS – „Nowe
badania w dziedzinie szacowania kosztów zewnętrznych”; GeoCapacity – „Oszacowanie
pojemności geologicznego składowania CO2;
Podkarpacki Klaster Czystej Energii; GTR-H –
„Regulacje prawne dotyczące geotermii – ciepło”; Platforma współpracy z Grupą Kapitałową
KGHM Polska Miedź S.A.
 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
 (0-12) 632-33-00, fax (0-12) 632-35-24
 e-mail: centrum@min-pan.krakow.pl
www.min-pan.krakow.pl

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Janusz R. Roszkowski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 54 pracowników, w tym 23 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
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Działalność naukowa: opublikowano łącznie 52
prace, z tego 11 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 12
projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 1 temat.
Wybrane wyniki:
• Realizowano projekt „Eksperymentalna weryfikacja numerycznej symulacji przepływu
powietrza w wyrobisku górniczym z zastoso
waniem termoanemometrycznego systemu wielopunktowego pomiaru pola prędkości”. Wykonane badania weryfikacyjne stanowią ważny etap
prac w zakresie optymalizacji sieci wentylacyjnej poprzez minimalizację lokalnych strat oraz
poprawę sprawności i efektywności procesu
przewietrzania kopalń głębinowych. Uzyskane
wyniki symulacji numerycznych są istotne
w aspekcie poprawności wykonywania pomiarów wentylacyjnych w kopalniach głębinowych.
Źle wybrane miejsce pomiaru lub niedokładny
pomiar w obrębie zmiennych pól prędkości może
wnieść błędną informację co do wartości objętościowego strumienia przepływającego powietrza. Może to doprowadzić do powstania stanów
awaryjnych. Prace pozwoliły również na optymalizację i ocenę przydatności opracowanego
systemu pomiarowego w warunkach pomiarów kopalnianych. Zaprojektowano i wykonano
termoanemometryczny system wyznaczania
składowych wektora prędkości przepływu powietrza.
• Scharakteryzowano przemieszczenia w górotworze i na powierzchni terenu nad eksploatowanymi wysadami solnymi. Przedstawiono wyniki
pomiarów, wskazując obniżanie się najniższych
poziomów kopalń soli, podnoszenie się powierzchni nad centrum otworowe pola górniczego, kilkudziesięciokrotnie większy ruch poziomy
niż pionowy w otoczeniu wyrobisk kopalń otworowych, wykształcanie się niecki osiadań z dwoma centrami położonymi poza polem górniczym.
Oszacowano współczesny ruch wysadowy. Przedstawiono wyniki modelowania ruchu wysadowego, uzyskując zgodność ze znanymi hipotezami
o ruchu geodynamicznym diapirów solnych.
Wskazano, że udział ruchu halokinetycznego
w sposób istotny zaznacza się w konwergencji
i wykształcaniu się niecki osiadania na powierzch-

ni terenu. Określono związki osiadań z konwergencją. Nowe ujęcie ruchu górotworu polega na
skojarzeniu konwergencji objętościowej kopalni
i objętości niecki osiadań na powierzchni terenu. Stwierdzono, że niekorzystne warunki odkształceniowe występują wtedy, gdy występuje
znaczna konwergencja kawern i bardzo małe
osiadanie powierzchni terenu lub nawet jego wypiętrzanie.
• Przeprowadzono symulację komputerową
rozpływu gazów pożarowych w sieci wyrobisk
w aspekcie eksploatacji podpoziomowej kopalni
głębinowej. Rozbudowano model matematyczny
ogniska pożaru z uwzględnieniem przepływu
mieszaniny wilgotnego powietrza i gazów z równoczesną wymianą ciepła wzdłuż dróg przepływu
gazów pożarowych w sieci wyrobisk kopalni. Model ten jest efektem optymalnego doboru
poszczególnych modeli, dokonanego tak, aby
w możliwie krótkim czasie prowadzić dostatecznie wierną symulację rozpatrywanych zjawisk.
Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci wykresów czasowych zmian obserwowanych parametrów. Porównanie to pozwoliło na optymalną
rozbudowę oraz weryfikację zmodernizowanego
modułu POŻAR systemu programów komputerowych inżyniera wentylacji VENTGRAPH. Wykonane przykłady pozwoliły na określenie natężenia przepływu powietrza i gazów pożarowych
w każdej drodze wentylacyjnej, wyznaczenie aktualnego punktu pracy wentylatorów, temperatury jako funkcji czasu i miejsca, rozkładu gęstości,
propagacji i stężenia poszczególnych gazów jako
funkcji czasu i położenia, czasu i liczby wyrobisk,
w którym może dokonać się odwrócenie kierunku przepływu powietrza.
Uzyskane habilitacje:
Jerzy Krawczyk Jedno- i wielowymiarowe modele niestacjonarnych przepływów powietrza i gazów w wyrobiskach kopalnianych. Przykłady
zastosowań.
Uzyskane doktoraty:
Krzysztof F. Tajduś Określenie wartości para
metrów odkształceniowych górotworu uwarstwionego w rejonie wpływów eksploatacji górniczej.
Instytut należy do sieci naukowej „Nowe aplikacje w zakresie udostępniania i eksploatacji złóż
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węglowodorów otworami kierunkowymi i poziomymi”.
 30-059 Kraków, ul. Reymonta 27
 (0-12) 637-62-00, fax (0-12) 637-28-84
 e-mail: biuro12@img-pan.krakow.pl
www.img-pan.krakow.pl

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Marek Lewandowski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Jan Dowgiałło
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 90 pracowników, w tym 25 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
172 prace, z tego 30 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
24 projekty badawcze; we współpracy z zagranicą realizowano 9 tematów.
Wybrane wyniki:
• W systemie Jaskiń Demianowskich, w badanych próbkach nacieków stwierdzono różnice
w koncentracji uranu i jego inicjalnego składu
izotopowego. Stwierdzono, że zależą one od wieku nacieków i miejsca ich występowania w jaskini. Przyczyną zmian są różne drogi krążenia wody
oraz rozmieszczenia i stopnia przetworzenia osadów deponowanych w jaskini, jak i ponad nią.
Najwyższe koncentracje uranu stwierdzane są
w naciekach, które były wielokrotnie zasypywane przez osady klastyczne.
• Margliste osady albu środkowej części basenu
dolnosaksońskiego stały się laboratorium in fossilio, umożliwiającym rekonstrukcje preferencji
ekologicznych otwornic. Zaproponowano nowe
wskaźniki paleośrodowiska oparte na występowaniu kilku taksonów wskaźnikowych otwornic.
Wskaźniki te określają poziom natlenienia osadu,

eutrofizacji, pH, dynamikę wód przydennych
w nawiązaniu do względnych zmian poziomu
morza, paleogeografii basenów oraz trendów paleoklimatu w warunkach globalnego ocieplenia
w kredzie.
• Skały ilaste strefy brzeżnej płaszczowiny podśląskiej cechuje zawartość smektytu od 40 do
80%, co odpowiada podgrzaniu od 75oC do
100oC, natomiast w jej odsłonięciach w oknach
tektonicznych wynosi poniżej 40%, co wskazuje
na maksymalne podgrzanie > 100oC. Zakładając
paleogradient termiczny 20oC/1km można wyliczyć, że dla płaszczowiny podśląskiej odsłoniętej
w oknach tektonicznych, erozji uległ nadkład
przekraczający 5 km, a w jej strefie brzeżnej, na
podstawie metody illit-smektyt, zdarcie erozyjne
nie przekroczyło 3 km.
Uzyskane habilitacje:
Robert Anczkiewicz Dating of Thermotectonic
Processes in Collisional Jones;
Paweł Bylina Low-grade Metamorphism of Permian Mafic Rocks From Gorzów Wielkopolski
Block (Fore-Sudetic Monocline, NW Poland):
Age and Mechanism.
Instytut należy do sieci naukowych: „Węglonośne
skały górnego karbonu macierzyste dla gazu
ziemnego poza obszarami znanych zagłębi węglowych w Polsce”; „Nowe aplikacje w zakresie
udostępniania i eksploatacji złóż węglowodorów
otworami kierunkowymi i poziomymi”; „Metody
jądrowe dla geofizyki”; „Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
NanoBioGeo konsorcjum; Środowiskowe Laboratorium Geochemii Izotopowej; Środowiskowe
Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej; Środowiskowe Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej Skał i Minerałów.
 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
 (0-22) 697-87-00, fax (0-22) 620-62-23
 e-mail: ingpan@twarda.pan.pl
www.ing.pan.pl
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INSTYTUT OCEANOLOGII PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Stanisław R. Massel
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Jerzy Dera
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 144 pracowników, w tym 54 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
116 prac, z tego 52 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
91 projektów badawczych, w tym 27 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 58
tematów.
Wybrane wyniki:
• Przygotowano pracę „Dynamika zgrupowań
zooplanktonu w strefie marginalnej lodu w europejskiej Arktyce” dotyczącą metod statystycznej
oceny zmienności występowania zooplanktonu
oraz rozmaitych metod jej opisu w kontekście
zmienności krótkookresowej oraz czynników biologicznych warunkujących tę zmienność w Arktyce (Morze Barentsa, Cieśnina Frama, rejon
Svalbardu). Tematyka wpisuje się w nowoczesne
trendy badania bioróżnorodności, także jako narzędzia dokumentującego zmiany klimatyczne.
• Przygotowano pracę „Bioróżnorodność obszarów arktycznych” dotyczącą metod oceny
bioróżnorodności w Arktyce i Antarktyce oraz
wyników zastosowania tych metod w badaniach
polarnych.
• Przygotowano pracę „Wpływ żelaza na wybrane gatunki bakterii bałtyckich” dotyczącą
wpływu żelaza (III) na przebieg procesów biochemicznych zachodzących u wybranych gatunków bakterii bałtyckich. W pracy wykazano, że
istotnym czynnikiem limitującym wzrost bakterii
jest biodostępność żelaza.
Uzyskane habilitacje:
Tomasz Petelski Strumienie aerozoli morskich
w przywodnej warstwie atmosfery;
Borys Wróbel Oznaczanie niepewności w analizie filogenetycznej: metoda ważnych najmniejszych kwadratów;

Tymon Zieliński Fizyczne właściwości przywodnej warstwy aerozolu w brzegowym obszarze
morza.
Uzyskane doktoraty:
Monika Kędra Inter-annual Changes in the Biodiversity of the Arctic Soft Bottom Macrobenthos
in Kongsfjorden, Spitsbergen;
Agnieszka Kleszczyńska Udział hormonów podwzgórzowych wazotocyny argininowej i izotocyny
w determinacji zachowań związanych z rozrodem
u ciernika (Gaserosteus aculeatus);
Ewa Kotlarska Zastosowanie bakterii Vibrio harveyi do wykrywania mutagennych zanieczyszczeń wody morskiej;
Robert Osiński Symulacja procesów dynamicznych w Morzu Bałtyckim zintegrowanym modelem ocean-lód;
Joanna Stoń-Egiert Główne środowiskowe uwarunkowania składu i zasobów pigmentów fitoplanktonu w akwenach bałtyckich.
Instytut należy do sieci naukowych: Międzyinstytutowy Zespół Satelitarnych Obserwacji Środowiska Morskiego; Naukowa Sieć Polarna –
„Multidyscyplinarne badania geobiosystemu
obszarów polarnych; TROIAnet – „Transport
osadów i zanieczyszczeń oraz fizyczna i biologiczna degradacja środowiska wodno-gruntowego w rzekach, ujściach i strefie brzegowej morza”; Polska Sieć Sztucznego Życia – PNAL
Polish Network of Artificial Life; MIMO – Polska
Sieć Mikrobiologii Morza; POLAR-AOD – Polar
Aerosol Optical Depth, projekt w ramach Międzynarodowego Roku Polarnego, IPY 2007-2009;
Marine Genomics Europe - MGE „Implementation of High-Throughput Genomic Approaches
to Investigate the Functioning of Marine Ecosystems and the Biology of Marine Organisms”; UE
Network of Excellence; INET (ang. Interdisciplinary Network on ICZM in Poland) – Interdyscyplinarna sieć polskich instytucji zajmujących się
Zintegrowanym Zarządzaniem Obszarami Przybrzeżnymi – ZZOP.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
ASTAR – Arctic Studies of Tropospheric Aerosols and Radiation; cGRASP Consortium for Genomic Research on All Salmonids Project;
IAACM – Impact of Arctic Aerosols on Climate
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Modifications – projekt w ramach Między
narodowego Roku Polarnego, IPY 2007-2009.
 81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
 (0-58) 551-72-81, fax (0-58) 551-21-30
 e-mail: office@iopan.gda.pl
www.iopan.gda.pl

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII
ŚRODOWISKA PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Czesława RosikDulewska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Lucjan Pawłowski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 66 pracowników, w tym 21 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
127 prac, z tego 49 w recenzowanych czasopis
mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
22 projekty badawcze, w tym 2 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 1 temat.
Wybrane wyniki:
• Realizowano projekt „Opracowanie skutecznych metod ochrony środowiska wodnego przed
zanieczyszczeniami wymywanymi ze składowisk
odpadów przemysłowych przy zastosowaniu powszechnie dostępnych materiałów odpadowych
i naturalnych”. Badania skoncentrowano na odpadach górnictwa węgla kamiennego i poflotacyjnych rud miedzi. Badania parametrów filtracyjnych, struktury porowatości i oporu penetracji
powietrza oraz właściwości sorpcyjnych w stosunku do metali prowadzone były na wybranych
materiałach w skali laboratoryjnej i „Benach”.
Weryfikacja wybranych wariantów barier z zastosowaniem do warstwy zwietrzałych odpadów,
wykazała skuteczność warstw przykrywających,
wykonanych z gęstych mieszanin popiołowowodnych jako barier izolacyjnych przed dostępem
powietrza oraz warstw osadów ściekowych jako

barier ochronnych o wysokiej zdolności wiązania
metali. Badane grunty naturalne nie w pełni odpowiadały wymaganiom dla barier izolacyjnych.
• Zajmowano się charakterystyką czynników
wpływających na poziom stężeń i skład chemiczny wybranych frakcji pyłu zawieszonego w aspekcie środowiskowego ryzyka zdrowotnego mieszkańców aglomeracji miejsko-przemysłowych.
Otrzymane wyniki wykorzystano do opracowania: przestrzennego rozkładu stężeń PM2,5
i PM10, krótkoterminowej prognozy wysokich
stężeń PM2,5 i PM10, metodyki kompleksowej
oceny narażenia ludności na szkodliwe oddziaływanie wybranych frakcji PM. Efektem końcowym projektu jest m.in. działająca w systemie
on-line chwilowa prognoza stężenia, między innymi PM2,5 dla Aglomeracji Górnośląskiej,
a także prognoza indeksu jakości powietrza AQI
dla województwa śląskiego uwzględniająca potencjalne zagrożenie zdrowotne wynikające także
ze stężenia PM2,5.
• Badano transport i przemiany zanieczyszczeń
w środowisku wodnym. Przeprowadzono je na
zbiorniku antopogenicznym, na którym od grudnia 2003 r. prowadzona jest rekultywacja. Wykazano, że zwiększył się zasięg epilimnionu, a skrócił się okres deficytu tlenowego w przydennej
warstwie wody. Uzyskano ujemny bilans związków fosforu. Ponadto realizowano badania nad
możliwością biodegradacji zanieczyszczeń specyficznych – WWA i fenoli – z użyciem nadtlenku wapnia. Wykazano możliwość skutecznego
stosowania tego reagenta.
Instytut należy do sieci naukowych: „Przyjazna
Rzeka”; „Środowisko a Zdrowie”; AIRCLIMNET; ENEMI; ENVITECH-NET.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Polska Platforma Technologiczna Środowiska;
Platforma Innowacji Technologicznej Regiony
Opolszczyzny; Śląskie Środowiskowe Studium
Doktoranckie z dyscypliny „Inżynieria Środowiska”; Centrum Zaawansowanych Technologii
„Energia-Środowisko-Zdrowie” przy Głównym
Instytucie Górnictwa w Katowicach; Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
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 41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
 (0-32) 271-64-81, fax (0-32) 271-74-70
 e-mail: ipis@ipis.zabrze.pl
www.ipis.zabrze.pl

MUZEUM ZIEMI PAN
Dyrektor: doc. dr Krzysztof Jakubowski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Krzysztof Jaworowski
Muzeum zatrudnia 48 pracowników, w tym 4
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 33
prace; realizowano 5 projektów badawczych; we
współpracy z zagranicą realizowano 1 temat.
Wybrane wyniki:
• Badania mikrostruktury bursztynu prowadzone w Muzeum Ziemi (metodą SEM) pozwoliły
po raz pierwszy odkryć i udokumentować występowanie nieopisanego dotąd minerału, jakim
okazały się mikrokryształy wolnego kwasu bursztynowego, krystalizujące w pęcherzykach struktury piany stałej. Struktura ta występuje w białej
odmianie bursztynu bałtyckiego (w sukcynicie).
Badane okazy pochodziły z kolekcji zebranej
w kopalni bursztynu Goitsche w Niemczech.
Upowszechnianie nauk o Ziemi i popularyzacja wiedzy przyrodniczej:
W celu zwiększenia atrakcyjności oferty muzealnej, poddawano częstym zmianom i modyfika-

cjom prezentowane stałe ekspozycje kolekcji
przyrodniczych, m.in. „Bursztyn, od płynnej żywicy do sztuki zdobniczej”, „Meteoryty – kamienie z nieba” oraz „Wielkie ssaki epoki lodowcowej”. Oddano także do eksploatacji stoisko
ekspozycyjne „Uczeni z dziedziny nauk o Ziemi
na znakach pocztowych”, stanowiące uzupełnienie sektora wystawy stałej poświęconej dziejom
myśli geologicznej. Zorganizowano własne wystawy czasowe i we współpracy z partnerami
zewnętrznymi, m.in. „Fotografia Dzikiej Przyrody 2007”. Wystawa „10 pytań o Ziemię – przeszłość przyszłości” zainaugurowała w Polsce
obchody Międzynarodowego Roku Planety Ziemia. Muzeum przygotowywało wystawy objazdowe w kraju i za granicą, prezentując okazy
z własnych kolekcji. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej skierowana była do różnych grup wiekowych i o różnym stopniu wykształcenia: ofertą objęto odczyty, lekcje muzealne, warsztaty,
grupy specjalne. Muzeum uczestniczyło w przedsięwzięciach upowszechnieniowych, jak: „Noc
Muzeów”, Festiwal Nauki. Zorganizowano lub
współorganizowano konferencje, m.in. „Nauki
o Ziemi w muzealnej przestrzeni. Tradycje i nowe
impulsy” – z okazji jubileuszu 60-lecia Muzeum
Ziemi PAN, „Meteoryt Pułtusk – w 140. rocznicę
spadku deszczu meteorytowego”, XXIII Spotkanie Badaczy Bursztynu w Gdańsku i inne.
 00-488 Warszawa, al. Na Skarpie 20/26 i 27
/fax (0-22) 629-74-97
 e-mail: mzgeol@warman.com.pl
www.mz-pan.pl
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JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE

CENTRUM LASEROWYCH
TECHNOLOGII METALI
im. Henryka Frąckiewicza Politechniki
Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk
Centrum Laserowych Technologii Metali im.
Henryka Frąckiewicza Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk zostało założone
w lipcu 1996 roku.
Dyrektor: dr hab. Bogdan Antoszewski, profesor
Politechniki Świętokrzyskiej
Centrum zatrudnia 27 pracowników, w tym
21 naukowych (zatrudnienie średnioroczne
w przeliczeniu na pełne etaty). Opublikowano
łącznie 69 prac, realizowano 6 projektów badawczych. Uzyskano 2 patenty i 1 licencję. Działalnością dydaktyczną Centrum objęto m.in.: 76
przedmiotów prowadzonych przez pracowników,
recenzje 49 prac dyplomowych, 8 prac doktorskich, 4 prac habilitacyjnych. Ponadto Pracownicy CLTM prowadzili 128 prac przejściowych, 42
prace dyplomowe, 2 prace doktorskie.
Centrum współpracuje z przemysłem w zakresie klasycznych technologii laserowych
(gł. cięcie). W zakresie popularyzacji badań naukowych uczestniczy w lokalnych targach, wykładach i pokazach.
 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 7
/fax (0-41) 342-45-04
 e-mail: ktrba@tu.kielce.pl
www.tu.kielce.pl

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT
BIOLOGII MOLEKULARNEJ
I KOMÓRKOWEJ
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie powstał 26.06.1997
r. na mocy ustawy sejmowej (Dz. U. RP 106, poz.

674). Jako samodzielna jednostka badawcza działa od stycznia 1999 roku. Z upoważnienia Prezesa PAN Przewodniczący Wydziału II Nauk Biologicznych PAN sprawuje nadzór nad jego
działalnością (Decyzja nr 25/03 Prezesa PAN
z 15.07.2003 r.).
Dyrektor: czł. koresp. PAN Jacek Kuźnicki
Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu
Doradczego: prof. Angelo Azzi
Instytut zatrudnia 56 pracowników, w tym 34
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
62 prace, wszystkie w recenzowanych czasopis
mach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano 51 projektów badawczych, w tym
21 zagranicznych.
Wybrane wyniki:
• Określono rolę białka EB3 w rozwoju i stabilizacji kolców dendrytycznych neuronów hipokampalnych. Dotychczas uważano powstawanie
i stabilność kolców dendrytycznych za procesy
zupełnie niezależne od mikrotubul, całkowicie
regulowane przez cytoszkielet aktynowy. Wynik
ten zmienia dotychczasowe postrzeganie molekularnych mechanizmów regulujących ten proces. Wskazuje na chwilowe wnikanie mikrotubul
do kolców dendrytycznych związane z przejściową zmianą dynamiki cytoszkieletu aktynowego
poprzez interakcję z białkiem p140CAP jako jeden z ważnych mechanizmów procesu formowania synaps.
• Wywinięcie nukleotydów jest procesem polegającym na wysunięciu zasady lub pary zasad
z wnętrza DNA do przestrzeni na zewnątrz podwójnej helisy. Ta drastyczna deformacja może
być wywoływana przez metylotransferazy oraz
inne enzymy dokonujące chemicznej modyfikacji
zasad, szczególnie przez enzymy biorące udział
w naprawie uszkodzonego DNA. Skoncentrowano się na enzymie PspGI, który jest w stanie od-
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różnić parę zasad A:T od pary G:C, lecz już nie
indywidualną, wywiniętą zasadę. Pary A:T i G:C
podlegają spontanicznemu wywinięciu, lecz częstotliwość tego procesu różni się znacznie u obu
par. PspGI „wykorzystuje” te różnice i dokonuje
ich radykalnego wzmocnienia poprzez selektywne wiązanie wewnątrz kieszeni białkowej.
• Zaproponowano mechanizm rozróżniania
agonistów i antagonistów w receptorach opioidowych. Mechanizm ten (sensor) może działać również w innych receptorach GPCR (receptory
sprzężone z białkiem G) i może mieć zastosowanie do efektywnego projektowania leków.
• W wyniku analiz teoretyczno-doświad
czalnych scharakteryzowano specyficzność
substratową dwóch dotychczas nieopisanych metylotransferaz 23S rRNA. Wykazano, że metylotransferaza yccW/RlmI wprowadza metylację
m5C w pozycji 1962, natomiast metylotransferaza ybeA/RlmH odpowiada za metylację m3Psi
1915. Jednocześnie przeprowadzono analizę
struktury krystalicznej metylotransferazy RlmI
rozszerzoną o szczegółową analizę bioinformatyczną sekwencji oraz klasyfikację ewolucyjną
innych metylotransferaz modyfikujących cytozynę w DNA lub RNA oraz urydynę w RNA.
Uzyskane habilitacje:
Paweł Bieganowski Nowe aspekty biosyntezy
NAD i NADP.
Uzyskane doktoraty:
Magdalena Błażejczyk Charakterystyka i badanie funkcji w neuronach dwóch białek wiążących
wapń z rodziny „EF-hand” kalmyryny1 i kalmyryny2;
Łukasz Bojarski Udział preseniliny 1 w zaburzeniach homeostazy wapniowej w chorobie Alzheimera;
Małgorzata Gutkowska Ludzkie białko opiekuńcze Hsp90, jego izoformy i postulowany mechanizm działania;
Aleksandra Helak Comparative Analysis of the
Hsc70 and Hsp70 Molecular Chaperones (Analiza porównawcza białek opiekuńczych Hsc70
i Hsp70);

Leszek Lipiński Funkcjonalna analiza serynowotreoninowej kinazy białkowej TSSK3;
Adam Sobczak Identyfikacja i charakterystyka
oddziaływania kalmyryny 1, białka wiążącego
wapń, z SCG10 – regulatorem cytoszkieletu tubulinowego w komórkach neuronalnych;
Dawid Walerych Rescue of Human p53 Activity
by Molecular Chaperones (Wspomaganie ak
tywności ludzkiego białka p53 przez białka opiekuńcze).
Działalność dydaktyczna: Opieka nad studentami Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz doktorantami
odbywającymi staże, wykonującymi prace magisterskie, doktorskie oraz zadania badawcze
w MIBMiK. Opieka nad stypendystami Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (jedno- i dwutygodniowe praktyczne staże laboratoryjne
w Pracowni Biologii Komórki MIBMiK). Przygotowano wykład dla słuchaczy Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Center for
Neuroscience and Cell Biology, University of
Coimbra w Portugalii. Prowadzono wykład monograficzny „Komputerowe wspomaganie projektowania leków” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadzono 10
innych wykładów na uczelniach wyższych, jednostkach organizacyjnych PAN oraz w instytucjach naukowych krajowych i zagranicznych.
Instytut należy do sieci naukowych: „Wizualizacja zjawisk biomedycznych” – BIOWIZJA (koordynator: Instytut Podstawowych Problemów
Techniki PAN); „Mechanizmy ruchów komórkowych – Mobilitas.pl” (koordynator: Instytut
Biologii Doświadczalnej PAN); „Poszukiwanie
wewnątrzustrojowych punktów uchwytu potencjalnych leków neurotropowych” (koordynator:
Instytut Farmakologii PAN).
 02-109 Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4
 (0-22) 597-07-00, fax (0-22) 597-07-15
 e-mail: secretariat@iimcb.gov.pl
www.iimcb.gov.pl
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Międzynarodowe Laboratorium
Silnych Pól Magnetycznych
i Niskich Temperatur
we Wrocławiu
(międzynarodowy instytut
polskiej akademii nauk)
(rok założenia 1968)
Dyrektor: prof. dr hab. Jan Klamut
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. Aleksander F. Andreev
Laboratorium zatrudnia 38 pracowników, w tym
5 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 63
prace, w tym 46 w recenzowanych czasopismach
naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz
przedstawiono 17 doniesień na zjazdach i konferencjach; we współpracy z zagranicą realizowano
30 tematów.
Wybrane wyniki:
• Nanonitkowe monokryształy Bi stanowią
obiekt badań struktury elektronowej nanoobiektów. Zbadano siłę termoelektryczną w szerokim
zakresie temperatur i natężeń pola magnetycznego nanonici Bi o średnicach od 100 nm do 2000
nm. Wartość termosiły rośnie przy zmniejszaniu
się średnicy nanonici, osiągając maksimum

w okolicy 50 K. Wyniki interpretowano w oparciu o model dyfuzyjny, rozważając różne ograniczenia ruchliwości ładunków.
• Badano właściwości fizyczne połączeń cięższych lantanowców i boru o wzorze LnB12. Przedstawiono wyniki namagnesowania i efektu dHvA
monokryształów HoB12, ErB12 i TmB12 w polach
magnetycznych do 14T. Znaleziono w nich nieco
odmienne antyferromagnetyczne uporządkowania ww. lantanowców, wynikające z różnych termów podstawowych i oddziaływań RKKY. Badania efektu dHvA pozwoliły ocenić masy
cyklotronowe nośników ładunku i inne szczegóły ich struktury elektronowej.
• Połączenia lantanowców i pierwiastków
z podgrupy żelazowców (M=Fe, Co) o wzorze
Ln2M17 stanowią unikatową i wykorzystywaną do
produkcji magnesów grupę ferromagnetycznie
uporządkowanych stopów, które także cechuje
istnienie kilku podsieci magnetycznych i silna
magnetostrykcja. Przedstawiono wyniki badań
magnetostrykcji połączenia Tb0.3 Dy0.67 Ho0.03 Fe2-x
Cox i stwierdzono, że dodatek kobaltu skutkuje
obniżką zarówno namagnesowania, temperatur
krytycznych, jak i magnetostrykcji.
 53-421 Wrocław, ul. Gajowicka 95
 (0-71) 361-06-81, fax (0-71) 361-27-21
 e-mail: intlab@ml.pan.wroc.pl
www.ml.pan.wroc.pl
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POMOCNICZE PLACÓWKI NAUKOWE

Archiwum PAN
Dyrektor: dr Hanna Krajewska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Ryszard W. Wołoszyński
W roku sprawozdawczym Archiwum obchodziło 55-lecie swojego powstania. Archiwum ma
swoje oddziały w Poznaniu i Katowicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Posiada zasób
historyczny powierzony. W roku sprawozdawczym nastąpił przyrost zasobu o 55,65 m.b. (wybrakowano 4 m.b. dokumentacji niearchiwalnej).
Obecnie stan ogólny zasobu wynosi 2313,57 m.b.
dokumentacji archiwalnej, zbiór fotografii liczy
obecnie 30.673 sztuk oraz 24 płyty CD, zbiór
medali – 1056 obiektów.
Kontynuowano administrowanie bazą SEZAM,
aktualizując i pogłębiając istniejące zapisy oraz prowadząc prace nad wdrożeniem projektu digitalizacji
i archiwizacji zbiorów fotograficznych.
W związku z obchodami 50-lecia współpracy
naukowej między Polską Akademią Nauk i Rosyjską Akademią Nauk, przygotowano wystawę
„Polscy badacze Syberii”, która prezentowana
była w Moskwie w październiku 2008 r. w czasie
Dni Nauki Polskiej w Rosji, a następnie w Irkucku i Jenisejsku. Wystawę wzbogaciły oryginalne
eksponaty pochodzące z Archiwum Rosyjskiej
Akademii Nauk. Pracownicy Archiwum PAN
przygotowali m.in. wystawę „Polska szkoła matematyczna 1918-1939”, prezentowaną w Muzeum Polskim w Rapperswilu, następnie w Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu. Wystawie
towarzyszyły sesje naukowe. Archiwum PAN
współorganizowało także I Krajowe Seminarium
„Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia
i metody zabezpieczeń” oraz Międzynarodową
Konferencję Archiwalno-Historyczną „Archiwa
Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”.
Archiwum PAN włączyło się do ogólnopolskiej „Nocy Muzeów”, popularyzując tym samym
swoje zbiory i udostępniając je szerokiej publiczności. Pokazano, specjalnie w tym celu przygo-

towaną, ekspozycję „Kurioza Archiwum Polskiej
Akademii Nauk” oraz wystawy „Skarby Archiwum Polskiej Akademii Nauk” i „Stasziciana
w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk”.
Zwiedzający mieli także możliwość zapoznania
się z historią Pałacu Staszica za pomocą prezentacji multimedialnej.
Praktykę archiwalną odbyło 16 studentów
specjalizacji archiwalnej z Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz
z Uniwersytetu Śląskiego. Praktyki odbywali także słuchacze Policealnego Studium Informacji,
Archiwistyki i Księgarstwa w Warszawie. Przygotowano i przeprowadzono wykłady dla studentów oraz pokaz specjalny unikatowych eksponatów ze zbiorów Archiwum PAN dla archiwistów
z Korei Południowej.
Przeprowadzono 26 kontroli w placówkach
PAN w zakresie postępowania z dokumentacją
aktową i funkcjonowania archiwów zakładowych,
zaopiniowano 13 kompletów projektów kancelaryjno-archiwalnych aktów prawnych.
Pracownicy Archiwum zredagowali i przygotowali do druku „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” (nr 48 i 49) oraz Katalog wystawy
„Polscy badacze Syberii” (red. Joanna Arvaniti).
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
/fax (0-22) 826-81-30
 e-mail: archiwum@apan.waw.pl
www.apan.waw.pl

Archiwum Nauki PAN i PAU
w Krakowie
Dyrektor: dr Rita Majkowska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Andrzej Pelczar
W roku sprawozdawczym nastąpił przyrost
zasobu o 20 m.b. i obecnie wynosi 1350,5 m.b.
Wśród nabytków znalazły się m.in. materiały
orientalisty Franciszka Machalskiego (19041979), historyka Heleny Madurowicz-Urbańskiej
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(1918-2008), anglisty Przemysława Mroczkowskiego (1915-2002).
Przeprowadzono prace melioracyjne w zespole akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1815-1872) w związku z przygotowaniem go do
digitalizacji. Konserwacji poddano 25 ksiąg (protokoły posiedzeń, dzienniki podawcze, księgi
finansowe) zespołu akt TNK. Kontynuowano porządkowanie zespołu akt Polskiej Akademii
Umiejętności (1872-1989), połączone z uzupełnianiem, scalaniem i weryfikacją kartoteki członków i współpracowników komisji i komitetów
PAU. Realizując program digitalizacji zespołu
archiwalnego Archiwum Nauki, kontynuowano
prace nad ponadzespołowym katalogiem fotografii, m.in. skatalogowano i wykonano skany fotografii ze spuścizn Walerego Goetla, Zygmunta
Grodzińskiego, Antoniny Leńkowej oraz nad indeksem kancelaryjnym do korespondencji sekretarza generalnego PAU z lat 1872-1939.
Popularyzując własny zasób archiwalny przygotowano ekspozycje: „Pigmalion z Gontyny. Kazimierz Nitsch (1874-1958) językoznawca i twórca polskiej dialektologii”; „Akademii naszej
oddany był całą duszą. Stanisław Wróblewski
(1868-1938)”; „Obszary chronione w Polsce”;
„Sport i turystyka w materiałach uczonych polskich”; „Człowiek i uczony. Ryszard Łużny (19271998)”. Wystawę „Mezi Krakowem a Prahou.
Bedřich Hrozný – Tadeusz Kowalski – Jan Rypka.
Spolupráce českych a polskich orientalistů”, przygotowaną we współpracy z archiwami Akademii
Nauk Republiki Czeskiej (AVČR) oraz Uniwersytetu Karola w Pradze, w roku sprawozdawczym
zaprezentowano w siedzibie AVČR w Pradze.
Pracownicy Archiwum Nauki uczestniczyli
w pracach redakcyjnych wspólnej z PAU serii
wydawniczej „W służbie nauki”; w roku sprawozdawczym ukazał się tom 14 Antoni Wrzosek
1908-1983. Materiały z posiedzenia naukowego
PAU w dniu 14 listopada 2003 r. Pracownicy Archiwum publikowali także swoje prace i artykuły w czasopismach fachowych, m.in. w „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”. Łącznie ukazało
się drukiem 16 publikacji m.in. B. Wilka W Małym Wiedniu nad Wisłą. Życie codzienne Krakowa
w okresie autonomii galicyjskiej 1867-1918.
W ramach projektu badawczego „Polsko-czeskie kontakty naukowe i kulturalne w XIX

i XX w.”, realizowanego wspólnie z Archiwum
Akademii Nauk Republiki Czeskiej (przedłużonego na lata 2009-2011), podjęto prace nad przygotowaniem do druku korespondencji Adama
Vetulaniego z Miroslavem Bohàčkiem.
Praktykę archiwalną odbyło 8 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii
Teologicznej, a staż absolwencki 1 osoba. Na
bieżąco konsultowano sprawy kancelaryjno-archiwalne PAU oraz placówek PAN. Przeprowadzono 4 kontrole wewnętrzne w wybranych
archiwach. Odbył się kurs I stopnia dla osób opiekujących się archiwami w placówkach PAN, zorganizowany przez Archiwum Państwowe w Krakowie.
 31-018 Kraków, ul. św. Jana 26
 (0-12) 422-82-63, 423-23-28
 e-mail: archiwum@archiwum-nauki.krakow.pl
www.archiwum-nauki.krakow.pl

BIBLIOTEKI pan
Biblioteka Gdańska PAN
Dyrektor: dr Maria Pelczar
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Aleksander Kołodziejczyk
Kontynuowano współpracę naukową z Akademią Muzyczną w Gdańsku w zakresie pełnego
opracowania unikatowych zbiorów muzykaliów
XVI-XVIII w. znajdujących się w zbiorach Biblioteki. Ukazała się płyta „Gdańskie królestwo
kantat – kantaty adwentowe” z cyklu „Muzyczne
dziedzictwo Miasta Gdańska w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN”. W ramach prac nad współfinansowaną przez Miasto Gdańsk bibliografią
literacką Gdańska, zatytułowaną „Gdańsk w literaturze”, oddano do druku tom pierwszy obejmujący lata 997-1600. Ponadto kontynuowano
współpracę z Muzeum Historycznym Miasta
Gdańska w zakresie opracowania dokumentacji
ikonograficznej dotyczącej gdańskiej architektury w zbiorach Biblioteki oraz nad programem
„Jan Heweliusz”. We współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku (Oddział w Waplewie) prowadzono poszukiwania rozproszonego księgo-
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zbioru Biblioteki Waplewskiej. Współpracowano
z Politechniką Gdańską w zakresie utworzenia
Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, która będzie
finansowana w ramach regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013.
W roku sprawozdawczym przystąpiono do
sporządzenia cyfrowej wersji katalogu systematycznego czasopism. Podjęto prace nad pierwszą
wersją zintegrowanego katalogu czasopism z lat
1801-1945, znajdujących się w zbiorach Biblioteki. Kontynuowano archiwizację najcenniejszych obiektów XVI-XVIII wieku, w tym obszernej kolekcji J. B. Bonifacia.
W siedzibie Biblioteki zaprezentowano sześć
dużych wystaw: „Ryszard Stryjec – glossa do
biografii artystycznej”; „Ludzie Rocznika Gdańskiego 1928-2008”; „Ludzie i ich książki. Darczyńcy Biblioteki Gdańskiej na przełomie XIX
i XX wieku”; „Philosophari necesse est – Filozofia w Gdańskim Gimnazjum Akademickim”;
„Gdańska literatura niemieckojęzyczna w XIX
wieku” oraz „Polonia Rediviva. 90. rocznica odzyskania niepodległości Polski”. Ponadto przygotowano 9 wystaw okolicznościowych, poświęco
nych uczonym: Stanisławowi Ludwigowi, Irenie
Rembowskiej, Jerzemu Wisłockiemu, Romanowi
Wapińskiemu, Marii Dembowskiej, Mieczysławowi Klimowiczowi, Józefowi Wolskiemu, Zbigniewowi Golińskiemu i Witoldowi Henslowi.
 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15
 (0-58) 301-22-51 do 54, fax (0-58) 301-55-23
 e-mail: bgpan@bgpan.gda.pl
www.bgpan.gda.pl

rękopisów. W Pracowni Rękopisów utworzono
katalog komputerowy biblioteki podręcznej. Kontynuowano prace w ramach projektu „Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa”, m.in. archiwizując
zbiory na nośnikach DVD oraz prowadząc prace
redaktorskie dotyczące poprawy jakości, zawartości treści i opisu merytorycznego publikacji
włączonych w latach poprzednich. Wykonano
prace przygotowawcze do projektów: „Rekonwersja katalogu druków XIX-XXI wieku” – ze
względu na rozmiary tego projektu oszacowano
materiał do jego I etapu, tj. druków wydanych
w latach 1800-1928; wniosek do programu „Fundusze dla bibliotek” Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej obejmujący rekonwersję katalogu XIXXXI wieku, unowocześnienie infrastruktury informatycznej oraz ochronę zbiorów Biblioteki
Kórnickiej; „Cyfrowa kolekcja rękopisów i druków Józefa Marii Hoene-Wrońskiego ze zbiorów
Biblioteki Kórnickiej PAN” (program „Dziedzictwo Kulturowe” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
W roku sprawozdawczym opublikowano zeszyt 28 „Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej” (red.
B. Wysocka) oraz Urzędnicy wołyńscy XIV-XVII.
Spisy. W ramach wymiany, publikacje wysłano
do 76 instytucji w kraju i za granicą. Pracownicy
Biblioteki opublikowali 55 prac.
W archiwum Biblioteki odbyło praktykę 5
studentów Zakładu Archiwistyki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 62-035 Kórnik-Zamek
 (0-61) 817-00-81, fax (0-61) 817-19-30
 e-mail: bkpan@bkpan.poznan.pl
www.bkpan.poznan.pl

Biblioteka Kórnicka PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Tomasz Jasiński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Henryk Olszewski
Kontynuowano tworzenie i archiwizowanie
komputerowych baz zbiorów XIX-XXI wieku,
w tym bazy nowych druków. W zbiorach specjalnych Biblioteki dokonano reorganizacji katalogów komputerowych, uporządkowano indeksy
i struktury baz oraz zaktualizowano zbiorczą bazę

Biblioteka Naukowa PAU i PAN
w Krakowie
Dyrektor: dr Karolina Grodziska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Jan M. Małecki
W Dziale Opracowania Druków prace katalogowe prowadzono dwutorowo: metodami
tradycyjnymi i w systemie komputerowym.
Opracowaniem komputerowym objęte były wy-
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dawnictwa zwarte i seryjne, wydane po 1 stycznia
1991 roku.
W Dziale Udostępniania Zbiorów zarejestrowano 498 stałych czytelników indywidualnych
w czytelni i 152 w wypożyczalni, 86 bibliotek
i instytucji miejscowych oraz 28 zamiejscowych.
Czytelnikom udostępniono 4061 wol. druków
zwartych i 3933 wol. wydawnictw ciągłych. Odnotowano 656 wypożyczeń. W Czytelni Zbiorów
Specjalnych udostępniono 720 czytelnikom
756 wol. rękopisów, 44 dokumenty pergaminowe,
129 wol. starych druków, 18 map i atlasów oraz
blisko 800 mikrofilmów.
W Gabinecie Rycin w 2008 r. kontynuowano
prace związane ze skontrum zbiorów oraz ich
systematycznym opracowaniem, jak również katalogowaniem zbioru ekslibrisów (2888 poz.
opracowanych) z daru Lecha Kokocińskiego.
Przygotowywano planowane na rok 2009 wystawy: „Wina i kara” (w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie) i „Kosmologia. Obraz
świata u progu nowożytności” (w Collegium Maius UJ). Obiekty ze zbiorów Biblioteki (rękopisy,
ryciny i książki) eksponowane były na wystawach
i pokazach organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Narodowe
w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Mang-

gha, Polską Akademię Umiejętności, Muzeum
Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
Pracownicy Biblioteki prowadzili zajęcia na
krakowskich uczelniach: na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, w Papieskiej Akademii Teologicznej, na Wydziale
Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. Pracownica Biblioteki uzyskała stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk humanistycznych. W omawianym okresie 12 pracowników Biblioteki prowadziło badania naukowe, dokonując edycji
źródłowych oraz opracowań katalogowych i publikując własne artykuły i rozprawy. Opublikowano m.in.: tom „Rocznika Biblioteki Naukowej
PAU i PAN w Krakowie” (red. K. Grodziska);
kolejny tom „Katalogu rękopisów” (E. Danowska, E. Knapek, red. K. Grodziska i K. Szymurowa). Obecnie przygotowywane są do druku dwa
tomy „Katalogu rękopisów”, „Katalog atlasów
XIX-wiecznych”, dwa tomy „Katalogu Rycin
Szkoły Niderlandzkiej”, „Katalog ekslibrisów”
i dwie prace ogólnohistoryczne, bazujące na zasobach Biblioteki.
 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
 (0-12) 422-29-15
 e-mail: biblioteka@pau.krakow.pl
www.biblioteka.pau.krakow.pl

Samodzielne biblioteki PAN w 2008 roku
Księgozbiór w woluminach (w tys.)

Udostępnianie
zbiorów
w ciągu roku
(w jedn. ewid.)

Razem

Wydawnictwa
zwarte

Wydawnictwa
periodyczne

Zbiory
specjalne
(w jedn. ewid.)

Biblioteka Gdańska PAN

655,9

564,0

91,9

177 917

59 486

Biblioteka Kórnicka PAN

297,3

208,1

89,2

114 351

12 083

Biblioteka Naukowa PAU
i PAN w Krakowie

541,8

197,9

343,9

157 295

21 469

Ogółem

1495,0

970,0

525,0

449 563

93 038
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stacje naukowe PAN za granicą

Biuro Promocji Nauki PolSCA
w Brukseli
Dyrektor: dr Jan K. Frąckowiak
Biuro w 2008 r. współpracowało z organizacjami i instytucjami działającymi w Brukseli
w zakresie spraw związanych z realizacją 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Techno
logicznego UE. Najważniejsi partnerzy tej współpracy: Komisja Europejska (dyrektoriaty
podejmujące sprawy B+R, zwłaszcza DG Badań);
ESFRI (European Strategy Forum on Research
Infrastructures); CREST (Scientific and Technical
Research Committee); Parlament Europejski
(w tym polscy parlamentarzyści); Sieć IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices in Brussels)
i jej członkowie; COST (European Cooperation
in the Field of Scientific and Technical Research);
Leibniz Association, Helmholtz Association
(biura niemieckich organizacji naukowych); Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE; Ambasada
RP w Brukseli; polskie przedstawicielstwa regionalne.
Biuro kontynuowało cykl spotkań „PolSCA
Meetings” ekspertów Komisji Europejskiej i polskich, reprezentujących priorytetowe dziedziny
7. PR. Formuła spotkań została rozszerzona poprzez większy udział zagranicznych ekspertów
(tzw. „PolSCA Meetings+” i „ColabEURactions”). Zorganizowano 29 spotkań „PolSCA
Meetings” z udziałem ekspertów i naukowców
z Komisji Europejskiej i krajów członkowskich
UE. Kontynuowano cykl konferencji „PolSCA
Seminars” podejmujących sprawy związane
z promocją polskiej nauki na forum europejskim.
Prowadzono konsultacje, m.in. w sprawie: krajowej koordynacji badań w zakresie biotechnologii
i nauk o życiu; opiniowania procedur konkursowych 7. PR w priorytecie SSH; efektów reformy
niemieckiego systemu karier akademickich;
wdrożenia w Polsce Europejskiej Dyrektywy
Wodnej. Promowano m.in.: polskie postulaty dotyczące Europejskiego Instytutu Innowacji i Tech-

nologii; polskie kandydatury na wyższe stanowiska w KE; badania brzegowe Morza Bałtyckiego;
polski udział w programie CCS Flagship (wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla
– Zero Emission Fossil Fuel Power Plants). Zajmowano się szkoleniami, uczestniczono w konferencjach, upowszechniano informację pozyskiwaną i opracowywaną przez Biuro.
Centrum Badań Historycznych PAN
w Berlinie
Dyrektor: prof. dr hab. Robert Traba
Zakończono dwuletni etap konceptualizacji
projektów badawczych: „My, berlińczycy! Polacy w rozwoju Berlina (XVIII-XXI w.)” i „Polskoniemieckie miejsca pamięci (Deutsch-polnische
Erinnerungsorte)”. CBH PAN uczestniczyło
w uruchomieniu projektu „Polsko-niemiecki podręcznik do nauki historii” kierowanego przez
Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową. Odbyło się 61 konferencji, seminariów i innych spotkań naukowych zorganizowanych z udziałem
Centrum.
Zorganizowano konkurs na najlepszą pracę
naukową z dziedziny nauk historycznych i społecznych. Finałem była uroczystość wręczenia
Nagrody Ambasadora RP w Niemczech połączona z wykładem inauguracyjnym Roberta Traby
na Freie Universität.
Uruchomiono nowoczesną, w pełni zdigitalizowaną Bibliotekę CBH PAN.
Ukazała się pierwsza publikacja Centrum:
Berlin. Polnische Perspektiven 19.-21. Jahrhundert (Berlin. Polskie Perspektywy. XIX-XXI w.),
Dorota Danielewicz-Kerski, Maciej Górny (red.),
zaprezentowana w berlińskim Ratuszu w ramach
inauguracji projektu „My, berlińczycy! Polacy
w rozwoju Berlina (XVIII-XXI w.)”. Wydano
pierwszy numer rocznika „HISTORIE. Jahrbuch
des Zentrums für Historische Forschung Berlin
der Polnischen Akademie der Wissenschaften”.
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Stacja Naukowa PAN w Moskwie
Stały Przedstawiciel PAN, dyrektor: dr hab.
Mariusz Wołos
Najważniejszym wydarzeniem roku 2008
były zorganizowane przy współudziale Stacji Naukowej PAN w Moskwie i Stałego Przedstawiciela PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN)
Dni Nauki Polskiej w Rosji, obchodzone wraz
z jubileuszem 50-lecia podpisania pierwszej umowy o współpracy pomiędzy PAN i RAN. Prezes
PAN Michał Kleiber podpisał porozumienia
o współpracy pomiędzy PAN i RAN, Rosyjską
Akademią Nauk Rolniczych (RANR) i Rosyjską
Akademią Nauk Medycznych (RANM) na lata
2008-2010. Odbyło się uroczyste wspólne posiedzenie Prezydiów PAN i RAN. Przeprowadzono
16 konferencji, seminariów i innych spotkań naukowych, pokazano 4 wystawy na temat osiągnięć nauki polskiej i współpracy naukowej pomiędzy Polską i Rosją, a także wygłoszono
referaty i prelekcje w ośrodkach naukowych Moskwy, Sankt Petersburga i Jekaterynburga.
W 2008 r. Stacja organizowała spotkania
z udziałem europejskich uczonych oraz prezentacje, odczyty i wykłady polskich i rosyjskich
naukowców. Imprezy te odbywały się w Moskwie, Smoleńsku, Tambowie, Jekaterynburgu,
Omsku i Irkucku. W Fundacji Jelcyna w Moskwie uruchomiono stałe seminarium naukowe
„Polska i Rosja: w poszukiwaniu wzajemnego
zrozumienia”, które stanowi forum rosyjskich
intelektualistów zainteresowanych polską nauką. W minionym roku odbyły się 4 posiedzenia
tego seminarium. Podjęto prace przygotowawcze
do zorganizowania stałego seminarium naukowego „Nad Niemnem i Pregołą”, którego przedmiotem będą dylematy sąsiedztwa Polaków,
Rosjan, Niemców, Litwinów, Łotyszy i Biało
rusinów.
Stacja współpracowała z licznymi rosyjskimi
uniwersytetami i innymi państwowymi instytucjami naukowymi. Rozwijano kontakty z działającymi w Rosji rosyjskimi i zagranicznymi instytucjami społecznymi i kulturalnymi, które mają
związek z działalnością naukową. Owocnie układała się współpraca z Ambasadą RP w Federacji
Rosyjskiej, Konsulatami Generalnymi RP w Sankt

Petersburgu i Irkucku oraz Instytutem Polskim
w Moskwie.
W 2008 r. pracownicy Stacji wygłosili 7 referatów, wydali 5 książek i 7 artykułów. Realizowano projekty badawcze dotyczące biografii
Józefa Becka, Tadeusza Bułharyna i Polaków
w Kominternie. Przygotowywane jest otwarcie
polskiej biblioteki naukowej w stolicy Rosji.
Stacja Naukowa PAN w Paryżu
Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Pielaszek
W 2008 roku Stacja współpracowała z instytucjami paryskimi przygotowującymi imprezy
naukowe i kulturalne dotyczące spraw polskich
(m.in. Ambasada RP we Francji, Instytut Polski,
Biblioteka Polska, INALCO, Centre de Civilisation Polonaise itd.), a także z wieloma instytucjami naukowymi w Polsce i we Francji. Łącznie
odbyło się w Stacji 36 imprez, w tym 12 wykładów i 10 konferencji naukowych. Zorganizowano
konferencję „Polsko-Francuskie Forum Naukowe”, prezentującą szeroką tematykę współpracy
naukowej obu krajów. Współorganizowano z Sorbonne I i krajowymi instytucjami naukowymi
spotkania: „Les idéaux méthodologiques et les
pratiques de recherches en SHS”, „Réformes
principales des finances publiques en Europe au
début du XXIe siècle”.
Wystawa – przygotowana i pokazana z okazji
100. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego – została również zaprezentowana w Konsulacie Generalnym RP w Lille.
Rozpoczęto wykłady z cyklu „Wspólna historia Polski i Francji” z udziałem naukowców polskich i francuskich. Nawiązano współpracę
z Ecole des Mines de Paris. Wiele imprez organizowanych w Stacji relacjonowało Radio France International.
Biblioteka Stacji wzbogaca i aktualizuje swoje zbiory, a także rozwija usługi informacyjne
(katalog biblioteki jest dostępny on-line). Wydano: tom 10 „Roczników Stacji” (w języku francuskim); L’agriculture française et l’agriculture
polonaise dans l’Europe de 2007: expériences
partagées et intérêts communs? Actes du séminaire franco-polonais; Władysław Kopaczewski,
„La Pologne et la science française” – reedycja
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broszury wydanej we Francji w 1918 roku, poszerzona o notę biograficzną i wstęp. Publikacja
ukazała się w związku z 90. rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Stacja Naukowa PAN w Rzymie
Dyrektor: prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska
W roku 2008 odbyło się w Stacji PAN w Rzymie czternaście wykładów polskich naukowców
z zakresu: archeologii, architektury, historii, historii sztuki, italianistyki. Prezentowano włoskie
wydanie książki prof. Antoniny Kłoskowskiej
Alle radici delle culture nazionali (Kultury narodowe u korzeni).
Przygotowano włosko-polskie sesje: „Archeologia a Tolemaide” (w rocznicę śmierci prof. Tomasza Mikockiego); „Marcello Bacciarelli – pittore di Sua Maestà Stanislao Augusto, Re di
Polonia”. Odbył się wieczór pamięci poezji Jerzego Hordyńskiego współorganizowany z Instytutem
Polskim. Zorganizowano prezentację projektu Panteonu Narodowego na Skałce w Krakowie.
W 2008 roku opublikowano tomy z serii
„Conferenze”: nr 122 „Quando il Papa andò in
Sinagoga” (z tekstami referatów wygłoszonych
podczas międzynarodowej sesji z okazji 20-lecia
wizyty Jana Pawła II w rzymskiej Synagodze);
nr 123 „Archeologia Letteratura Collezionismo”
(z tekstami referatów wygłoszonych na międzynarodowej sesji poświęconej pamięci Jana i Stanisława Kostki Potockich); nr 124 „Pensare per
immagini. Stanisław Wyspiański drammaturgo
e pittore” (z tekstami referatów wygłoszonych
podczas sesji włosko-polskiej zorganizowanej
z okazji 100-lecia śmierci artysty). Wydano tomik
poezji Jerzego Hordyńskiego Rimarrò uno straniero sotto ogni cielo oraz esejów poświęconych
poecie, zaprezentowanych w Stacji z okazji 10-lecia jego śmierci.

austriackiej. Stacja współpracowała z licznymi
instytucjami naukowymi, w tym z Austriacką Akademią Nauk, z przedstawicielstwami innych państw
w Wiedniu, a także z polskimi instytucjami.
Stacja zorganizowała lub współorganizowała
konferencje naukowe: „Między Galicją, Wiedniem oraz Europą – aspekty twórczości literackiej
Andrzeja Kuśniewicza” (z Instytutem Slawistyki
Uniwersytetu Wiedeńskiego); „Das Bild von
Wrocław/Breslau im Laufe der Geschichte” (z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Österreichisches Staatsarchiv);
„Polnisch-Österreichische Kontakte sowie Militärbündnisse 1618-1918” (z Heeresgeschichtliches Museum Wien i Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie); „Die Reformation in Mitteleuropa.
Internationales Symposium anlässlich des 500.
Geburtstages von Primus Truber” (ze Słoweńskim Instytutem Naukowym w Wiedniu, Collegium Hungaricum w Wiedniu i Austriacką Akademią Nauk). Odbyła się dyskusja panelowa „Das
Jahr 1918 – Anfang und Ende: österreichische
und polnische Geschichte im Vergleich“ oraz
warsztat naukowy „Europeizacja administracji
publicznej” (dla doktorantów prawa z Polski
i Austrii). Stacja zorganizowała również piętnaście odczytów prezentujących ważne zjawiska
w nauce polskiej.
Zorganizowano wystawy upowszechniające
wiedzę o nauce polskiej, m.in.: „Polska Szkoła
Matematyczna 1918-1939”, „Polska Książka Naukowa”. Stacja opublikowała: (Bio)Degradable
Polymers from Renewable Resources: Proceedings of the International Conference, Vienna,
November 18-21, 2007 („Conference Proceedings
and Monographs”, vol. 8); Między Galicją, Wiedniem i Europą. Aspekty twórczości literackiej
Andrzeja Kuśniewicza („Symposien und Seminare”, Bd. 5); Das Bild von Wrocław/Breslau im
Laufe der Geschichte, hrsg. von Jan Harasimowicz („Symposien und Seminare”, Bd. 6).

Stacja Naukowa PAN w Wiedniu
Dyrektor: prof. dr hab. Bogusław Dybaś
Działalność Stacji w roku 2008 koncentrowała się wokół promocji i popularyzacji nauki polskiej oraz rozwoju współpracy naukowej polsko– 159 –

Inne samodzielne jednostki organizacyjne

W 2008 roku 11 jednostek organizacyjnych
Akademii prowadziło działalność w formie zakła
dów budżetowych: Dom Zjazdów i Konferencji
w Jabłonnie, Domy Pracy Twórczej w Wierzbie
i Mądralinie, Zakłady Działalności Pomocniczej
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu,
Katowicach, Łodzi i Gdańsku oraz Warszawska
Drukarnia Naukowa.
Jednostki te nie otrzymują dotacji budżetowych na finansowanie bieżącej działalności, co
oznacza, że koszty prowadzonej działalności finansują przychodami uzyskanymi z tytułu świadczonych usług.
Ponadto w strukturze Akademii funkcjonował
w formie jednostki budżetowej Dom Rencisty
PAN w Konstancinie.
Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie oraz Domy Pracy Twórczej PAN w Wierzbie i Mądralinie zajmują się przede wszystkim
organizacją zjazdów, sympozjów, konferencji,
kursów szkoleniowych, imprez i spotkań okolicznościowych, w tym zlecanych przez Polską Akademię Nauk. W ramach świadczonych usług
jednostki te zapewniają kompleksową obsługę
w zakresie noclegów, wyżywienia oraz udostępniania sal konferencyjnych wyposażonych w niezbędne urządzenia audiowizualne.
Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie to zespół pałacowo-parkowy oddalony o ok.
20 km od centrum Warszawy posiadający 46
miejsc noclegowych. W podziemiach pałacu znajduje się restauracja na 120 osób. W Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria” odbywają się, pod
patronatem Akademii Sztuk Pięknych, wystawy
prac najwybitniejszych polskich artystów. Wystawę odwiedza średnio ok. 600 osób. Organizowane są również „Pałacowe spotkania z muzyką”.
Na koncertach i wernisażach bywa średnio ok.
350 osób. Dom Zjazdów i Konferencji PAN koordynuje program „Ślady przeszłości”, w ramach
którego uczniowie ze szkół powiatu legionowskiego poznają historię najbliższej okolicy. We
wrześniu 2008 r. po raz kolejny Dom koordyno-

wał i organizował na swoim terenie imprezy XII
Warszawskiego Festiwalu Nauki, którego celem
jest upowszechnianie i propagowanie osiągnięć
nauki. Rok 2008 Dom Zjazdów i Konferencji
zamknął stratą w wysokości 42,9 tys. zł. Strata
spowodowana była koniecznością poniesienia
kosztów prac remontowo-konserwacyjnych.
Dom Pracy Twórczej PAN w Mądralinie,
położony w okolicach Otwocka i oddalony
o 25 km od centrum Warszawy, posiada: 46
miejsc hotelowych, dwie sale konferencyjne na
20 i 65 osób. Rok 2008 Dom zamknął stratą
w wysokości 58,5 tys. zł spowodowaną znacznym
wzrostem wydatków ponoszonych na zakup gazu,
energii, wzrostem cen produktów żywnościowych, a także poniesieniem kosztów zaadaptowania pustych pomieszczeń na dodatkowe miejsca noclegowe.
Dom Pracy Twórczej PAN w Wierzbie, położony w Puszczy Piskiej nad jeziorem Bełdany,
dysponuje 120 miejscami noclegowymi oraz 3
salami konferencyjnymi, w tym salą konferencyjną dla 200 osób, zlokalizowaną w głównym, nowoczesnym budynku pn. „Centrum Konferencyjne”. Dom Pracy Twórczej rok 2008 zamknął
stratą w wysokości 15,5 tys. zł spowodowaną
koniecznością poniesienia kosztów niezbędnych
remontów oraz kosztów dokumentacji koniecznej
do rozbudowy istniejącego portu.
Zakład Działalności Pomocniczej PAN
w Warszawie administruje nieruchomościami
będącymi własnością PAN: Pałacem Staszica
w Warszawie, Domem Młodego Naukowca
w Warszawie, nieruchomością położoną w Tyborach – Kamiance, domami mieszkalnymi w Warszawie, Jabłonnie, Górze i Kazuniu. Zakład prowadzi Dom Pracy Twórczej PAN w Juracie.
Zakład świadczy również usługi na rzecz pracowników i byłych pracowników PAN w zakresie
badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz
profilaktycznej opieki zdrowotnej. W ramach
udzielonej dotacji celowej z budżetu PAN Zakład

– 160 –

prowadził zadanie inwestycyjne polegające na
rekonstrukcji dachu w zabytkowym budynku
w Warszawie przy ul. Długiej. Ponadto w roku
ubiegłym Zakład zakupił sprzęt niezbędny do
funkcjonowania Pracowni Badań Profilaktycznych oraz wykonał konieczne remonty i modernizacje, a także przeglądy techniczne w administrowanych obiektach. Sytuacja ta spowodowała
wyłączenie części obiektów z działalności, co
miało bezpośredni wpływ na realizację przychodów w roku 2008. Ostatecznie Zakład zamknął rok
stratą w wysokości 38,1 tys. zł, na którą wpływ
miało również nieosiągnięcie zaplanowanych
wpłat z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych.
Zakłady Działalności Pomocniczej PAN prowadzą obsługę administracyjną działalności merytorycznej Oddziałów PAN w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Katowicach
(obsługę Oddziału PAN w Lublinie prowadzi Instytut Agrofizyki PAN), w szczególności w zakresie promocji i upowszechniania osiągnięć nauki,
organizacji konferencji, sympozjów, seminariów
naukowych i posiedzeń komisji naukowych oraz
koordynowania działalności wydawniczej.
Ponadto Zakłady administrują obiektami
Akademii oraz prowadzą Domy Pracy Twórczej.
Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Krakowie prowadzi Dom Pracy Twórczej PAN w Zakopanem oraz Ośrodek Konferencyjny PAN
w Mogilanach. W ramach udzielonej dotacji celowej z budżetu PAN Zakład prowadził zadanie
inwestycyjne polegające na przygotowaniu projektu budowlanego modernizacji i rozbudowy
budynku zabytkowego w Mogilanach. W roku
2008 Zakład poniósł stratę w wysokości 65,8 tys. zł
spowodowaną niskim standardem obiektów oraz
zaprzestaniem działalności w DPT w Szczyrzycu
i ponoszeniem kosztów jego utrzymania. Zakład
Działalności Pomocniczej PAN w Poznaniu
prowadzi Dom Pracy Twórczej w Świnoujściu
oraz organizuje kursy języków obcych. Rok 2008
Zakład zamknął zyskiem w wysokości 3,1 tys. zł.
Zakład Działalności Pomocniczej PAN we
Wrocławiu zajmuje się administrowaniem nieruchomościami i obiektami PAN, w tym siedzibą
Oddziału PAN, w której wynajmowane są pokoje gościnne i sale konferencyjne. Rok 2008 Zakład zamknął zyskiem w kwocie 4,9 tys. zł. Za-

kład Działalności Pomocniczej PAN w Łodzi
zajmuje się administrowaniem nieruchomościami
i obiektami PAN. W ramach udzielonej dotacji
celowej z budżetu PAN Zakład prowadził prace
modernizacyjne w administrowanym budynku
przy ul. Tylnej 3. W 2008 roku Zakład poniósł
stratę w wysokości 21,5 tys. zł spowodowaną
zmniejszonymi wpływami z wynajmu pomieszczeń. Zakład Działalności Pomocniczej PAN
w Katowicach zajmował się administrowaniem
nieruchomością położoną w Goczałkowicach
i prowadził czynności przygotowawcze do jej
sprzedaży. Rok 2008 Zakład zamknął stratą
w wysokości 3,6 tys. zł. Zakład Działalności
Pomocniczej PAN w Gdańsku zajmuje się administrowaniem nieruchomościami i obiektami
PAN położonymi w Gdańsku i Szczecinie, uzyskując przychody z wynajmu pomieszczeń.
Rok 2008 Zakład zamknął stratą w wysokości
1,1 tys. zł.
Warszawska Drukarnia Naukowa PAN
prowadzi produkcję poligraficzną książek, czasopism, akcydensów, głównie w obszarze zagadnień
naukowo-technicznych. Zajmuje się także działalnością wydawniczo-handlową oraz dystrybucją
książek i innych publikacji. W powyższym zakresie Drukarnia współpracuje z placówkami
naukowymi PAN oraz świadczy usługi na rzecz
komitetów naukowych PAN. W 2008 roku Drukarnia zakupiła nowe maszyny drukarskie, znacznie też rozszerzyła działalność dystrybucyjną,
pozyskując nowe tytuły (na koniec roku w dystrybucji Drukarni znalazło się ponad 350 tytułów). W roku 2008 Drukarnia wypracowała zysk
w wysokości 7,5 tys. zł.
Dom Rencisty PAN w Konstancinie przeznaczony jest dla członków PAN oraz byłych
pracowników jednostek organizacyjnych PAN
pobierających emeryturę lub rentę. Dom zapewnia
podopiecznym miejsce zamieszkania wraz z wyżywieniem, świadczenie usług pielęgniarskich
i lekarskich, udzielanie pomocy w czynnościach
życiowych oraz w załatwianiu spraw osobistych.
Dom zapewnia również warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną, środowiskiem, a także
umożliwia zaspokojenie potrzeb religijnych i kul-
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turalnych. W Domu Rencisty obowiązują ustalone
przez Prezesa PAN „Zasady odpłatności”, zgodnie
z którymi odpłatność za pobyt nowo przyjętych
pensjonariuszy ustala się do wysokości średniego
miesięcznego kosztu utrzymania ustalonego na 1
mieszkańca, nie większej jednak niż 70% dochodu pensjonariusza.

W 2008 roku Dom Rencisty PAN otrzymał
z budżetu Akademii na finansowanie swojej działalności środki w kwocie 2069,8 tys. zł, a wszelkie uzyskane w 2008 roku dochody pochodzące z odpłatności pensjonariuszy w kwocie
842,4 tys. zł zostały odprowadzone do budżetu
państwa.
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gospodarstwa pomocnicze rolne

Zakład Doświadczalny Agrobiologii PAN
w Baranowie
Zakład Doświadczalny Agrobiologii PAN
w Baranowie został powołany do życia 1 lipca
1980 roku na mocy decyzji Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk. Majątek Zakładu
stanowiły zasoby Państwowego Gospodarstwa
Rolnego Baranowo przekazanego Polskiej Akademii Nauk przez Ministra Rolnictwa. Na początku Zakład funkcjonował jako przedsiębiorstwo
państwowe, a w styczniu 1992 roku został przekształcony w gospodarstwo pomocnicze PAN.
Głównym celem działalności Zakładu jest wykonywanie usług naukowo-badawczych w zakresie
rolnictwa ekologicznego, prowadzenie badań parazytologicznych oraz działalności rolniczej obejmującej produkcję roślinną i hodowlę bydła
mlecznego oraz usługi rolnicze. Ponadto wykonuje usługi w zakresie prowadzenia gospodarki
komunalno-mieszkaniowej.
Dyrektor: dr inż. Henryk Jabłoński
Zakład obecnie gospodaruje na powierzchni
2594 ha. Część gruntów oddalonych od gospodarstwa znajduje się w dzierżawie, a na pozostałym obszarze uprawiane są zboża oraz rośliny
przemysłowe i pastewne. W Zakładzie znajduje
się stado bydła mlecznego w liczbie 250 szt.
(w tym 80 szt. krów rasy ncb). Ponadto prowadzi
się odchów i opas bydła mięsnego do wyższych
wag ubojowych.
W 2008 roku opracowano i wdrożono Plan
Działalności Rolnośrodowiskowej obejmujący 4
pakiety w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) 2007-2013. Są to: rolnictwo
zrównoważone, ochrona gleb i wód (poplony
ścierniskowe), ekstensywne użytkowanie łąk
i pastwisk, ochrona lokalnych ras zwierząt (bydło
ZB). Działania te są elementem wprowadzającym
zasady gospodarowania zgodne z wymogami UE.
Zakład nawiązał współpracę z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,
której celem jest prowadzenie badań nad dosko-

naleniem metod rozrodu i hodowli bydła oraz
zasad żywienia. W końcowej fazie znajdują się
przygotowania do modernizacji obiektów inwentarskich przystosowanych do powiększenia produkcji z zachowaniem wymogów UE i utworzenia stada bydła mięsnego. Przygotowywane jest
energetyczne wykorzystywanie biomasy, m.in.
dostosowanie kotłowni osiedlowej do opalania
słomą i produkcja brykietu ze słomy.
 11-730 Mikołajki
 (0-87) 421-30-12, 421-30-36,
fax (0-87) 421-30-35
 e-mail: pan.baranowo@interia.eu

Zakład Doświadczalny Gospodarki
Stawowej PAN w Gołyszu
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej
PAN w Gołyszu został powołany przez Sekretarza Naukowego PAN jako gospodarstwo pomocnicze (decyzja nr 8/92 z dn. 17.01.1992 r. z późn.
zm., decyzja nr 10/94 z dn. 31.03.1994 r.). Zakres
działalności Zakładu: wykonywanie usług naukowo-badawczych zlecanych przez placówki PAN;
świadczenie usług związanych z obsługą administracyjną i socjalną osób z zewnątrz, prowadzących badania naukowe na terenie Zakładu; eksperymentalna hodowla ryb na obszarze 850 ha
stawów oraz produkcja rolna na obszarze 100 ha
użytków rolnych.
Dyrektor: inż. Józef Związek
Zakład zatrudnia 40 osób. W 2008 r. Zakład
wspomagał realizację prac prowadzonych w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej
PAN, w zakresie m.in. utrzymania i konserwacji
stawów doświadczalnych, utrzymania stada tarlaków stanowiących „żywy bank genów” karpia
dla celów badawczych oraz hodowlanych. Zakład
pełni funkcję jednostki wdrażającej do produkcji
najnowsze metody i technologie chowu, preferu-
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jąc przy tym metody uwzględniające wymogi
środowiska naturalnego.
Zakład uczestniczył w życiu naukowym, prowadził działania upowszechniające wyniki badań
w praktyce rybackiej oraz wśród mieszkańców
regionu. W tym celu zorganizował: wojewódzką
konferencję „Aktualne problemy rybactwa stawowego w województwie śląskim” (w Urzędzie
Marszałkowskim w Katowicach); wystawę VI
Regionalne Dni Rybactwa w Skoczowie oraz
współorganizował konferencję naukową „Aktualne problemy stawowej gospodarki rybackiej”.
Pracownicy Zakładu uczestniczyli także w konferencjach specjalistycznych. Zakład prowadzi
współpracę na poziomie lokalnym – jego przedstawiciele wchodzą w skład Rady Rolnej Śląskiej
Izby Rolniczej, dyrektor Zakładu jest członkiem
Rady Gospodarki Wodnej Dorzecze Małej Wisły
przy Dyrektorze RZGW w Gliwicach oraz prezesem Oddziału Śląsko-Małopolskiego Polskiego
Towarzystwa Rybackiego. Utrzymywane są kontakty z przedstawicielami czeskiego rybactwa
i rolnictwa, które umożliwiają wymianę informacji o aktualnych problemach gospodarki rybackiej
oraz sposobach ich rozwiązywania u partnerów
z państw ościennych. Zakład organizuje praktyki
dla nauczycieli i uczniów szkół rybackich, rolniczych i innych typów szkół.

Zakład Doświadczalny PAN
w Kórniku
Zakład Doświadczalny PAN w Kórniku został
powołany decyzją nr 10/92 Sekretarza Naukowego PAN z dnia 17 stycznia 1992 r.
Dyrektor: do dnia 30 listopada 2008 r. – mgr inż.
Henryk Grześkowiak; od dnia 1 grudnia 2008 r.
mgr inż. Seweryn Waligóra
Zakład prowadzi działalność z zakresu szkółkarstwa roślin owocowych, ozdobnych, drzew
alejowych („Szkółki Kórnickie”) oraz rolnictwa.
W roku 2008 uzyskano wynik dodatni w działalności szkółkarskiej. Od wielu lat prowadzona jest
hodowla drzew i krzewów.
 62-035 Kórnik, ul. Średzka 20
 tel./fax (0-61) 817-01-55, 817-01-71,
kom. 0-502-407-288
 e-mail: zdpankornik@neostrada.pl,
szkolkikornickie@szkolkikornickie.pl
www.szkolkikornickie.pl

 43-520 Chybie, Zaborze ul. Kalinowa 2
 (0-33) 857-21-27, fax (0-33) 858-92-92
 e-mail: zdgs@fish.com.pl,
jozef.zwiazek@fish.com.pl
www.fish.com.pl
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Inne Podmioty nadzorowane przez PAN

Spółki z udziałem kapitału PAN
W roku 2008 Polska Akademia Nauk posiadała udziały bądź akcje w 10 spółkach, spośród których 1 spółka znajdowała się w likwidacji, a działalność 3 była zawieszona. Przedmiotem działania
spółek z udziałem kapitału PAN jest szeroko pojęta działalność innowacyjno-wdrożeniowa polegająca na produkcji i sprzedaży wyrobów i usług
opartych na wynikach prac badawczych wykorzystywanych w placówkach naukowych. Przedmiotem działania Wrocławskiej Drukarni Naukowej
Sp. z o.o. jest w szczególności produkcja poligraficzna oraz działalność wydawnicza i handlowa,
zaś przedmiotem działania spółki Societe Immobilere DHM jest w szczególności zarządzanie nieruchomością znajdującą się w Paryżu.
Fundacje
Fundacje działają na podstawie ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r.,

nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz statutów ustalonych przez fundatorów.
W 2008 r. Prezes PAN sprawował nadzór nad
8 fundacjami, wykonując na podstawie art. 112
ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk funkcję ministra właściwego ze
względu na cele fundacji. Działalność w roku
2008 prowadziło 8 fundacji: Fundacja im. Jadwigi i Janusza Supniewskich, Fundacja Centrum
Medycyny, Fundacja Biblioteki Gdańskiej, Fundacja im. prof. Manfreda Lachsa, Fundacja Europejskiej Współpracy Naukowej, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Fundacja Rozwoju
Matematyki Polskiej i Fundacja Pro Scientia et
Vita. Działalność poszczególnych fundacji – stosownie do ustalonych statutów – polegała m.in.
na współpracy przy organizacji wystaw, konferencji naukowych, prowadzeniu działalności wydawniczej i przyznawaniu nagród dla pracowników naukowych.
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współpraca z zagranicą

Podobnie jak w latach ubiegłych, współpraca
z zagranicą realizowana była w trzech podsta
wowych obszarach: współpraca dwustronna,
uczestnictwo w pracach organizacji międzynarodowych, a także działalność stacji naukowych
PAN za granicą.
Współpraca dwustronna
Podstawę współpracy stanowiło 75 umów
i porozumień. W roku 2008 weszło w życie Porozumienie o współpracy naukowej i technologicznej między PAN a Miasteczkiem NaukowoTechnologicznym im. Króla Abdulaziza Królestwa
Arabii Saudyjskiej. Podpisano nowe porozumienia o współpracy naukowej między PAN a Wietnamską Akademią Nauk Społecznych, a także
Izraelską Akademią Nauk Ścisłych i Humanistycznych, jak również List Intencyjny dotyczący
współpracy z Uniwersytetem Stanu Ohio. Ponadto podpisano protokóły i plany wykonawcze do
obowiązujących umów i porozumień z: Narodową Akademią Nauk Ukrainy, Litewską Akademią
Nauk, Łotewską Akademią Nauk, Chorwacką
Akademią Nauk i Sztuk, Słoweńską Akademią
Nauk i Sztuk, Węgierską Akademią Nauk, Rosyjską Akademią Nauk, Rosyjską Akademią Nauk
Medycznych, Rosyjską Akademią Nauk Rolniczych. Przedłużono ważność porozumienia z Instytutem Maxa Plancka, na mocy którego w Dreźnie działa druga polsko-niemiecka Grupa Młodych
Badaczy. Wymiana naukowców odbywała się
w ramach uzgodnionych limitów. We współpracy
z partnerami np. z USA, Austrii i Niemiec wymiana była dostosowywana do potrzeb wynikających z przyjętej formuły współpracy. Pod
względem wielkości wymiany, do głównych partnerów PAN należy zaliczyć Francję, Rosję, Węgry, Ukrainę i Hiszpanię.
Ważniejsze wydarzenia w międzynarodowej
współpracy naukowej w 2008 r.
Stany Zjednoczone Ameryki. Gościem Polskiej Akademii Nauk był laureat Nagrody Nobla

profesor James D. Watson. Podczas wizyty
w Warszawie, której współorganizatorem i inicjatorem był prof. Andrzej B. Legocki, przewodniczący Wydziału II Nauk Biologicznych PAN,
prof. J. D. Watson uczestniczył w odsłonięciu
tablicy ku czci profesorów lwowskich w gmachu
Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Spotkał się
ze studentami, doktorantami i młodymi pracownikami nauki, z którymi rozmawiał o swoich
pracach badawczych oraz o metodologicznych
i filozoficznych aspektach pracy uczonego. Wygłosił także referat „The Essence of Doing Sci
ence”. Prof. Watson (któremu towarzyszył czł.
zagr. PAN Wacław Szybalski) spotkał się z władzami Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie prowadził wiceprezes PAN Andrzej Górski. Tematem
była działalność Polskiej Akademii Nauk, problematyka prac badawczych gościa, rola uczonych
we współczesnym świecie, szczególnie w aspekcie etycznym i filozoficznym.
Francja. Gościem Polskiej Akademii Nauk był
profesor Jean-Marie Lehn, członek zagraniczny
PAN, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Prof. Lehn wygłosił w Instytucie Chemii
Fizycznej PAN – na otwartym posiedzeniu Komitetu Chemii PAN – referat „Supramolecular
Chemistry – 25 Years Later”.
Rosja. Z okazji 50-lecia zawarcia umowy o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk
i Rosyjską Akademią Nauk, obie akademie wspólnie zorganizowały w 2008 roku „Dni Nauki Polskiej w Rosji”. Na program obchodów złożyło się
16 imprez o charakterze naukowym (seminaria,
sympozja, konferencje), organizowanych zarówno
w Rosji (Moskwa, St. Petersburg, Jekaterynburg),
jak i w Polsce. Centralne uroczystości odbyły się
w Moskwie. W dniu 13 października w Ambasadzie RP w Moskwie nastąpiło uroczyste podpisanie protokołów o współpracy naukowej między
Polską Akademią Nauk i Rosyjską Akademią
Nauk, Rosyjską Akademią Nauk Rolniczych i Rosyjską Akademią Nauk Medycznych na lata 20082010. W siedzibie Prezydium Rosyjskiej Akade-
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mii Nauk miało miejsce uroczyste posiedzenie
prezydiów obu Akademii z udziałem przedstawicieli Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych oraz
Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych. Tematem przewodnim sesji naukowej były globalne
zmiany klimatu. Podczas spotkania uhonorowano
laureatów organizowanego co 3 lata konkursu
o nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe uzyskane w wyniku prowadzonych przez uczonych
Polski i Rosji wspólnych badań naukowych. Uroczystościom w Moskwie towarzyszyły wystawy:
„Polska książka naukowa” – prezentująca publikacje wydane w ciągu dwóch ostatnich lat; „Osiągnięcia placówek naukowych Polskiej Akademii
Nauk” – planszowa prezentacja osiągnięć naukowych placówek Polskiej Akademii Nauk w zakresie niekonwencjonalnych źródeł energii, techniki
dla medycyny, bioinżynierii medycznej, sztucznego serca, równomiernego rozwoju gospodarki
w rolnictwie, architektury, ekologii, demografii;
„Polscy badacze Syberii” – prezentująca ponad
300 dokumentów z archiwów, bibliotek i placówek naukowych obu krajów, świadectwo wkładu
polskich uczonych różnych pokoleń w poznawanie Syberii. Polscy naukowcy uczestniczyli w kolejnych posiedzeniach Komisji Historyków Polski
i Rosji i konferencji „Współpraca polskich i rosyjskich historyków: osiągnięcia, problemy, perspektywy (badanie i publikacja źródeł historycznych w Polsce i Rosji)” oraz Polsko-Rosyjskiej
Komisji Ekonomistów i konferencji „Polska i rosyjska wieś wobec wyzwań globalizacji”.
Hiszpania. W Warszawie odbyło się zagraniczne
posiedzenie Hiszpańskiej Królewskiej Akademii
Nauk Ekonomicznych i Finansowych (RACEF
– Real Academia de Ciencias Economicas y Financieras), pod honorowym patronatem króla
Hiszpanii Juana Carlosa I i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Omawiano zagadnienia gospodarki światowej w kontekście globalizacji oraz rynku europejskiego.
Prezes PAN Michał Kleiber został odznaczony
medalem za zasługi dla nauki, który w imieniu
króla Hiszpanii Juana Carlosa I wręczył prezydent RACEF Jaime Gil Aluja.
Niemcy. Przedstawiciele PAN wzięli udział
w Polsko-Niemieckim Forum Naukowym. Pod-

sumowano dotychczasową współpracę Polski
i Niemiec w dziedzinie nauki i przedstawiono propozycje przyszłych kierunków tej współpracy.
Ukraina. W czasie wizyty w Kijowie prezes PAN
Michał Kleiber podpisał Protokół do Porozumienia o współpracy naukowej między PAN i Narodową Akademią Nauk Ukrainy na lata 2009-2011,
obejmujący 44 uzgodnione polsko-ukraińskie
projekty badawcze.
Estonia, Czechy, Japonia. Uzgodnione w protokółach limity wymiany z partnerami z tych
krajów zostały niemal w pełni wykorzystane.
Izrael. Nowe porozumienie o współpracy naukowej między PAN a Izraelską Akademią Nauk
Ścisłych i Humanistycznych przewiduje m.in., że
realizacja wspólnych projektów badawczych będzie główną formą współpracy.
Kontynuowana była współpraca w ramach
Forum Akademii Nauk Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Podczas spotkania w Budapeszcie, zorganizowanego przez Węgierską Akademię Nauk, rozmowy dotyczyły wspólnych
inicjatyw, takich jak wspólna strona internetowa
i internetowe czasopismo „Central European
Journal of Social Sciences and Humanities”.
Omówiono możliwości intensyfikacji współpracy
i wymiany informacji w celu sprawnego opracowywania wspólnego stanowiska w sprawach publicznych. Wręczono również nagrody laureatom
dorocznego konkursu dla młodych naukowców,
w 2008 roku reprezentujących nauki historyczne
i archeologię.
Ważniejsze konferencje naukowe
Pod patronatem prezesa PAN M. Kleibera,
w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe „The Past, Present, and Future
of the Impact Factor and Other Tools of Scientometrics (their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions, and countries)”. Przewodniczącym komitetu naukowego
tego spotkania był wiceprezes PAN Andrzej
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Górski. Informację o sympozjum zamieścił „The
New England Journal of Medicine”. Sympozjum
było adresowane głównie do naukowców, lekarzy,
farmaceutów, przedstawicieli innych zawodów,
a także przedstawicieli prasy naukowej, w tym
medycznej. Dyskutowane zagadnienia dotyczące
bibliometrycznych metod oceny dokonań naukowych uczonych, placówek oraz pozycji czasopism naukowych, są szczególnie istotne w toczącej się obecnie dyskusji nad reformą nauki
polskiej, jej pozycją na międzynarodowej arenie
naukowej oraz możliwościami identyfikacji wyróżniających się uniwersytetów i placówek naukowych. Treść referatów opublikowano na stronie internetowej PAN oraz – większość z nich
– w formie artykułów w „Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis”.
W Warszawie odbyła się międzynarodowa
konferencja „Badania kliniczne – szanse i zagrożenia”, współorganizowana przez PAN oraz
instytucje zajmujące się różnymi aspektami wytwarzania, badania, rejestracji i zastosowania
produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Celem konferencji było zwrócenie uwagi środowisk medycznych i innych na zagadnienia związane z prowadzeniem badań klinicznych oraz
naświetlenie nierozerwalnie związanych z tą działalnością kwestii etycznych.
Z inicjatywy wiceprezesa PAN A. Górskiego,
Polska Akademia Nauk zorganizowała w Warszawie międzynarodową konferencję „Healthcare,
the Market and the Public’s Needs and Interests”
poświęconą problemom modelowych rozwiązań
europejskich i amerykańskich w zakresie systemów opieki zdrowotnej oraz dylematom związanym z prywatyzacją służby zdrowia. Istotnym
elementem debaty była próba ustalenia warunków,
jakie powinien spełniać optymalny system opieki
zdrowotnej dostosowany do lokalnych realiów
krajowych, a także określenia roli jego poszczególnych składników i uczestników: państwa, sektora prywatnego, indywidualnej praktyki lekarskiej, przemysłu farmaceutycznego i innych.
Uczestnictwo w pracach organizacji
międzynarodowych
Polska Akademia Nauk jest członkiem około
100 międzynarodowych organizacji naukowych.

PAN priorytetowo traktuje udział naukowców polskich w programach badawczych, a także w pra
cach organów zarządzających tych organizacji.
Europejska Fundacja Nauki (ESF). Polskie
zespoły badawcze oraz indywidualni uczeni
uczestniczyli w realizacji 17 międzynarodowych
programów RNP (Research Networking Programmes). W 2008 r. PAN przystąpiła do 8 nowych programów RNP. Polskie grupy badawcze
uczestniczyły w realizacji 17 projektów w ramach
programów EUROCORES współfinansowanych
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Naukowcy polscy brali udział w pracach organów decyzyjnych ESF, między innymi: Rady
Zarządzającej (od 2008 r. prezes PAN M. Kleiber
pełni funkcję członka Komitetu Sterującego
Rady); Komitetu ds. Członkostwa (Komitetowi
przewodniczy prezes PAN M. Kleiber); pięciu
stałych komitetów ds. podstawowych dziedzin
nauki; trzech komitetów specjalistycznych.
Odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Mathematics Conferences in Poland in the Partnership
with MSHE and the Institute of Mathematics
(PAN)” zatytułowana „Operator Theory and Applications in Mathematical Physics”.
Naukowa Rada Doradcza Akademii Europejskich (EASAC). EASAC jest organizacją zrzeszającą akademie narodowe krajów UE. Organizacja dostarcza decydentom unijnym niezależnych
i fachowych opracowań z dziedziny medycyny,
ochrony środowiska, energii. W 2008 r. odbyły
się dwa posiedzenia Rady EASAC. W pierwszym
uczestniczył wiceprezes PAN A. Górski. Na spotkaniu powołano do życia Environment Steering
Panel, którego zadaniem będzie definiowanie tematyki opracowań EASAC w dziedzinie ochrony
środowiska. Doc. dr hab. R. Michalski reprezentował PAN na następnym spotkaniu Rady w sprawie przyszłości organizacji, strategii działania
oraz możliwości pozyskania dodatkowego finansowania. Rezultatem prac EASAC w 2008 r. jest
raport „Combating the Threat of Zoonotic Infections”, a także stanowisko na temat wykorzystania ssaków naczelnych w badaniach naukowych.
W pracach nad kolejnym raportem, który dotyczy
lekoopornej gruźlicy, uczestniczyła z rekomenda
cji PAN dr M. Korzeniewska-Koseła z Instytutu
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Gruźlicy i Chorób Płuc (opublikowanie raportu
– w 2009 r., w Światowym Dniu Gruźlicy).
Zrzeszenie Europejskich Akademii Nauk (ALLEA). Prof. J. Strelau wziął udział w posiedzeniu
Komitetu Sterującego i Zgromadzenia Ogólnego
ALLEA. Przedmiotem dyskusji była między innymi propozycja utworzenia European Young
Academy, która miałaby zrzeszać wybitnych młodych naukowców. W skład nowo powołanej

grupy roboczej Evaluating for Science wszedł
prof. J. Brzeziński. Dyskutowano także na temat
historii, kultury i środowiska, udziału nauk humanistycznych i społecznych w Europejskiej
Przestrzeni Badawczej (ERA), potencjału badawczego starszych naukowców i in.
Międzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB). Delegacja
PAN pod przewodnictwem wiceprezesa PAN
W. J. Steca wzięła udział w obradach XV Sesji
Rady Gubernatorów ICGEB. Na spotkaniu przyjęto raport Dyrektora Generalnego ICGEB oraz
roczne sprawozdania Dyrektorów ośrodków
w Trieście, New Delhi i w Kapsztadzie. Poruszono
również kwestię wzrostu składki członkowskiej
Polski na rzecz ICGEB. Działalność informacyjna
Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej
i Biotechnologii (ICGEB) zaowocowała wysokim
zainteresowaniem współpracą w ramach tej organizacji ze strony polskich zespołów naukowych
zajmujących się problematyką biotechnologiczną.
Dofinansowanie uzyskał projekt badawczy zgłoszony do konkursu grantowego ICGEB CRP/2008
przez naukowca z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Reprezentant Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał stypendium doktoranckie na studia
w ośrodku naukowym ICGEB w Trieście.
Międzynarodowa Rada Nauki (ICSU). Prof.
J. Lipkowski wziął udział w XXIX Zgromadzeniu
Ogólnym ICSU. Porządek obrad Zgromadzenia
obejmował m.in. dyskusję na temat programu
działania ICSU na najbliższe lata oraz wybory
władz organizacji na kolejną kadencję. Zgromadzenie podjęło decyzję, że SCOPE (Scientific
Committee on Problems of the Environment)
przestanie być organem interdyscyplinarnym

ICSU po zakończeniu okresu przejściowego. Do
ICSU przyjęto dwie organizacje: International
Union of Immunological Societies oraz Society
for Social Studies of Science.
Komitet Danych dla Nauki i Techniki ICSU
(CODATA). W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego CODATA uczestniczył prof. A. Nowakowski, który został ponownie wybrany na członka
Zarządu CODATA (kadencja 2008-2010).
Międzynarodowy Instytut Stosowanej Analizy
Systemowej (IIASA). Komitet Narodowy ds.
Współpracy z Międzynarodowym Instytutem
Stosowanej Analizy Systemowej (IIASA) i Instytut Badań Systemowych PAN zorganizowały
w Polsce konferencję „IIASA Energy Day in Poland”. Przedmiotem dyskusji były zagadnienia
rozwoju energetyki w warunkach coraz ostrzejszych wymagań w zakresie ochrony środowiska.
Na spotkaniu zaprezentowano prace IIASA mające istotne znaczenie dla Polski. Wynikiem konferencji jest publikacja Współpraca Polski z Międzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy
Systemów (IIASA): Energetyka i środowisko –
Polska, Europa, świat.
Konferencja PUGWASH ds. Nauki i Spraw
Międzynarodowych. Prof. J. Komender uczestniczył w roboczej konferencji „European Security and Cooperative Approaches to Arms Control”
zorganizowanej z inicjatywy Niemieckiej Grupy
PUGWASH. W spotkaniu wzięli udział m.in.
przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych
wielu krajów (w tym Rosji i USA), a także reprezentanci NATO, struktur PUGWASH oraz uczeni zajmujący się bezpieczeństwem międzynarodowym. Głównym tematem omawianym podczas
konferencji były zagadnienia związane z traktatem CFE dotyczącym broni konwencjonalnej
w Europie.
Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych
(IUGS), Międzynarodowy Kongres Geologiczny (IGC). Prof. A. Żelaźniewicz, prof. L. Marks
i prof. I. Walaszczyk wzięli udział w posiedzeniach plenarnych członków IUGS i IGC. Na spotkaniach ustalono ramowy program działań obu
organizacji na lata 2008-2012.
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Międzynarodowa Unia Nauki o Żywności i jej
Technologii (IUFoST). Odbyła się międzyna
rodowa konferencja IUFoST „Opportunities and
Challenges of Internationalization: The Competitive Edge”. Na spotkaniu dyskutowano na
temat konkurencyjności firm sektora żywnościowego, dodatków żywnościowych oraz bezpieczeństwa żywności.

legacji rządowej na spotkanie przedstawicieli
państw członkowskich i obserwatorów Rady Arktycznej. Podczas spotkania omawiano kwestie
zmian klimatu w Arktyce, porządku prawnego
w rejonie Arktyki oraz współpracy Rady z innymi organizacjami międzynarodowymi. Delegacja
polska przedstawiła krajowe priorytety wobec
Rady Arktycznej.

Międzynarodowa Komisja Wykresów Fazowych (APDIC). Prof. Z. Moser wziął udział
w zebraniu APDIC, na którym dokonano przeglądu działalności komitetów narodowych poszczególnych członków organizacji. Jako przewodniczący Associated Phase Diagram and
Thermodynamics Committee: Poland, the Czech
Republic, Bulgaria, Hungary, Slovakia, Slovenia,
Montenegro and Romania, prof. Moser przedstawił sprawozdanie z działalności tego Komitetu.

Układ Antarktyczny. Odbyło się XXXI spotkanie państw stron Układu Antarktycznego. W spotkaniu jako ekspert, zaproszony przez MSZ,
uczestniczył doc. A. Tatur, dyrektor Zakładu Biologii Antarktyki PAN. Głównymi tematami
spotkania były: problemy związane z obecnie
realizowanymi wielkimi przedsięwzięciami badawczymi 4. Międzynarodowego Roku Polarnego; kwestie bezpieczeństwa operacji logistycznych w Antarktyce, ochrony przyrody i tzw. „bioprospectingu” w Antarktyce, tj. możliwości
pozyskania z organizmów żywych substancji lub
genów ważnych dla gospodarki.

Rada Arktyczna. Ekspert z upoważnienia PAN
– prof. J. A. Jania – wszedł w skład polskiej de-
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informacja statystyczna

W Informacji statystycznej wykorzystano znaki umowne:
kreska (-)

–

zjawisko nie występuje

kropka (•)

–

brak danych

znak x

–

wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe

„w tym”

–

nie podaje się wszystkich składników sumy

TABL. 1 CZŁONKOWIE PAN W 2008 R.
Członkowie krajowi
Wyszczególnienie

Członkowie krajowi zatrudnieni
w
szkołach
wyższych

w
innych
instyt.

Członkowie
zagraniczni

pozostali

Członkostwo
w akad. zagr.
i innych inst.
równorzędnych

ogółem

rzecz.

koresp.

w
PAN

Ogółem

325

178

147

104

118

27

76

164

198

Nauki społeczne

49

26

23

7

23

2

17

20

34

Nauki biologiczne

36

18

18

23

13

-

-

21

25

Nauki
matematyczne,
fizyczne
i chemiczne

71

42

29

36

22

4

9

42

45

Nauki techniczne

66

35

31

14

28

2

22

12

29

Nauki rolnicze,
leśne
i weterynaryjne

35

19

16

5

9

10

11

38

23

Nauki medyczne

36

19

17

5

14

6

11

17

22

Nauki o Ziemi
i nauki górnicze

32

19

13

14

9

3

6

14

20

Według danych Gabinetu Prezesa PAN

TABL. 2 CZŁONKOWIE KOMITETÓW NAUKOWYCH I PROBLEMOWYCH WG MIEJSC
ZATRUDNIENIA W 2008 R.
Zatrudnienie
w szkołach
w PAN
wyższych

Wyszczególnienie
ogółem

OGÓŁEM

3 829

657

TABL.
1 CZŁONKOWIE PAN W 2008 R.
Komitety przy
Prezydium PAN
Komitety
Wydziałowe
Wyszczególnienie

546

3 283
rzecz.

koresp.

Ogółem

325

178

147

Nauki społeczne

49

26

Nauki biologiczne

Naukibiologiczne
matematyczne,36
Nauki

960

376

23

ogółem

2 719

453

100

309

113

100

Członkowie krajowi zatrudnieni

533

ogółem

Nauki społeczne

124

Członkowie krajowi

w inst.
resort.
gosp.

2 410

340

100

w
PAN

w
szkołach
wyższych
816

w
innych
instyt.
35

pozostali

104

118

27

76

7

23

2

17

195
13

109
107

18 283 18

73
23

505

65

238

31

100

Struktura w %
w szkołach
w PAN
wyższych

w inst.
resort.
gosp.

17,2

71,0

11,8

22,7

56,6

20,7

Członkostwo
Członkowie
w akad. zagr.
16,2
73,4zagraniczni
10,4
i innych inst.
równorzędnych

11,4

85,0

164

100

28,5

- 15

100
-

25,8 21

68,9

77,2

20

63,3

3,6

198
34
25

8,2
5,3

fizyczne i chemiczne

Nauki
matematyczne,
fizyczne
Nauki
techniczne
i chemiczne

71

42

Nauki
Naukitechniczne
rolnicze,

66

29

36

22

390

4

50

100

12,9

28
342

2 74

22
100

10,7 12

73,4

29 15,9

65,5

23

9

42

35 466 31

14
50

leśne
i weterynaryjne
Nauki
rolnicze,
leśne
35
i weterynaryjne

19

328 16

5
43

9

10

11

13,2 38

Nauki medyczne

36

19

17

5

14

6

11

17

Nauki o Ziemi
naukigórnicze
górnicze
ii nauki

32

19

14

9

3

Nauki medyczne
Nauki o Ziemi

365

13

86

215
214

Według danych Gabinetu Prezesa PAN
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70
65

100
100
6

23,6

14

58,6

45

22
20

9,9

21,3
17,8
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Tabl. 3 Komitety naukowe i problemowe pan w 2008 r.

76
4
1
4

5
13
1
15

2

546
43
31
47

31
52
36
50

32

PRZY PREZYDIUM PAN
Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych
przew. Piotr Wolański prof. dr hab.
Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią
przew. Grzegorz Babiński prof. dr hab.
Komitet Badań Polarnych
przew. Jacek A. Jania prof. dr hab.
przew. hon. Krzysztof Birkenmajer czł. rzecz. PAN
Komitet Badań nad Zagrożeniami
przew. Zbigniew Kundzewicz prof. dr hab.
Komitet Biotechnologii
przew. Stefan Malepszy czł. koresp. PAN
Komitet Ergonomii
przew. Maciej Złowodzki dr hab.
Komitet Etyki w Nauce
przew. Jerzy Pelc prof. dr hab.
przew. hon. Kornel Gibiński czł. rzecz. PAN
Komitet Gospodarki Wodnej
przew. Maciej Maciejewski prof. dr hab.

70
43
69
88
45
46
47

408

76

484

960
376
283
505
466
328
365

3 283

546

3 829

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

Nauki społeczne
Nauki biologiczne
Nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne
Nauki techniczne
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Nauki medyczne
Nauki o Ziemi i nauki górnicze

Komitety Wydziałowe

Komitety przy Prezydium PAN

OGÓŁEM

WYSZCZEGÓLNIENIE

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2008 R.

2

2

2

2

2

3

3

39
5

84
19
9
41
30
23
20

226

39

265

Zebrania
plenarne

4

-

2

1

-

2

2

34
5

50
27
34
136
63
35
63

408

34

442

227

-

80

400

8

210

60

4 880
300

4 083
3 448
4 546
16 281
7 573
4 796
15 155

55 882

4 880

60 762

54

1

36

94

-

118

7

948
228

2 321
421
3 409
7 593
2 098
259
1 901

18 002

948

18 950

2

-

1

-

-

-

-

6
1

53
1
-

54

6

60

Działalność o charakterze naukowym
konf. nauk. uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i współorg.
rencji

(stan w dniu 31.XII.2008 r.)

1

-

1

1

-

2

1

21
1

39
1
2
30
9
1
15

97

21

118

200

-

1 000

1 400

-

910

300

8 410
60

47 960
1 040
5 939
18 000
5 790
2 000
15 805

96 534

8 410

104 944

7,00

-

24,00

63,00

-

44,70

16,00

425,50
4,50

1 096,00
15,50
1 455,00
1 286,00
197,55
25,00
858,75

4 933,80

425,50

5 359,30

Publikacje komitetu
liczba
nakład
arkusze
tytułów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.xii.2008 r.)
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WYDZIAŁ I NAUK SPOŁECZNYCH
Komitet Historii Nauki i Techniki
przew. Halina Lichocka doc. dr hab.
przew. hon. Irena Stasiewicz-Jasiukowa prof. dr hab.
Komitet Językoznawstwa
przew. Maciej Grochowski prof. dr hab.
przew. hon. Kazimierz Polański czł. rzecz. PAN
Komitet Nauk Demograficznych
przew. Ewa Frątczak dr hab. prof. SGH
przew. hon. Janina Jóźwiak prof. dr hab.
Komitet Nauk Ekonomicznych
przew. Emil Panek prof. dr hab.
Komitet Nauk Etnologicznych
przew. Aleksander Posern-Zieliński czł. koresp. PAN
Komitet Nauk Filozoficznych
przew. Adam Grobler prof. dr hab.
Komitet Nauk Historycznych
przew. Janusz Żarnowski prof. dr hab.

Komitet Problemów Energetyki
przew. Tadeusz Chmielniak czł. koresp. PAN
przew. hon. Jacek Marecki czł. rzecz. PAN
Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
przew. Michał Kleiber czł. rzecz. PAN
przew. hon. Leszek Kuźnicki czł. rzecz. PAN
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
przew. Tadeusz Markowski prof. dr hab.
Rada Języka Polskiego
przew. Andrzej Markowski prof. dr hab.
przew. hon. Walery Pisarek prof. dr hab.
Rada Towarzystw Naukowych
przew. Zbigniew Kruszewski dr hab.
Rada Upowszechniania Nauki
przew. Magdalena Fikus prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

5
4

2

55
35

31

70
-

3

-

5
1
5

960
42

45

36

44
30
32
57

4

11

50

14

5

39

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

(stan w dniu 31.XII.2008 r.)

2

4

2

4

3

4

84
4

1

2

3

3

7

-

2

1

1

1

5

50
4

2

1

2

7

2

-

1 117

70

30

43

410

4 083
90

2 250

42

200

503

170

-

1 051

50

13

33

137

2 321
28

2

4

20

109

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Działalność o charakterze naukowym
konf. nauk. uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i współorg.
rencji
2
4
430
246
1

Zebrania
plenarne

Tabl. 3 Komitety naukowe i problemowe pan w 2008 r. (cd.)

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2008 R.

2

1

2

2

2

3

39
3

-

-

1

9

3

1

2 550

1 500

760

3 310

600

1 100

47 960
750

-

-

300

2 700

1 100

440

72,00

80,00

28,00

80,00

20,00

40,00

1 096,00
30,00

-

-

27,00

151,00

53,60

34,70

Publikacje komitetu
liczba
nakład
arkusze
tytułów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.xii.2008 r.)
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Komitet Nauk o Finansach
przew. Andrzej Gospodarowicz prof. dr hab.
Komitet Nauk o Kulturze
przew. Leszek Kolankiewicz prof. dr hab.
Komitet Nauk o Kulturze Antycznej
przew. Jerzy Danielewicz prof. dr hab.
Komitet Nauk o Literaturze
przew. Krzysztof Kłosiński prof. dr hab.
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
przew. Jerzy Orczyk prof. dr hab.
przew. hon. Antoni Rajkiewicz prof. dr hab.
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
przew. Bogdan Nogalski prof. dr hab.
przew. hon. Wiesław M. Grudzewski czł. koresp. PAN
Komitet Nauk Orientalistycznych
przew. Marek Mejor prof. dr hab.
Komitet Nauk o Sztuce
przew. Tadeusz Lubelski prof. dr hab.
Komitet Naukoznawstwa
przew. Urszula Żegleń prof. dr hab.
Komitet Nauk Pedagogicznych
przew. Stefan M. Kwiatkowski prof. dr hab.
Komitet Nauk Politycznych
przew. Grażyna Ulicka dr hab. prof. UW
przew. hon. Czesław Mojsiewicz prof. dr hab.
Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych
przew. Jan Machnik prof. dr hab.
przew. hon. Stanisław Tabaczyński czł. rzecz. PAN
Komitet Nauk Prawnych
przew. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz prof. dr hab.
Komitet Nauk Psychologicznych
przew. Dariusz Doliński prof. dr hab.
przew. hon. Jan Strelau czł. rzecz. PAN

WYSZCZEGÓLNIENIE

5
2
5
-

2

1
5
4
3
6

3

6
6

30
35
43
46
44

52

30
47
34
42
41

33

32
36

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

(stan w dniu 31.XII.2008 r.)

2

3

2

5

3

3

4

4

3

4

3

8

3

2

-

3

2

6

4

-

1

-

2

4

-

4

70

-

300

210

185

109

-

80

-

140

349

-

80

27

-

153

29

80

59

-

30

-

60

203

-

69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Działalność o charakterze naukowym
konf. nauk. uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i współorg.
rencji
3
1
150
50
-

Zebrania
plenarne

Tabl. 3 Komitety naukowe i problemowe pan w 2008 r. (cd.)

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2008 R.

3

1

-

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

3 550

18 000

-

800

350

1 000

400

500

2 120

300

500

600

600

-

-

74,00

120,00

-

20,00

18,00

36,00

39,00

24,00

36,00

12,00

18,00

50,00

20,00

Publikacje komitetu
liczba
nakład
arkusze
tytułów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.xii.2008 r.)
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WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH
Komitet Antropologii
przew. Krzysztof Kaczanowski prof. dr hab.
Komitet Biochemii i Biofizyki
przew. Czesław Cierniewski czł. koresp. PAN
Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej
przew. Jan Kozłowski czł. koresp. PAN
Komitet Botaniki
przew. Zbigniew Mirek prof. dr hab.
przew. hon. Tomasz J. Wodzicki prof. dr hab.
Komitet Cytobiologii
przew. Elżbieta Wyroba prof. dr hab.
Komitet Ekologii
przew. Marcin Pliński prof. dr hab.
Komitet Mikrobiologii
przew. Marek Niemiałtowski prof. dr hab.
Komitet Neurobiologii
przew. Jerzy Vetulani czł. koresp. PAN
Komitet Ochrony Przyrody
przew. Zbigniew Mirek prof. dr hab.
Komitet Parazytologii
przew. Piotr Kurnatowski prof. dr hab.

Komitet Nauk Teologicznych
przew. Marian Rusecki ks. prof. dr hab.
Komitet Słowianoznawstwa
przew. Małgorzata Korytkowska prof. dr hab.
przew. hon. Janusz Siatkowski prof. dr hab.
Komitet Socjologii
przew. Andrzej Kojder dr hab. prof. UW
Komitet Statystyki i Ekonometrii
przew. Andrzej Barczak prof. dr hab.
przew. hon. Wiesław Sadowski czł. koresp. PAN

WYSZCZEGÓLNIENIE

10
8
2

6
4
2
7
1
1

32
42

38
39
35
37
31
25

3

32

41

4

35

43
1

1

32

376
21

-

30

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

1

2

1

2

2

3

2

1

2

19
2

2

3

4

2

Zebrania
plenarne

Tabl. 3 Komitety naukowe i problemowe pan w 2008 r. (cd.)

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2008 R.

4

1

3

4

1

4

2

4

2

27
1

5

-

1

1

255

28

417

954

46

909

260

244

110

3 448
120

370

-

160

120

81

10

41

21

14

68

71

44

43

421
8

214

-

25

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
-

Działalność o charakterze naukowym
konf. nauk. uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i współorg.
rencji

(stan w dniu 31.XII.2008 r.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

1

2

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 040
1 040

1 400

3 920

2 550

800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,50
15,50

40,00

108,00

76,00

55,00

Publikacje komitetu
liczba
nakład
arkusze
tytułów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.xii.2008 r.)

– 178 –

WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH
Komitet Akustyki
przew. Zbigniew W. Engel prof. dr hab.
przew. hon. Andrzej Rakowski czł. rzecz. PAN
Komitet Architektury i Urbanistyki
przew. Zbigniew Bać prof. dr hab.
przew. hon. Witold Cęckiewicz czł. rzecz. PAN
Komitet Automatyki i Robotyki
przew. Krzysztof Malinowski czł. koresp. PAN
Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
przew. Andrzej Weryński czł. koresp. PAN
przew. hon. Maciej Nałęcz czł. rzecz. PAN

WYDZIAŁ III NAUK MATEMATYCZNYCH, FIZYCZNYCH
I CHEMICZNYCH
Komitet Astronomii
przew. Kazimierz Stępień prof. dr hab.
Komitet Chemii
przew. Janusz Lipkowski czł. koresp. PAN
przew. hon. Adam Bielański czł. rzecz. PAN
Komitet Chemii Analitycznej
przew. Jacek Namieśnik prof. dr hab.
przew. hon. Adam Hulanicki czł. koresp. PAN
Komitet Fizyki
przew. Robert Gałązka czł. koresp. PAN
Komitet Krystalografii
przew. Adam Pietraszko prof. dr hab.
przew. hon. Kazimierz Łukaszewicz czł. koresp. PAN
Komitet Matematyki
przew. Andrzej Białynicki-Birula czł. rzecz. PAN

Komitet Zoologii
przew. Andrzej Witkowski prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

88
4

2

9
10

23

34
27

18

50

505
25

3

43

3

40

21

21

55

62

69
3

1

283
33

35

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

2

3

4

41
4

3

1

1

2

1

9
1

1

Zebrania
plenarne

Tabl. 3 Komitety naukowe i problemowe pan w 2008 r. (cd.)

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2008 R.

-

2

9

136
6

9

3

9

8

2

34
3

1

-

166

550

16 281
476

768

628

1 088

1 373

528

4 546
161

105

-

129

120

7 593
346

549

539

926

1005

359

3 409
31

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53
-

Działalność o charakterze naukowym
konf. nauk. uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i współorg.
rencji

(stan w dniu 31.XII.2008 r.)

-

2

1

30
1

-

-

1

-

-

2
1

-

-

1 340

1 200

18 000
1 500

-

-

5 039

-

-

5 939
900

-

-

-

75,00

112,00

1 286,00
68,00

-

-

205,00

-

-

1 455,00
1 250,00

Publikacje komitetu
liczba
nakład
arkusze
tytułów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.xii.2008 r.)
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WYDZIAŁ V NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH
I WETERYNARYJNYCH
Komitet Agrofizyki
przew. Bohdan Dobrzański prof. dr hab.
przew. hon. Janusz Haman* czł. rzecz. PAN

Komitet Budowy Maszyn
przew. Józef Gawlik prof. dr hab.
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji
przew. Józef Modelski czł. koresp. PAN
Komitet Elektrotechniki
przew. Kazimierz Zakrzewski prof. dr hab.
Komitet Informatyki
przew. Jan Węglarz czł. rzecz. PAN
Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej
przew. Stanisław Ledakowicz prof. dr hab.
przew. hon. Andrzej Burghardt czł. rzecz. PAN
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
przew. Wojciech Radomski prof. dr hab.
Komitet Mechaniki
przew. Witold Gutkowski czł. rzecz. PAN
Komitet Metalurgii
przew. Krzysztof Fitzner prof. dr hab.
Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej
przew. Janusz Mroczka prof. dr hab.
przew. hon. Eugeniusz Ratajczak prof. dr hab.
Komitet Nauki o Materiałach
przew. Marek Hetmańczyk prof. dr hab.
przew. hon. Zbigniew Bojarski czł. rzecz. PAN
Komitet Termodynamiki i Spalania
przew. Władysław Gajewski prof. dr hab.
Komitet Transportu
przew. Janusz Dyduch prof. dr hab. inż.

WYSZCZEGÓLNIENIE

3
2

28
26

45
4

5

34

466
21

5

4

34

30

3

24

-

12

35

30

6

38

10

7

41

40

6

36

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

(stan w dniu 31.XII.2008 r.)

30
2

4

3

2

2

-

2

5

1

3

2

2

63
3

21

3

3

-

11

6

21

5

2

7

20

7 573
451

3 010

608

320

-

969

842

3 440

391

200

900

2 809

2 098
99

505

413

280

-

611

758

1 110

171

96

583

1 771

-

48

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Działalność o charakterze naukowym
konf. nauk. uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i współorg.
rencji
2
20
1 600
700
2

Zebrania
plenarne

Tabl. 3 Komitety naukowe i problemowe pan w 2008 r. (cd.)

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2008 R.

9
-

1

2

1

1

9

-

2

1

1

3

2

3

5 790
-

800

2 020

200

1 200

2 910

-

2 100

800

1 000

800

1 180

950

197,55
-

31,00

78,00

15,00

60,00

363,00

-

107,00

96,00

31,00

40,00

120,00

90,00

Publikacje komitetu
liczba
nakład
arkusze
tytułów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.xii.2008 r.)
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Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt
przew. Luiza Dusza prof. dr hab.
przew. hon. Tadeusz Krzymowski czł. rzecz. PAN
Komitet Ekonomiki Rolnictwa
przew. Bogdan Klepacki prof. dr hab.
Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin
przew. Ewa Zimnoch-Guzowska prof. dr hab.
Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej
przew. Jan Kucharski prof. dr hab.
Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego
przew. Edward Pierzgalski prof. dr hab.
przew. hon. Stanisław Kostrzewa prof. dr hab.
Komitet Nauk Leśnych
przew. Zbigniew Sierota prof. dr hab.
Komitet Nauk Ogrodniczych
przew. Edward Żurawicz prof. dr hab.
przew. hon. Szczepan A. Pieniążek czł. rzecz. PAN
Komitet Nauk o Żywności
przew. Włodzimierz Bednarski prof. dr hab.
przew. hon. Antoni Rutkowski czł. rzecz. PAN
Komitet Nauk Weterynaryjnych
przew. Włodzimierz Kluciński prof. dr hab.
przew. hon. Tadeusz Garbuliński czł. rzecz. PAN
Komitet Nauk Zootechnicznych
przew. Dorota Jamroz prof. dr hab.
przew. hon. Zbigniew Staliński prof. dr hab.
Komitet Ochrony Roślin
przew. Stefan Pruszyński prof. dr hab.
przew. hon. Jerzy J. Lipa czł. koresp. PAN
Komitet Techniki Rolniczej
przew. Józef Kowalski prof. dr hab.
przew. hon. Janusz Haman* czł. rzecz. PAN

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

5

6

2

2

42

35

39

24

32

3

28

2

1

30

28

4

32

4

2

31

30

2

27

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

3

2

2

1

2

1

1

1

2

2

2

2

Zebrania
plenarne

Tabl. 3 Komitety naukowe i problemowe pan w 2008 r. (cd.)

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2008 R.

17

5

7

4

3

3

1

4

2

3

3

2

1 730

794

500

1 000

594

235

90

450

276

468

94

212

650

211

270

105

12

24

5

90

52

85

15

120

Działalność o charakterze naukowym
konf. nauk. uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i współorg.
rencji

(stan w dniu 31.XII.2008 r.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

1

-

1

-

200

2 200

-

800

-

-

350

300

440

-

1 100

-

-

5,00

32,50

-

47,50

-

-

6,25

10,50

30,00

-

43,00

Publikacje komitetu
liczba
nakład
arkusze
tytułów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.xii.2008 r.)
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WYDZIAŁ VI NAUK MEDYCZNYCH
Komitet Epidemiologii i Zdrowia Publicznego
przew. Jan Zejda prof. dr hab.
Komitet Fizyki Medyczn., Radiobiol. i Diagnost. Obrazowej
przew. Jerzy Walecki prof. dr hab.
Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej
przew. Ryszard Słomski prof. dr hab.
Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka
przew. Henryk Tchórzewski prof. dr hab.
Komitet Nauk Fizjologicznych
przew. Ewa Szczepańska-Sadowska prof. dr hab.
Komitet Nauk Neurologicznych
przew. Tomasz Trojanowski czł. koresp. PAN
Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka
przew. Anna Gronowska-Senger prof. dr hab.
Komitet Patofizjologii Klinicznej
przew. Henryk Skarżyński prof. dr hab.
Komitet Rehabil., Kultury Fizycz. i Integracji Społecznej
przew. Marek Woźniewski prof. dr hab.
Komitet Rozwoju Człowieka
przew. Wanda Kawalec prof. dr hab.
Komitet Terapii i Nauk o Leku
przew. Mirosława Goleniowska-Furman prof. dr hab.
przew. hon. Kornel Gibiński czł. rzecz. PAN

Komitet Technologii Drewna
przew. Włodzimierz Prądzyński prof. dr hab.
przew. hon. Ryszard Babicki czł. rzecz. PAN
Komitet Uprawy Roślin
przew. Franciszek Rudnicki prof. dr hab.
Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich
przew. Adam Czudec dr hab.
przew. hon. Stanisław Kopeć prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

3
9
6
10
4
9
5

23
35
37
34
25
22
36
35
21
44

2

24

46
-

1

24

328
16

2

19

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

(stan w dniu 31.XII.2008 r.)

2

2

4

2

3

1

2

2

2

1

23
2

3

2

3

1

1

4

2

10

5

-

6

2

35
1

1

1

512

100

570

1 030

269

665

530

-

818

247

4 796
55

44

42

20

10

14

34

19

71

32

2

32

12

259
13

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

-

-

Działalność o charakterze naukowym
konf. nauk. uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i współorg.
rencji
2
4
593
320
-

Zebrania
plenarne

Tabl. 3 Komitety naukowe i problemowe pan w 2008 r. (cd.)

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2008 R.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1
-

1

-

1

-

-

-

-

2 000

-

-

-

-

-

2 000
-

200

-

200

-

-

-

-

25,00

-

-

-

-

-

25,00
-

17,80

-

5,00

Publikacje komitetu
liczba
nakład
arkusze
tytułów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.xii.2008 r.)
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Według danych Gabinetu Prezesa PAN

* udział w pracach więcej niż jednego komitetu

WYDZIAŁ VII NAUK O ZIEMI I NAUK GÓRNICZYCH
Komitet Badań Czwartorzędu
przew. Leszek E. Marks prof. dr hab.
Komitet Badań Morza
przew. Marcin Pliński prof. dr hab.
przew. hon. Czesław Druet czł. rzecz. PAN
Komitet Geodezji
przew. Lubomir W. Baran czł. rzecz. PAN
Komitet Geofizyki
przew. Kaja Pietsch prof. dr hab.
Komitet Zrównoważonej Gospod. Surowcami Mineral.
przew. Marek Nieć prof. dr hab.
przew. hon. Roman Ney czł. rzecz. PAN
Komitet Planeta Ziemia
przew. Andrzej Żelaźniewicz* czł. koresp. PAN
Komitet Górnictwa
przew. Antoni Tajduś prof. dr hab.
przew. hon. Stanisław Knothe czł. rzecz. PAN
Komitet Inżynierii Środowiska
przew. Czesława Rosik-Dulewska prof. dr hab.
Komitet Nauk Geograficznych
przew. Andrzej Kostrzewski prof. dr hab.
Komitet Nauk Geologicznych
przew. Andrzej Żelaźniewicz* czł. koresp. PAN
Komitet Nauk Mineralogicznych
przew. Janusz Janeczek prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

47
1
5

3
7
2

8
6

1
4
9
1

365
31
35

33
36
27

33
40

31
40
38
21

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

20
2

Zebrania
plenarne

Tabl. 3 Komitety naukowe i problemowe pan w 2008 r. (dok.)

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2008 R.

1

1

2

5

13

-

4

1

17

7

63
12

154

60

210

511

1 160

-

710

287

716

10 377

15 155
970

127

14

15

193

260

-

164

109

294

99

1 901
626

Działalność o charakterze naukowym
konf. nauk. uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i współorg.
rencji

(stan w dniu 31.XII.2008 r.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

1

-

4

2

1

1

15
1

-

1 520

300

5 110

1 400

-

4 870

905

200

1 200

15 805
300

-

80,00

13,00

172,00

47,90

-

412,75

78,00

3,50

42,60

858,75
9,00

Publikacje komitetu
liczba
nakład
arkusze
tytułów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.xii.2008 r.)
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535 530

759 142

427 572

454 189

356 676

Nauki matematyczne,
fizyczne i chemiczne

Nauki techniczne

Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne

Nauki medyczne

Nauki o Ziemi
i nauki górnicze

Według danych Gabinetu Prezesa PAN

296 972

1 113 853

Nauki społeczne

Nauki biologiczne

561 854

3 943 934

74 918

66 604

68 272

84 655

104 097

53 740

109 568

257 258

819 112

działalność
organiz.
i statutowa

707 473

4 651 407

Ogółem

Komitety przy
Prezydium PAN
Komitety
Wydziałowe

OGÓŁEM

WYSZCZEGÓLNIENIE

4 641

-

12 500

835

-

-

-

17 976

40 177

58 153

-

-

-

-

-

-

720

720

-

720

w tym środki z budżetu
wydawn.
ekspertyzy
opinie

46 617

90 203

66 425

66 251

22 488

51 498

173 586

517 068

24 851

541 919

zebrania
naukowe

136 000

9 600

85 802

456 038

63 418

6 300

449 699

1 206 857

160 400

1 367 257

-

4 000

-

16 395

-

-

-

20 395

53 096

73 491

94 500

283 782

194 573

134 968

345 527

185 434

380 280

1 619 064

171 691

1 790 755

w tym środ. na działal. wspomag. bad.
wydawn.
ekspertyzy
zebrania
opinie
naukowe
upowszech.

TABL. 4 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KOMITETÓW NAUKOWYCH I PROBLEMOWYCH PAN W 2008 R. (w zł)
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b)

Inst. Archeologii i Etnologii
Inst. Badań Literackich
Inst. Filozofii i Socjologii
Inst. Historii
Inst. Historii Nauki
Inst. Języka Polskiego
Inst. Nauk Ekonomicznych
Inst. Nauk Prawnych
Inst. Psychologii
Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Inst. Slawistyki
Inst. Studiów Politycznych
Inst. Sztuki
Zakł. Archeologii Śródziemnomorskiej
Zakł. Krajów Pozaeuropejskich

JEDNOSTKI POMOCNICZE

Nauki społeczne
Nauki biologiczne
Nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne
Nauki techniczne
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Nauki medyczne
Nauki o Ziemi i nauki górnicze

PLACÓWKI NAUKOWE

OGÓŁEM

WYSZCZEGÓLNIENIE

2007
2008

2007
2008

2007
2008

adiunkci

asystenci

7
8

3 628
4 912
902
761
1 343
609
423
406
468

3 635
4 920

2
2

772
719
133
131
215
79
65
50
46

774
721

181
133
110
143
38
84
33
89
37
41
80
89
105
18
13

124
84
71
103
29
69
25
87
32
28
61
83
81
15
10

6
12
15
12
7
5
9
13
10
10
10
11
7
2
4

WYDZIAŁ I NAUK SPOŁECZNYCH

337
341

8 287
7 963
1 194
1 296
2 279
983
764
714
733

8 624
8 304

1
1
1
1
2
1
-

-

73
65
7
9
20
13
4
4
8

73
73

20
16
24
18
12
5
8
12
8
5
6
19
17
4
-

-

651
783
174
103
217
118
57
56
58

651
651

39
38
25
40
5
20
5
31
12
11
34
24
27
6
2

5
5

1 360
1 982
319
375
563
219
163
165
178

1 365
1 987

59
18
7
33
5
39
3
31
2
2
11
29
30
3
4

-

845
1 428
276
152
348
193
138
135
186

845
845

57
49
39
40
9
15
8
2
5
13
19
6
24
3
3

330
333

4 659
3 051
292
535
936
374
341
308
265

4 989
3 384

wnicy

praco-

czł. PAN

sorowie

docenci

pozostali
w tym:

profe-

w osobach

RAZEM

OGÓŁEM

Pracownicy naukowi

TABL.
ZATRUDNIENI
W PLACÓWKACH
NAUKOWYCH
I JEDNOSTKACH
POMOCNICZYCH
PAN W 2008 R. pan w 2008 r.
Tabl.5 5PRACOWNICY
Pracownicy
zatrudnieni
w placówkach
naukowych
i jednostkach
pomocniczych
a)
(stan
dniu
31 X
(stanw w
dniu
31.xii.2008 r.)a)
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profesorowie

16
82
11
52
17
20

67
224
236
90
162
77
76
48
62
56
10
41
10
29
12
9

39
160
143
60
78
35
40
29
35
31
1
7
1
9
-

4
27
21
8
14
11
5
8
9
6

WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH

RAZEM

w tym:
czł. PAN

1
-

1
3
2
1
1
-

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Centrum Astronomiczne
Centrum Badań Kosmicznych
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Centrum Fizyki Teoretycznej
Inst. Chemii Fizycznej
Inst. Chemii Organicznej
Inst. Fizyki
Inst. Fizyki Jądrowej
Inst. Fizyki Molekularnej
Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
Inst. Matematyczny
Inst. Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
Inst. Wysokich Ciśnień

186
73
116
85
17
275
109
316
463
126
94
153
160
106

117
43
56
54
13
150
78
183
271
82
67
71
103
55

11
14
8
2
5
26
10
36
23
17
9
30
18
6

2
1
1
1
4
2
2
1
1
2
3
-

12
12
17
2
2
26
12
32
22
21
7
14
31
7

2
5
3
1
3
2

4
9
32
5
6
2
9
7
4
9

docenci

Pracownicy naukowi

WYDZIAŁ III NAUK MATEMATYCZNYCH, FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Centrum Badań Ekologicznych
Inst. Biochemii i Biofizyki
Inst. Biologii Doświadczalnej
Inst. Botaniki
Inst. Chemii Bioorganicznej
Inst. Dendrologii
Inst. Ochrony Przyrody
Inst. Paleobiologii
Inst. Parazytologii
Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt
Międzynarodowy Instytut PAN - Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii
Muzeum i Instytut Zoologii
Zakł. Antropologii
Zakł. Badania Ssaków
Zakł. Biologii Antarktyki
Zakł. Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM
w osobach

43
17
19
28
1
59
29
79
128
35
40
21
38
26

5
20
6
10
7
6

23
86
69
30
40
17
25
11
12
8

adiunkci

51
12
22
5
39
27
36
98
9
11
6
16
16

2
9
9
2
1

8
38
21
17
18
5
1
3
10
8

asystenci

69
30
60
31
4
125
31
133
192
44
27
82
57
51

6
41
1
23
5
11

28
64
93
30
84
42
36
19
27
25

pozostali
pracownicy

Tabl. 5 Pracownicy zatrudnieni w placówkach naukowych i jednostkach pomocniczych pan w 2008 r. (сd.)
(stan w dniu 31.xii.2008 r.)a)
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106
133
51
32
64
147
86
72
292

67
91
30
28
36
112
53
44
148

9
9
4
6
6
12
7
7
19

WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH

czł. PAN

sorowie

2
4
2
1
1
3

60
51
40
64
51
96
17
44

15
10
3
9
8
12
1
7

37
96
40
98
135

2
12
7
8
21

133
104
98

93
74
75

9
8
5

WYDZIAŁ VII NAUK O ZIEMI I NAUK GÓRNICZYCH

51
160
56
168
279

WYDZIAŁ VI NAUK MEDYCZNYCH

91
105
58
137
96
131
70
76

2
2
1

1
3

1
1
1
1
-

12
11
9

7
14
5
12
18

9
6
5
8
11
12
3
3

14
12
11
2
5
11
11
10
42

docenci

adiunkci

asystenci

26
24
28

14
46
17
36
52

25
18
19
20
19
42
6
14

22
31
9
14
13
27
27
16
60

46
31
33

14
24
11
42
44

11
17
13
27
13
30
7
20

22
39
6
6
12
62
8
11
27

40
30
23

14
64
16
70
144

31
54
18
73
45
35
53
32

39
42
21
4
28
35
33
28
144

wnicy

praco-

w tym:

profe-

pozostali
RAZEM

w osobach

WYDZIAŁ V NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH

Inst. Geofizyki
Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Inst. Biologii Medycznej
Inst. Farmakologii
Inst. Genetyki Człowieka
Inst. Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Inst. Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

Inst. Agrofizyki
Inst. Fizjologii i Żywienia Zwierząt
Inst. Fizjologii Roślin
Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt
Inst. Genetyki Roślin
Inst. Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Ogród Botaniczny-Centrum Zachow. Różn. Biol.
Stacja Bad. Roln. Ekol. i Hod. Zach. Zwierząt
Zakł. Badań Środowiska Rol. i Leśnego

Inst. Badań Systemowych
Inst. Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Inst. Budownictwa Wodnego
Inst. Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Inst. Inżynierii Chemicznej
Inst. Maszyn Przepływowych
Inst. Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Inst. Podstaw Informatyki
Inst. Podstawowych Problemów Techniki

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

Pracownicy naukowi

Tabl. 5 Pracownicy zatrudnieni w placówkach naukowych i jednostkach pomocniczych pan w 2008 r. (сd.)
(stan w dniu 31.xii.2008 r.)a)
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z Muzeum Ziemi

35
55
78
31
27

142
39
6
160

7
1
-

JEDNOSTKI POMOCNICZE

55
91
139
65
48

1
9
9
4
1

1
-

czł. PAN

sorowie

-

1
2
-

-

5
6
10
4
1

docenci

adiunkci

asystenci

6
1
-

18
25
39
9
9

11
15
20
14
16

-

20
36
61
34
21

135
38
6
160

wnicy

praco-

w tym:

profe-

pozostali
RAZEM

w osobach

Opracowano w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN

dla których PAN jest głównym miejscem pracy

b)

w tym: Archiwum PAN i PAU

a)

Kancelaria PAN

Biblioteki
Archiwum

Inst. Mechaniki Górotworu
Inst. Nauk Geologicznych
Inst. Oceanologii
Inst. Podstaw Inżynierii Środowiska
Muzeum Ziemi

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

Pracownicy naukowi

Tabl.
zatrudnieni
w placówkach
naukowych
i jednostkach
pomocniczych
TABL. 5
5 Pracownicy
PRACOWNICY ZATRUDNIENI
W PLACÓWKACH
NAUKOWYCH
I JEDNOSTKACH
POMOCNICZYCH
PAN W 2008pan
R. w 2008 r. (dok.)
a)
(stan
w
dniu
31.xii.2008
r.)a)
(stan w dniu 31 X

TABL. 6 ZATRUDNIENIE I PŁACE W PLACÓWKACH I INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PAN W 2008 R.
Stan zatrudnienia w
osobach na 31.XII. dla
których jednostka PAN
jest głównym
miejscem pracy

Przeciętna liczba
zatrudnionych (ogółem)
po przeliczeniu osób
niepełnozatrudnionych na
pełne etaty

Wynagrodzenie
brutto
(ogółem)

Średnia
miesięczna
płaca brutto*)

w tys. zł

w zł

2007
2008

9 026
8 932

8 797
8 871

370 817,2
391 997,8

3 512,7
3 682,4

2008

8 151
1 170
1 522
2 304
981
797
692
685

8 098
1 236
1 451
2 259
978
764
716
694

364 030,4
50 713,2
68 032,6
106 566,7
47 613,0
33 268,3
26 947,2
30 889,4

3 746,1
3 419,2
3 907,2
3 931,2
4 057,0
3 628,7
3 136,3
3 709,1

2008

781

773

27 967,4

3 015,0

422

417

17 511,6

3 499,5

39
142
33
48

30
138
35
44

978,1
4 389,0
1 086,1
1 518,7

2 716,9
2 650,4
2 586,0
2 876,3

359

356

10 455,8

2 447,5

69
125

71
120

2 148,0
3 881,9

2 521,1
2 695,8

22
131
12

23
131
11

692,1
3 285,0
448,8

2 507,6
2 089,7
3 400,0

Wyszczególnienie

OGÓŁEM

PLACÓWKI NAUKOWE
Nauki społeczne
Nauki biologiczne
Nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne
Nauki techniczne
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Nauki medyczne
Nauki o Ziemi i nauki górnicze
JEDNOSTKI POMOCNICZE
krajowe jednostki budżetowe
w tym:
archiwa
biblioteki
Dom Rencisty
Muzeum Ziemi
jednostki działające w formie gospodarki
pozabudżetowej
z tego:
ośrodki konferencyjne i domy pracy twórczej
zakłady działalności pomocniczej
gospodarstwa pomocnicze przy krajowych
jednostkach budżetowych
gospodarstwa pomocnicze rolne
drukarnie

*) uwzględnia wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę (wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody z ZFN,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki stażowe, nagrody, odprawy emerytalne)
Opracowano w Biurze Finansów Kancelarii PAN na podstawie sprawozdania GUS Z-06
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TABL. 7 TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE NADANE W 2008 R.
Doktora habilitowanego

Doktora

Profesora*

uzyskane przez
pracowników
PAN

nadane w PAN
osobom spoza
PAN

uzyskane przez
pracowników
PAN

nadane w PAN
osobom spoza
PAN

46

100

29

184

76

Nauki społeczne

7

15

8

25

31

Nauki biologiczne

7

17

7

41

13

Nauki matematyczne, fizyczne
i chemiczne

17

26

4

40

8

Nauki techniczne

4

16

8

31

20

Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne

2

6

-

19

2

Nauki medyczne

8

9

1

13

-

Nauki o Ziemi i nauki górnicze

1

11

1

15

2

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

* pracownikom PAN
Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN

TABL. 8 KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH I OPIEKA NAD STUDENTAMI W 2008 R.
Uczestnicy studiów doktoranckich
pobierający stypendia

WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółem

w tym
przyjęci
w tym
ogółem
w roku
przyzn. przez
sprawoplacówki
zdawczym
prowadzące
studia doktor.

Opieka nad studentami

prace magist. wyk.
pod kier. pracown.
naukowych PAN

osoby
przyjęte na
staż w
placówkach
PAN

studenci
odbywający
praktyki w
placówkach
PAN

w
placówkach
PAN

w uczelniach
macierzystych

OGÓŁEM

2290

589

1067

902

218

949

554

813

Nauki społeczne

883

284

135

106

3

40

269

393

Nauki biologiczne

440

110

351

288

50

248

72

86

Nauki matematyczne,
fizyczne i chemiczne

450

108

298

271

58

209

87

105

Nauki techniczne

182

46

56

39

7

77

3

146

Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne

177

16

106

91

17

109

31

38

Nauki medyczne

79

13

75

62

69

231

92

2

Nauki o Ziemi
i nauki górnicze

80

12

47

45

14

35

-

43

Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN
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Tabl. 9 UMOWY I POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ PAN
Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI
(stan na dzień 31.XII.2008 r.)
Kraj

Partner zagraniczny

Data podpisania*

Albania

• Akademia Nauk Albanii

18.10.2002 r.

Arabia Saudyjska
Austria

• Miasteczko Naukowo-Techniczne im. Króla Abdulaziza
• Austriacka Akademia Nauk

25.06.2007 r.
14.11.2007 r.

Belgia

• Narodowy Fundusz Badań Naukowych Wspólnoty

01.08.2006 r./ 21.08.2006 r.

Francuskiej (FNRS)
• Fundusz Badań Naukowych Flandrii (FWO)

10.12.2003 r./ 06.01.2004 r.

• Belgijska Królewska Akademia Nauki, Literatury i Sztuki

27.10.1993 r.

(Wspólnoty Flamandzkiej)
Białoruś

• Narodowa Akademia Nauk Białorusi

19.05.1998 r.

Bułgaria

• Bułgarska Akademia Nauk

27.03.1996 r.

Chiny

• Chińska Akademia Nauk

19.07.2000 r.

• Chińska Akademia Nauk Społecznych

26.04.2001 r.

• Chińska Akademia Nauk Medycznych

25.04.1989 r.

• Chińska Akademia Nauk Technicznych

05.06.2006 r.

• Szanghajska Akademia Nauk Społecznych

23.09.1998 r.

Chorwacja

• Chorwacka Akademia Nauk i Sztuk

01.03.1995 r.

Czarnogóra

• Czarnogórska Akademia Nauk i Sztuk

12.11.2007 r.

Czechy

• Akademia Nauk Republiki Czeskiej

09.12.2002 r.

Egipt

• Akademia Badań Naukowych i Technologii

21.01.1971 r.

Estonia

• Estońska Akademia Nauk

17.06.1996 r.

Francja

• Narodowy Ośrodek Badań Naukowych (CNRS)

15.09.2006 r.

Gruzja

• Akademia Nauk - Instytut Francji

08.02.1983 r.

• Gruzińska Narodowa Akademia Nauk

10.05.2006 r.

Hiszpania

• Wyższa Rada Badań Naukowych (CSIC)

04.10.2002 r./ 23.10.2002 r.

Holandia

• Królewska Holenderska Akademia Sztuk i Nauk

07.07.1989 r.

• Indyjska Narodowa Akademia Nauk

26.06.1996 r.

Indie

• Rada Badań Naukowych i Przemysłowych Indii (CSIR)

07.10.1977 r.

Iran

• Akademia Nauk Islamskiej Republiki Iranu

18.07.2005 r.

Irlandia

• Królewska Akademia Irlandzka (RIA)

02.02.1981 r.

Izrael

• Izraelska Akademia Nauk Ścisłych i Humanistycznych

09.04.2008 r.

Japonia

• Japońskie Towarzystwo Popierania Nauki (JSPS)

06.06.1994 r.

• Uniwersytet Ritsumeikan w Kioto (RU)

26.03.1977 r.

Republika Korei

• Koreańska Fundacja Nauki i Inżynierii (KOSEF)

28.09.1993 r.

KRL-D

• Państwowa Akademia Nauk KRL-D

27.11.1996 r.

Litwa

• Litewska Akademia Nauk

21.06.1996 r.

Łotwa

• Łotewska Akademia Nauk

19.06.1996 r.

Macedonia

• Macedońska Akademia Nauk i Sztuk

08.10.1993 r.

Meksyk

• Rada Narodowa Nauki i Techniki Meksyku

28.04.1981 r.

Mołdowa

• Akademia Nauk Mołdowy

29.05.1991 r.

Mongolia

• Mongolska Akademia Nauk

17.07.1995 r.

• Berlińsko - Brandenburska Akademia Nauk

03.09.2002 r.

Niemcy

• Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG)

26.09.1995 r.

• Niemiecki Synchrotron Elektronowy DESY, Hamburg

20.01.1995 r./ 30.01.1995 r.

• Uniwersytet Bremeński

24.10.1996 r.

• Uniwersytet w Essen

01.06.1998 r.

– 190 –

Tabl. 9 UMOWY I POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ PAN
Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI (dok.)
(stan na dzień 31.XII.2008 r.)
Kraj

Partner zagraniczny
• Max-Planck-Gesellschaft für die Förderung der

Data podpisania*
03.04.2000 r.

Wissenschaften /list intencyjny/

RPA

• Max-Planck-Gesellschaft (Joint Research Group, W-wa)
(Joint Research Group, Drezno)
• Narodowa Fundacja Badań Naukowych (NRF)

19.09.2001 r./ 02.10.2001 r.
09.02.2006 r./ 28.02.2006 r.
28.02.1992 r.

Rosja

• Rosyjska Akademia Nauk (RAN)

07.12.2002 r.

• Rosyjska Akademia Nauk Rolniczych (RANR)

07.12.2002 r.

• Rosyjska Akademia Nauk Medycznych (RANM)

07.12.2002 r.

• Rosyjska Akademia Nauk (porozumienie o

16.10.2001 r.

nagrodach)
• Rosyjska Akademia Nauk (porozumienie o współpracy
naukowej w dziedzinie podstawowych badań kosmicznych)

14.03.2005 r.

Rumunia

• Akademia Rumuńska

07.12.2002 r.

Serbia

• Serbska Akademia Nauk i Sztuk

14.05.1998 r.

Słowacja

• Słowacka Akademia Nauk

28.06.1993 r.

Słowenia

• Słoweńska Akademia Nauk i Sztuk

28.09.1994 r.

Szwecja

• Królewska Szwedzka Akademia Literatury, Historii

05.01.2005 r./ 12.01.2005 r.

i Starożytności
• Królewska Szwedzka Akademia Rolnictwa i Leśnictwa

02.09.1997 r.

Taipei

• Narodowa Rada Naukowa w Taipei

12.06.1997 r.

Ukraina

• Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

01.07.1997 r.

• Narodowa Agencja Kosmiczna Ukrainy

02.12.1994 r.

• Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy

13.12.2006 r./ 22.12.2006 r.

• Narodowa Fundacja Naukowa (NSF)

26.10.1994 r.

USA

• Narodowa Akademia Nauk (NAS)

15.10.1987 r./ 01.12.1987 r.

• Narodowa Rada ds. Badań w Eurazji i Europie Wschodniej

14.12.1999 r.

• Uniwersytet Stanu Ohio

12.06.2008 r.

Uzbekistan

• Uzbecka Akademia Nauk

10.07.2006 r.

Węgry

• Węgierska Akademia Nauk

21.09.1995 r.

• Węgierskie Biuro Badania Przestrzeni Kosmicznej

27.05.1997 r.

• Akademia Brytyjska

06.05.2004 r.

• Towarzystwo Królewskie w Londynie

17.05.1990 r.

Wielka Brytania

• Towarzystwo Królewskie w Edynburgu

04.10.2002 r.

Wietnam

• Wietnamska Akademia Nauk i Technologii

22.09.1995 r.

• Wietnamska Akademia Nauk Społecznych

05.11.2008 r.

Włochy

• Włoska Rada Badań Naukowych (CNR)

06.06.1994 r./ 18.07.1994 r.

• Academia Nazionale dei Lincei

03.10.1991 r.

*Według danych Biura Współpracy z Zagranicą PAN

– 191 –

TABL. 10 KONTAKTY ZAGRANICZNE PAN W 2008 R.
Liczba umów o
współpracy z inst.
zagranicznymi

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba placówek zagr., z
którymi inst. współprac.
bezumownie

OGÓŁEM

619

1 704

PLACÓWKI WYDZIAŁÓW PAN

618

1 690

1

14

20
13
7
11
2
1
4
4
9
13
2
5
2
-

22
13
4
23
2
5
2
16
18
15
12
7
17
12

1
4
13
3
7
2
13
15

27
58
61
25
28
5
8
60
22
58

3
13
6
1
4

14
10
4
17
6
1

Nauki społeczne
Nauki biologiczne
Nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne
Nauki techniczne
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Nauki medyczne
Nauki o Ziemi i nauki górnicze

93
85
176
103
63
38
60

PLACÓWKI POZAWYDZIAŁOWE

168
404
521
166
136
112
183

WYDZIAŁ I NAUK SPOŁECZNYCH
Inst. Archeologii i Etnologii
Inst. Badań Literackich
Inst. Filozofii i Socjologii
Inst. Historii
Inst. Historii Nauki
Inst. Języka Polskiego
Inst. Nauk Ekonomicznych
Inst. Nauk Prawnych
Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Inst. Slawistyki
Inst. Studiów Politycznych
Inst. Sztuki
Zakł. Archeologii Śródziemnomorskiej
Zakł. Krajów Pozaeuropejskich

WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH
Centrum Badań Ekologicznych
Inst. Biochemii i Biofizyki
Inst. Biologii Doświadczalnej
Inst. Botaniki
Inst. Chemii Bioorganicznej
Inst. Dendrologii
Inst. Ochrony Przyrody
Inst. Paleobiologii
Inst. Parazytologii
Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt
Międzynarodowy Instytut PAN - Europejskie
Regionalne Centrum Ekohydrologii
Muzeum i Instytut Zoologii
Zakł. Antropologii
Zakł. Badania Ssaków
Zakł. Biologii Antarktyki
Zakł. Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej

WYDZIAŁ III NAUK MATEMATYCZNYCH, FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH
Centr. Astronomiczne
Centr. Badań Kosmicznych
Centr. Badań Molekularnych i Makromolekularnych

10
2
15

12
34
20

Centr. Fizyki Teoretycznej
Centr. Materiałów Polimerowych i Węglowych

1
12

22
2
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TABL. 10 KONTAKTY ZAGRANICZNE PAN W 2008 R. (dok.)
Liczba umów o
współpracy z inst.
zagranicznymi

WYSZCZEGÓLNIENIE
Inst. Chemii Fizycznej
Inst. Chemii Organicznej
Inst. Fizyki
Inst. Fizyki Jądrowej
Inst. Fizyki Molekularnej
Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
Inst. Matematyczny
Inst. Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
Inst. Wysokich Ciśnień

Liczba placówek zagr., z
którymi inst. współprac.
bezumownie

25
3
36
14
18
2
8
18
12

18
6
23
200
42
50
15
17
60

8
21
4
1
9
16
15
7
22

18
6
30
3
3
30
4
25
47

WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH
Inst. Badań Systemowych
Inst. Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Inst. Budownictwa Wodnego
Inst. Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Inst. Inżynierii Chemicznej
Inst. Maszyn Przepływowych
Inst. Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Inst. Podstaw Informatyki
Inst. Podstawowych Problemów Techniki

WYDZIAŁ V NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETRYNARYJNYCH
Inst. Agrofizyki
Inst. Fizjologii i Żywienia Zwierząt
Inst. Fizjologii Roślin
Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt
Inst. Genetyki Roślin
Inst. Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Ogród Botaniczny - CZRB
Zakł. Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego

19
1
2
5
12
16
2
6

13
7
6
15
29
44
18
4

7
11
1
7
12

10
15
10
26
51

WYDZIAŁ VI NAUK MEDYCZNYCH
Inst. Biologii Medycznej
Inst. Farmakologii
Inst. Genetyki Człowieka
Inst. Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Inst. Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

WYDZIAŁ VII NAUK O ZIEMI I NAUK GÓRNICZYCH
Inst. Geofizyki
Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Inst. Mechaniki Górotworu
Inst. Nauk Geologicznych
Inst. Oceanologii
Inst. Podstaw Inżynierii Środowiska
Muzeum Ziemi

25
11
1
1
9
11
1
1

83
29
6
1
11
44
9

1

14

PLACÓWKI POZAWYDZIAŁOWE
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych
i Niskich Temperatur
Opracowano w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN
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TABL.11
DOFINANSOWANIE Z
TABL.
11 DOFINANSOWANIE
Z BUDŻETU
BUDŻETU PAN
PAN WYMIANY
WYMIANYOSOBOWEJ
OSOBOWEJREALIZOWANEJ
REALIZOWANEJ
RAMACHUMÓW
UMÓWIIPOROZUMIEŃ
POROZUMIEŃ PAN
PAN ZZ ZAGRANICZNYMI
ZAGRANICZNYMI AKADEMIAMI
WWRAMACH
AKADEMIAMI NAUK
NAUK
ORGANIZACJAMIRÓWNORZĘDNYMI
RÓWNORZĘDNYMI W
W PODZIALE
PODZIALE NA
NA PLACÓWKI
PLACÓWKI PAN
I IORGANIZACJAMI
PAN W
W 2008
2008 R.
R. (w
(w zł)
zł)
Lp.
Lp.

Placówka
Placówka

11

2

Przyjazdy uczonych
polskichpolskich
Przyjazdy uczonychWyjazdy Wyjazdy
zagranicznych
uczonych
zagranicznych
uczonych
3
4
3
4

2

I. I. Wydział
I INauk
Wydział
NaukSpołecznych
Społecznych
1 1 Instytut
Archeologii
Instytut
Archeologiii Etnologii
i Etnologii
2 2 Instytut
Badań
Literackich
Instytut
Badań
Literackich
3 3 Instytut
Filozofii
i Socjologii
Instytut
Filozofii
i Socjologii
4 4 Instytut
Historii
Instytut
Historii
5 5 Instytut
Historii
Nauki
Instytut
Historii
Nauki
6 6 Instytut
Języka
Polskiego
Instytut
Języka
Polskiego
Instytut
Nauk
Ekonomicznych
7 7 Instytut
Nauk
Ekonomicznych
Instytut
Nauk
Prawnych
8 8 Instytut
Nauk
Prawnych
Instytut
Rozwoju
Wsii Rolnictwa
i Rolnictwa
9 9 Instytut
Rozwoju
Wsi
Instytut
Slawistyki
1010 Instytut
Slawistyki
Instytut
Studiów
Politycznych
1111 Instytut
Studiów
Politycznych
Instytut
Sztuki
1212 Instytut
Sztuki

Zakład
ArcheologiiŚródziemnomorskiej
Śródziemnomorskiej
1313 Zakład
Archeologii
Zakład
Krajów
Pozaeuropejskich
1414 Zakład
Krajów
Pozaeuropejskich

49 665,6049 665,60
15 356,0015 356,00

30 237,96
30 237,96
16 556,15
16 556,15

10 330,4210 330,42
48 456,2248 456,22

18 493,90
18 493,90
19 185,13
19 185,13

-

-

2 509,22
2 509,22

-

-

2 482,72
2 482,72

8 700,00 8 700,00
2 616,00 2 616,00

3 035,48
3 035,48

20 124,0020 124,00

2 099,95
2 099,95
3 816,11
3 816,11

20 226,5220 226,52
15 513,0015 513,00

9 281,19
9 281,19
3 601,95
3 601,95

12 964,6412 964,64

8 724,32
8 724,32
9 606,83
9 606,83

207 513,46
207 513,46

135 669,62
135 669,62

1 955,50 1 955,50

14 695,00
14 695,00
6 000,00
6 000,00

3 561,06 3 561,06
-

Razem:
Razem:

6 038,71
6 038,71

II.II. Wydział
II IINauk
Wydział
NaukBiologicznych
Biologicznych
1 1 Centrum
Badań
Ekologicznych
Centrum
Badań
Ekologicznych
2 2 Instytut
Biochemii
Instytut
Biochemiii Biofizyki
i Biofizyki
3 3 Instytut
Biologii
Doświadczalnej
Instytut
Biologii
Doświadczalnej

8 790,00 8 790,00
20 390,0020 390,00

4 4 Instytut
Botaniki
Instytut
Botaniki
5 5 Instytut
Chemii
Bioorganicznej
Instytut
Chemii
Bioorganicznej

15 763,0015 763,00
8 110,00 8 110,00

6 6 Instytut
Dendrologii
Instytut
Dendrologii
Instytut
Ochrony
Przyrody
7 7 Instytut
Ochrony
Przyrody
Instytut
Paleobiologii
8 8 Instytut
Paleobiologii
Instytut
Parazytologii
9 9 Instytut
Parazytologii
Instytut
Systematykii Ewolucji
i EwolucjiZwierząt
Zwierząt
1010 Instytut
Systematyki
Muzeum
i InstytutZoologii
Zoologii
1111 Muzeum
i Instytut
12 Razem:
Zakład Biologii Antarktyki
Razem:III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych
III. Wydział

5 4 Instytut
Chemii
Fizycznej
Centrum
Badań
Molekularnych i Makromolekularnych
6 5 Instytut
Chemii
Organicznej
Instytut
Chemii
Fizycznej
7 6 Instytut
Fizyki
Instytut
Chemii Organicznej
8 7 Instytut
Fizyki
Jądrowej
Instytut
Fizyki

-

-

4 505,00 4 505,00

2 700,00
2 700,00

7 879,60 7 879,60

10 940,00
10 940,00

10 674,4010 674,40

3 347,00
3 347,00

12 835,2012 835,20

7 101,00
7 101,00

26 945,8626 945,86
16 917,0016 917,00

8 063,89
8 063,89
11 018,00
11 018,00

- 765,56
134

76 -174,89

134 765,56

WydziałAstronomiczne
III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych
1III. Centrum

2 1 Centrum
Badań
Kosmicznych
Centrum
Astronomiczne
3 2 Centrum
Materiałów
Polimerowych i Węglowych
Centrum
Badań Kosmicznych
Badań
Molekularnych
i Makromolekularnych
4 3 Centrum
Centrum
Materiałów
Polimerowych
i Węglowych

3 975,00
3 975,00
8 335,00
8 335,00

76 174,89

8 759,00

6 000,00

8 759,0027 692,76
27 692,7652 085,39

27 300,00
6 000,00
11 340,06
27 300,00

52 085,3932 669,64
32 669,6478 049,48

17 214,17
11 340,06
20 278,55
17 214,17

78 049,48
-26 302,66

2 546,73
20 278,55
20 967,67
2 546,73

26 302,6622 586,00

7 473,29
20 967,67

9 8 Instytut
Fizyki
Molekularnej
Instytut
Fizyki
Jądrowej

22 586,0010 459,99

10 986,94
7 473,29

Instytut
Fizyki Molekularnej
109 Instytut
Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni

10 459,9918 135,00

10 986,94
7 202,10

Instytut
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
1110 Instytut
Matematyczny
Instytut
Matematyczny
1211 Instytut
Niskich
Temperatur i Badań Strukturalnych

18 135,0021 980,39

7 202,10
4 909,70

21 980,3940 145,00

Instytut
Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych
1312 Instytut
Wysokich
Ciśnień
13 Razem:
Instytut Wysokich Ciśnień

40 145,0010 243,91

4 909,70
10 857,24
10 857,24
5 142,32

10 243,91
349 109,22

5 142,32
152 218,77

Razem:

349 109,22
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152 218,77

TABL.11
DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU
TABL.
11 DOFINANSOWANIE
BUDŻETU PAN
PAN WYMIANY
WYMIANYOSOBOWEJ
OSOBOWEJREALIZOWANEJ
REALIZOWANEJ
RAMACHUMÓW
UMÓWI IPOROZUMIEŃ
POROZUMIEŃ PAN
PAN Z
Z ZAGRANICZNYMI AKADEMIAMI
WWRAMACH
AKADEMIAMI NAUK
NAUK
ORGANIZACJAMIRÓWNORZĘDNYMI
RÓWNORZĘDNYMI W
W PODZIALE
PODZIALE NA
I IORGANIZACJAMI
NA PLACÓWKI
PLACÓWKI PAN
PAN W
W2008
2008R.
R.(w
(wzł)
zł) (dok.)
(dok.)
Lp.
Lp.

Placówka
Placówka

11

2

Przyjazdy uczonych
polskich polskich
Przyjazdy uczonychWyjazdyWyjazdy
zagranicznych
uczonychuczonych
zagranicznych

2

3

3

4

4

IV.I. Wydział
IVI Nauk
Nauk Społecznych
Technicznych
Wydział
Instytut
Archeologii
i Etnologii
1 1 Instytut
Badań
Systemowych
Instytut
Badań Literackich
2 2 Instytut
Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej
Instytut
Filozofii i Socjologii
3 3 Instytut
Budownictwa
Wodnego

49 665,60 8 881,90

30 237,96
3 000,00

15 356,0026 364,00

16 556,15
18 768,00
18 493,90
3 000,00

Instytut
Historii Teoretycznej i Stosowanej
4 4 Instytut
Informatyki
Instytut
HistoriiPrzepływowych
Nauki
5 5 Instytut
Maszyn
6
Instytut
Języka
6 Instytut MetalurgiiPolskiego
i Inżynierii Materiałowej

48 456,22 2 560,00
-18 110,18

10 330,4214 745,00

- 7 522,80
8 700,0011 296,98

19 185,13 784,83
2 509,22
6 613,01

2 482,72
4 049,40

Instytut
Nauk Ekonomicznych
7 7 Instytut
Podstaw
Informatyki
Instytut
Nauk Prawnych
8 8 Instytut
Podstawowych
Problemów Techniki
9 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Razem:
10 Instytut Slawistyki
V.11 Wydział
Nauk Rolniczych,
InstytutVStudiów
Politycznych Leśnych i Weterynaryjnych

20 124,00
115 551,87
20 226,52

2 099,95
6 247,42
3 816,11
53 186,81
9 281,19

15 513,00

3 601,95

Instytut
Sztuki
1 12 Instytut
Agrofizyki
13
Zakład
Archeologii
Śródziemnomorskiej
2 Instytut Fizjologii i Żywienia
Zwierząt

12 964,64 1 880,00
3 561,06 4 342,00

8 724,32
10 309,86
9 606,83
2 387,33

207 513,46 1 180,00
35 799,80

135 669,62
29 939,80

8 590,00
1 955,50 6 704,37
8 790,0065 075,17

2 319,65
14 695,00
6 018,90

ZakładFizjologii
Krajów Pozaeuropejskich
3 14 Instytut
Roślin

2 616,0026 071,01

- 6 579,00

4

Instytut
Genetyki i Hodowli Zwierząt
Razem:
5 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
II. Wydział II Nauk Biologicznych
6 Ogród Botaniczny
Centrum
Badań
Ekologicznych
7 1 Zakład
Badań
Środowiska
Rolniczego i Leśnego

2 Razem:
Instytut Biochemii i Biofizyki
3 Instytut Biologii Doświadczalnej
VI. Wydział VI Nauk Medycznych
4 Instytut Botaniki
1 5 Instytut
Biologii
Instytut
ChemiiMedycznej
Bioorganicznej
2 6 Instytut
Farmakologii
Instytut
Dendrologii

20 390,00

15 763,00

3 035,48
10 724,15

6 038,71
4 513,49

6 000,00
55 489,03
3 975,00
8 335,00
3- 198,63

8 110,00 6 920,00
4 505,00 5 040,00

4 618,01
2 700,00

3 7 Instytut
Immunologii
i Terapii Doświadczalnej
Instytut
Ochrony Przyrody

7 879,60 2 892,35

1 031,48
10 940,00

4 8 Instytut
Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej
Instytut
Paleobiologii

10 674,4011 208,80

20 116,71
3 347,00

9 Razem:
Instytut Parazytologii
10
Instytut
Systematyki
i Ewolucji
Zwierząt
VII. Wydział VII
Nauk o Ziemi
i Nauk
Górniczych

12 835,2026 061,15

7 101,00
28 964,83

16 917,00
-16 245,00

11 018,00
12- 522,35

26 945,86

11 Muzeum i Instytut Zoologii
1 12 Instytut
ZakładGeofizyki
Biologii Antarktyki

2

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Razem:
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

3

134 765,56

19 050,00

4 III. Instytut
Mechaniki
Wydział
III NaukGórotworu
Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych
5
6
7

1
2
3

Instytut Nauk Geologicznych
Centrum Astronomiczne
Instytut Oceanologii
Centrum Badań Kosmicznych
Muzeum Ziemi
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Razem:
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych

4
VIII.5 Placówki
pozawydziałowe
Instytut Chemii
Fizycznej

1

6
7

8
IX.9

Instytut Chemii Organicznej
Archiwum
Instytut Fizyki
Razem:
Instytut Fizyki Jądrowej
Oddziały
PAN Molekularnej
Instytut Fizyki

4 446,00
4 360,00

1 954,31
6 000,00
13 584,17
27 300,00
2 499,91
11 340,06
74
17 214,17271,53

78 049,48

20 278,55

26 302,66
22 586,00

7 820,02
7 820,02

10 459,99

10 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
Oddział PAN we Wrocławiu
11 Instytut Matematyczny
Razem:
12 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
X.13 Placówki
spoza PAN
Instytut Wysokich
Ciśnień

18 135,00
21 980,39

Ł Razem:
ĄCZNIE

4 679,98
4 679,98

1 159 629,87
349 109,22
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2 546,73
20 967,67
7 473,29

-

10 986,94

40 145,00
184 949,78
10 243,91

Według danych Biura Współpracy z Zagranicą Kancelarii PAN

43 710,79
76 174,89
-

14 014,24
8 759,00
4 752,00
27 692,76
1 236,42
52 085,39
32 669,6464 103,66
-

1

8 063,89

7 202,10
4 909,70
10 857,24
5 142,32

-

575 975,48
152 218,77

TABL. 12 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAN WYMIANY OSOBOWEJ REALIZOWANEJ
W RAMACH UMÓW I POROZUMIEŃ PAN Z ZAGRANICZNYMI AKADEMIAMI NAUK
I ORGANIZACJAMI RÓWNORZĘDNYMI W PODZIALE NA KRAJE WSPÓŁPRACY W 2008 R. (w zł)

Lp.

Kraj współpracy

Przyjazdy uczonych
zagranicznych

Wyjazdy polskich
uczonych

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chiny
Chorwacja
Czechy
Dania
Egipt
Estonia
Finlandia
Francja
Gruzja
Hiszpania
Holandia
Indie
Irlandia
Izrael
Japonia
Korea
Litwa
Łotwa
Macedonia
Meksyk
Mołdowa
Mongolia
Niemcy
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Taipei
Ukraina
USA
Wlk. Brytania
Węgry
Wietnam
Włochy
Razem:

Według danych Biura Współpracy z Zagranicą Kancelarii PAN
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10 141,68
5 334,56
8 519,19
101 160,76
14 262,59
5 846,98
34 409,10
22 460,73
20 088,36
144 337,00
49 608,50
22 424,24
11 685,40
67 909,77
11 789,34
11 162,76
7 424,18
2 663,26
8 147,51
5 887,10
3 319,30
259 851,43
48 539,20
4 050,69
42 018,07
6 070,58
4 000,45
47 887,24
66 995,31
14 828,27
76 518,48
3 697,02
16 590,82

4 159,95
9 860,97
5 529,96
33 492,21
29 932,57
4 082,37
8 828,41
15 623,73
7 485,34
60 538,30
48 478,54
3 035,20
24 696,75
917,65
11 751,23
10 508,90
1 500,00
4 787,89
4 043,71
3 040,60
280,48
10 713,72
111 513,10
17 760,15
4 679,58
14 385,98
10 922,25
7 624,86
20 934,04
14 796,19
30 849,62
8 413,82
30 807,41

1 159 629,87

575 975,48

TABL. 13 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW PAN W SZKOŁACH WYŻSZYCH
W 2008 R.
Zajęcia ze studentami
(wykłady, ćwiczenia, seminaria itp.)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Na podstawie umowy a

Indywidualnie

Liczba osób
Liczba osób
Liczba godzin
prowadzących
prowadzących

OGÓŁEM

Wykłady (inne poza zajęciami ze studentami)

206

Liczba godzin

1014

118239

8198

Nauki społeczne

410

60609

10

1028

Nauki biologiczne

95

5709

44

1459

Na podstawie umowy a

Indywidualnie
Liczba osób
Liczba godzin
prowadzących

146

Liczba osób
prowadzących

Liczba godzin

1644

7

71

55

933

-

-

15

186

4

11

Nauki matematyczne, fizyczne
i chemiczne

179

16659

76

3438

22

82

-

-

Nauki techniczne

123

15190

43

463

11

115

2

30

Nauki rolnicze, leśne
i weterynaryjne

37

2712

26

551

-

-

-

-

Nauki medyczne

99

9678

-

-

32

270

-

-

Nauki o Ziemi i nauki górnicze

71

7682

7

1259

11

58

1

30

WYDZIAŁ I

NAUK SPOŁECZNYCH

Inst. Archeologii i Etnologii

16

1424

-

-

3

10

-

-

Inst. Badań Literackich

52

6305

-

-

-

-

-

-

Inst. Filozofii i Socjologii

46

6743

-

-

-

-

-

-

Inst. Historii

40

5000

-

-

16

120

-

-

Inst. Historii Nauki

18

2550

-

-

-

-

-

-

Inst. Języka Polskiego

24

4360

-

-

-

-

-

-

Inst. Nauk Ekonomicznych

16

2986

10

1028

-

-

-

-

Inst. Nauk Prawnych

50

8577

-

-

8

492

-

-

Inst. Psychologii

17

3364

-

-

-

-

-

-

Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa

21

4889

-

-

6

168

-

-

Inst. Slawistyki

18

2990

-

-

18

96

-

-

Inst. Studiów Politycznych

42

5371

-

-

-

-

-

-

Inst. Sztuki

35

4100

-

-

4

47

-

-

Zakł. Archeologii
Śródziemnomorskiej

6

600

-

-

-

-

-

-

Zakł. Krajów Pozaeuropejskich

9

1350

-

-

-

-

-

-

1

60

-

-

WYDZIAŁ II
Centrum Badań Ekologicznych
Inst. Biochemii i Biofizyki
Inst. Biologii Doświadczalnej
Inst. Botaniki
Inst. Chemii Bioorganicznej

6

600

NAUK BIOLOGICZNYCH
12

850

14

507

-

-

7

95

-

-

8

470

17

538

2

21

4

11

25

277

-

-

3

3

-

-

9

1408

1

12

1

2

-

-
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TABL. 13 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW PAN W SZKOŁACH WYŻSZYCH
W 2008 R. (cd.)
Zajęcia ze studentami
(wykłady, ćwiczenia, seminaria itp.)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Na podstawie umowy a

Indywidualnie

Liczba osób
Liczba osób
Liczba godzin
prowadzących
prowadzących

Inst. Dendrologii

5

Inst. Ochrony Przyrody
Inst. Paleobiologii
Inst. Parazytologii
Inst. Systematyki i Ewolucji
Zwierząt

Wykłady (inne poza zajęciami ze studentami)

Liczba godzin

Na podstawie umowy a

Indywidualnie
Liczba osób
Liczba godzin
prowadzących

1

5

Liczba osób
prowadzących

-

Liczba godzin

16

2

3

-

-

-

12

56

-

-

-

-

3

262

-

-

-

-

-

-

2

177

-

-

-

-

-

-

10

723

-

-

-

-

-

-

Międzynarodowy Inst. PAN Europejskie Regionalne Centrum
4

540

-

-

-

-

-

-

Muzeum i Inst. Zoologii

Ekohydrologii

6

559

-

-

-

-

-

-

Zakł. Badania Ssaków

2

145

-

-

-

-

-

-

Zakł. Ichtiobiologii i Gospodarki
Rybackiej

1

-

-

-

-

-

-

25
WYDZIAŁ III

NAUK MATEMATYCZNYCH, FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Centrum Astronomiczne

7

565

-

-

-

-

-

-

Centrum Badań Kosmicznych

4

221

-

-

-

-

-

-

Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych
Centrum Fizyki Teoretycznej

8

502

-

-

-

-

-

-

10

1150

-

-

-

-

-

-

Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych

11

1625

-

-

3

5

-

-

Inst. Chemii Fizycznej

36

3242

12

1889

-

-

-

-

Inst. Chemii Organicznej

14

672

-

-

-

-

-

-

Inst. Fizyki

12

1501

13

694

2

4

-

-

Inst. Fizyki Jądrowej

21

2352

31

510

-

-

-

-

3

380

18

225

-

-

-

-

6

151

-

-

-

-

-

-

34

3535

2

120

16

63

-

-

Inst. Fizyki Molekularnej
Inst. Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni
Inst. Matematyczny
Inst. Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych

8

373

-

-

1

10

-

-

Inst. Wysokich Ciśnień

5

390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WYDZIAŁ IV
Inst. Badań Systemowych

NAUK TECHNICZNYCH

29

3764

-

-

Inst. Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej

3

50

32

160

2

5

-

-

Inst. Budownictwa Wodnego

1

7

-

-

-

-

-

-

Inst. Informatyki Teoretycznej
iiiii Stosowanej

20

2340

-

-

-

-

-

-

7

1105

-

-

-

-

-

-

Inst. Maszyn Przepływowych

14

1850

3

20

1

30

1

10

Inst. Metalurgii i Inżynierii
Materiałowej

10

836

-

-

-

-

-

-

Inst. Inżynierii Chemicznej
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TABL. 13 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW PAN W SZKOŁACH WYŻSZYCH
W 2008 R. (dok.)
Zajęcia ze studentami
(wykłady, ćwiczenia, seminaria itp.)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Na podstawie umowy a

Indywidualnie

Liczba osób
Liczba osób
Liczba godzin
prowadzących
prowadzących

Inst. Podstaw Informatyki

25

Inst. Podstawowych Problemów
iiiTechniki

14

4264
974
WYDZIAŁ V

Inst. Agrofizyki

3

Inst. Fizjologii i Żywienia
IIIZwierząt

2

Inst. Fizjologii Roślin

2

Wykłady (inne poza zajęciami ze studentami)

610

Liczba godzin

Na podstawie umowy a

Indywidualnie
Liczba osób
Liczba godzin
prowadzących

Liczba osób
prowadzących

Liczba godzin

-

-

4

47

-

-

8

283

4

33

1

20

-

-

NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH
9

29

4

4

23

-

-

-

-

322

-

-

-

-

-

-

-

-

Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt

7

45

2

170

-

-

-

-

Inst. Genetyki Roślin

3

330

-

-

-

-

-

-

Inst. Rozrodu Zwierząt i Badań
IIIŻywności

12

196

8

285

-

-

-

-

Ogród Botaniczny - CZRB

8

1205

2

40

-

-

-

-

Zakł. Badań Środowiska
iiiRolniczego i Leśnego

-

1

4

-

-

-

-

WYDZIAŁ VI

Inst. Farmakologii

NAUK MEDYCZNYCH

15

1017

-

-

8

89

-

-

Inst. Genetyki Człowieka

9

91

-

-

-

-

-

-

Inst. Immunologii i Terapii
Doświadczalnej

50

2984

-

-

-

-

-

-

Inst. Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej

25

5586

-

-

24

181

-

-

WYDZIAŁ VII
Inst. Geofizyki

NAUK O ZIEMI I NAUK GÓRNICZYCH

6

189

-

-

-

-

-

-

Inst. Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania

25

3220

-

-

-

-

-

-

Inst. Gospodarki Surowcami
iiiMineralnymi i Energią

30

10

1691

7

1

10

1

Inst. Mechaniki Górotworu

2

6

-

-

-

-

-

-

Inst. Nauk Geologicznych

6

305

-

-

-

-

-

-

Inst. Oceanologii

7

713

-

-

-

-

-

-

11

1540

-

-

3

36

-

-

4

18

-

-

7

12

-

-

Inst. Podstaw Inżynierii
Środowiska
Muzeum Ziemi

1259

Z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym", art. 130 ust. 3: Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi:
od 120 do 240 godzin dydaktycznych - dla pracowników naukowo-dydaktycznych;
(Dz.U. Nr 164 z 2005 r., poz. 1365)
a

Umowa zawarta przez placówkę ze szkołą wyższą o prowadzeniu przez pracowników zajęć dydaktycznych na rzecz tej szkoły

Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN

– 199 –

– 200 –

Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt

Centrum Badań Ekologicznych
Inst. Biologii Doświadczalnej
Inst. Botaniki
Inst. Chemii Bioorganicznej
Inst. Dendrologii
Inst. Ochrony Przyrody
Inst. Paleobiologii
Inst. Parazytologii

WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH

Inst. Historii
Inst. Historii Nauki
Inst. Języka Polskiego
Inst. Nauk Ekonomicznych
Inst. Nauk Prawnych
Inst. Psychologii
Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Inst. Slawistyki
Inst. Studiów Politycznych
Inst. Sztuki
Zakł. Archeologii Śródziemnomorskiej
Zakł. Krajów Pozaeuropejskich
Razem

Inst. Filozofii i Socjologii

Inst. Archeologii i Etnologii
Inst. Badań Literackich

2
1
10
1
1
3
1
1
4

22
35
8
16
22
3
2
8
17
28
18
3
2
234

26
24

234
38
40
54
17
5
57

Nauki społeczne
Nauki biologiczne
Nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne
Nauki techniczne
Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Nauki medyczne
Nauki o Ziemi i nauki górnicze

WYDZIAŁ I NAUK SPOŁECZNYCH

445

1

liczba tytułów

OGÓŁEM

0

WYSZCZEGÓLNIENIE

3 200
300
4 617
1 440
520
5 800
1 480
121
2 260

7 600
30 040
2 930
6 100
4 250
2 360
1 300
3 300
3 400
22 700
12 780
730
400
124 670

11 880
14 900

124 670
28 093
52 372
16 265
50 070
3 100
27 335

301 905

nakład
całkowity
(egz.)
2

OGÓŁEM wydane

4
2
1

15
23
4
8
20
2
7
10
20
10
2
158

19
18

158
11
10
19
6
1
18

223

2 817
400
500

5 470
11 200
1 250
2 900
2 650
1 300
2 100
2 000
19 800
2 840
380
68 690

8 700
8 100

68 690
5 767
3 410
3 060
40 350
200
4 075

125 552

publikacje zwarte
nakład
liczba tytułów
całkowity
(egz.)
3
4

TABL. 14 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PLACÓWEK NAUKOWYCH PAN W 2008 R.

1 760

300
1 800
1 440
520
5 400
1 480
121
3

3 200
1
6
1
1
1
1
1

2 130
18 840
1 680
2 600
1 600
2 360
1 200
1 400
2 800
9 940
350
400
54 580

3 180
6 100

54 580
21 626
48 962
12 225
9 720
2 900
21 460

171 473

2

7
12
4
7
2
3
1
7
7
8
1
2
72

7
4

72
25
30
30
11
4
34

206

2

1
4
1
1
1
1
1

2

7
8
4
3
1
3
1
6
4
7
1
2
56

7
2

56
20
14
21
8
4
9

132

1 340

300
1 200
1 440
520
5 400
1 480
121

3 200

2 130
12 240
1 680
1 000
600
2 360
1 200
1 200
1 500
9 590
350
400
42 830

3 180
5 400

42 830
20 006
48 724
10 170
6 130
2 900
11 130

141 890

w tym:
publikacje ciągłe
w tym: czasopisma
nakład
nakład
liczba tytułów
liczba tytułów
całkowity
całkowity
(egz.)
(egz.)
5
6
7
8

-

-

1
1
4

2

4
2
5
5

16

-

-

600
100
1 400

700

1 400
700
980
1 800

4 880

pozostałe
nakład
liczba tytułów
całkowity
(egz.)
9
10
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1
1
7
1
2
3
38

liczba tytułów

525
5 430
400
1 100
900
28 093

nakład
całkowity
(egz.)
2
1
1
1
1
11

11
10
1
1
2
5
5
4
15
54

1
1
2
3
2
16
1
3
11
40

2 650
1 560
440
200
200
925
1 170
950
8 170
16 265

250
300
260
1825
6039
238
300
950
42210
52 372

Inst. Agrofizyki
Inst. Fizjologii i Żywienia Zwierząt
Inst. Fizjologii Roślin
7
1
2

42 190
1 000
250

4
1

10
2
1
1
5
19

1
1
1
1
1
1
3
1
10

WYDZIAŁ V NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH

Inst. Badań Systemowych
Inst. Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Inst. Budownictwa Wodnego
Inst. Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Inst. Inżynierii Chemicznej
Inst. Maszyn Przepływowych
Inst. Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Inst. Podstaw Informatyki
Inst. Podstawowych Problemów Techniki
Razem

WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH

Centrum Badań Kosmicznych
Centrum Badań Molek. i Makromolekularnych
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Inst. Chemii Fizycznej
Inst. Fizyki
Inst. Fizyki Jądrowej
Inst. Fizyki Molekularnej
Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
Inst. Matematyczny
Razem

38 600
250

1 650
100
150
60
1 100
3 060

250
300
110
200
1000
300
950
300
3 410

950
400
500
200
5 767

publikacje zwarte
nakład
liczba tytułów
całkowity
(egz.)
3
4

WYDZIAŁ III NAUK MATEMATYCZNYCH, FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Muzeum i Inst. Zoologii
Zakł. Antropologii
Zakł. Badania Ssaków
Zakł. Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej
Razem

0
Międzynarodowy Instytut PAN - Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM wydane

TABL. 14 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PLACÓWEK NAUKOWYCH PAN W 2008 R. (cd.)

3
1
1

1
7
1
1
2
2
4
2
10
30

1
2
1
16
10
30

1
6
1
25

3 590
1 000
-

1 000
1 160
440
200
200
275
1110
770
7 070
12 225

150
1 625
5 039
238
41 910
48 962

525
4 480
600
21 626

1
1

1
4
1
1
2
1
4
1
6
21

1
2
1
10
14

1
4
1
20

1 000
-

1 000
800
440
200
200
150
1110
200
6 070
10 170

150
1 625
5039
41 910
48 724

525
3 880
600
20 006

w tym:
publikacje ciągłe
w tym: czasopisma
nakład
nakład
liczba tytułów
liczba tytułów
całkowity
całkowity
(egz.)
(egz.)
5
6
7
8

-

1
2
2
5

-

2
2

-

300
500
180
980

-

700
700

pozostałe
nakład
liczba tytułów
całkowity
(egz.)
9
10
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2
2
1
5

3
1
2
1
17

Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN

Inst. Geofizyki
Inst. Geografii i Przest. Zagospodarowania
Inst. Gosp. Surowcami Mineralnymi i Energią
Inst. Mechaniki Górotworu
Inst. Nauk Geologicznych
Inst. Oceanologii
Inst. Podstaw Inżynierii Środowiska
Muzeum Ziemi
Razem
2
7
25
5
5
2
6
5
57

1 360
6 630
10 445
850
1 250
1 350
3 150
2 300
27 335

1 390
1 260
450
3 100

nakład
całkowity
(egz.)
2
630
1 200
3 300
1 500
50 070

WYDZIAŁ VII NAUK O ZIEMI I NAUK GÓRNICZYCH

Inst. Farmakologii
Inst. Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Inst. Medycyny Dośw. i Klinicznej
Razem

1

liczba tytułów

WYDZIAŁ VI NAUK MEDYCZNYCH

0
Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt
Inst. Genetyki Roślin
Inst. Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Zakł. Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego
Razem

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM wydane

10
1
5
2
18

1
1

1 875
150
1550
500
4 075

200
200

2
7
15
3
4
1
1
1
34

1
2
1
4

1 360
6 630
8 570
600
1 200
1 200
1 600
300
21 460

1 190
1 260
450
2 900

1
2
3
1
1
1
9

1
2
1
4

360
2 510
5 110
350
1 200
1 600
11 130

1 190
1 260
450
2 900

2
1
2
5

-

-

-

250
50
1 500
1 800

w tym:
publikacje zwarte
publikacje ciągłe
w tym: czasopisma
pozostałe
nakład
nakład
nakład
nakład
liczba tytułów
liczba tytułów
liczba tytułów
liczba tytułów
całkowity
całkowity
całkowity
całkowity
(egz.)
(egz.)
(egz.)
(egz.)
3
4
5
6
7
8
9
10
3
630
3
630
1
1 200
1
1 200
2
3 300
2
3 300
1
1 500
6
40 350
11
9 720
8
6 130
-

TABL. 14 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PLACÓWEK NAUKOWYCH PAN W 2008 R. (dok.)

TABL. 15 BUDŻET PAN W 2008 ROKU – WYKONANIE I STRUKTURA
POLSKA AKADEMIA NAUK - CZ. 67

Wyszczególnienie

1

DOCHODY OGÓŁEM

Ustawa
Budżet po
Wykonanie
budżetowa zmianach
2007 rok
na 2008 rok 2008 rok
w tysiącach złotych
3
4
DOCHODY

2

898,7

848,0

848,0

Wykonanie
2008 rok Struktura % % 5:4

5

6

7

918,1

100,0

2,2

0,2

108,3

% 5:2

8

102,2

DOCHODY W DZIAŁACH
dział 010 Rolnictwo
i łowiectwo
dział 750 Administracja
publiczna

2,0

110,0

56,6

9,0

9,0

62,4

6,8

693,3

110,2

dział 852 Pomoc społeczna

838,0

837,0

837,0

842,4

91,8

100,6

100,5

dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

2,1

2,0

2,0

11,1

1,2

555,0

528,6

WYDATKI
WYDATKI OGÓŁEM

56 366,1

56 473,0

58 100,2

57 091,2

100,0

98,3

101,3

52 689,6

54 769,0

56 019,4

55 006,4

96,3

98,2

104,4

3 676,5

1 704,0

2 080,8

2 084,8

3,7

100,2

56,7

z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

WYDATKI W DZIAŁACH
dział 750 Administracja
publiczna (m.in. działalność

Komitetów przy Wydziałach i przy
Prezydium PAN, Wydziałów i
Oddziałów PAN, Kancelarii PAN,
stacji zagranicznych; współpraca
naukowa z zagranicą, dotacja dla
MIBMiK oraz dla MLSPM i NT)

42 336,3

43 036,0

43 075,8

43 067,2

75,4

100,0

101,7

5,0

5,0

5,0

5,0

0,0

100,0

100,0

1 927,0

1 927,0

2 069,8

2 069,8

3,6

100,0

107,4

12 097,8

11 505,0

12 949,6

11 949,2

20,9

92,3

98,8

dział 752 Obrona narodowa
dział 852 Pomoc społeczna

(działalność Domu Rencisty PAN
w Konstancinie)

dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

(działalność Archiwów PAN,
Bibliotek PAN, Muzeum Ziemi
PAN)
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Wykres 1. Struktura źródeł finansowania przychodów
placówek naukowych PAN w 2008 r.

Administracja
rządowa i samorządowa
razem 77,1%

PAN 0,3%
Pozostałe 18,1%
Zagranica razem 4,5%

Administracja rządowa
i samorządowa (w tym MNiSW)

737,8 mln zł

PAN
Zagranica
Pozostałe

3,3 mln zł
43,1 mln zł
173,1 mln zł

źródło danych: sprawozdania finansowe za 2008 r. (wg I wersji sprawozdań – bez 3 instytutów międzynarodowych)

Wykres 2. Struktura przychodów wg rodzajów działalności
w placówkach naukowych PAN w 2008 r.

100%
80%
Pozostała działalność

60%

Projekty finansowane z
funduszy pomocowych
Projekty badawcze
zagraniczne

40%
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*) Działalność pozostała obejmuje m.in.: działalność gospodarczą, finansową oraz równowartość amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji

źródło danych: sprawozdania finansowe za 2008 r. (wg I wersji bilansu)
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385,2

RAZEM
RAZEM
RAZEM
RAZEM
RAZEM
RAZEM

KOMITETY NAUKOWE PRZY PREZYDIUM PAN

ODDZIAŁY PAN

BIBLIOTEKI I ARCHIWA PAN

STACJE NAUKOWE PAN

KANCELARIA PAN

ZADANIE WYODRĘBNIONE
Wystawy prezentujące zasoby muzealne i kolekcje
przyrodnicze

Opracowano w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN

wg raportów jednostek na dzień 30.01.2009 r.

230,5

Korporacja Wydziału VII

1/

297,4

Korporacja Wydziału VI

-

961,7

20,0

-

-

-

53,1

-

4,0

-

16,4

-

961,7

880,8

608,9

551,0

481,3

656,2
351,9

Korporacja Wydziału IV

Korporacja Wydziału V

191,7
408,9

-

20,4

93,5

163,1

-

2

879,1

3 015,7

6 884,6

6 218,1

Korporacja Wydziału II

RAZEM

20081/

2007

1

OGÓŁEM

Korporacja Wydziału III

Korporacja Wydziału I

KORPORACJE WYDZIAŁÓW PAN

OGÓŁEM PAN

0

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ekspertyzy,
opinie i oceny
naukowe

-

-

59,8

32,0

2,0

298,9

160,4

136,0

9,6

110,9

504,8

63,4

6,3

473,8

1 304,8

1 857,9

2 031,8

3

Zadania
wydawnicze

4

-

-

-

42,0

332,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

374,5

268,0

Zadania
z zakresu
działalności
bibliotek

5

-

-

-

-

85,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85,4

66,0

w tys. zł

Udostępnianie
dla nauki
zasobów
muzealnych i
archiwalnych

6

-

-

45,0

-

69,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114,9

690,7

Tworzenie
i utrzymanie
baz i banków
danych

7

-

-

-

4,0

12,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,8

10,6

Prenumerata
czasopism
naukowych

TABL. 16 WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ BADANIA PAN W 2008 R. (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

961,7

961,7

756,0

530,9

48,4

182,4

171,7

94,5

283,8

241,0

135,0

345,5

185,4

405,3

1 690,5

4 341,6

2 953,9

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,0

Szkolenia
Organizowanie
wspomagające
przedsięwzięć
badania
promocyjnych
naukowe lub
(konferencje,
prace
wystawy)
rozwojowe
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PAN
PAN

PAN

PAN
IBiIB
IWC

PAN
IPPT

Wrocławska Drukarnia Naukowa Sp. z o.o.
Wrocław, ul. Lelewela 4

Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Miodowa 2

Unipan-Stalmech Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Jana Kazimierza

Sonopan Sp. z o.o.
Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2

Societe Immobilere DHM (SA)
74 rue Lauriston 75016 Paris

Euro-Sep Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Sztandarów 2

Small Tube Europe N.V.
Holandia, Rotterdam

Estropol Sp. z o.o.
Piekary Śl., ul. Wyszyńskiego

Unipan-Termal Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Mory 8

Optocyfronika Sp. z o.o.
Warszawa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1989

1992

1990

1993

1991

1936

1991

1992

1982

1998

485

7 450

1 000

56 000
USD

1 018 400

38 112
EUR

225 000

50 500

350 000

1 107 700

kapitał
zakładowy
w zł

485

3 650

200

6 720
USD

304 000

36 969
EUR

100 000

12 000

350 000

1 107 700

w złotych

97

73

BFM-DNM - Tabl. 17-2008.xls - 2009-04-21

Opracowano w Biurze Zarządzania Majątkiem Kancelarii PAN

4

75 000

40

970

200

12

700

22 154

ilość

100

49

20

12

30

97

45

24

100

100

w%

udział PAN w kapitale zakładowym

* spółka składa sprawozdanie finansowe do dnia 30 kwietnia zgodnie z wymogami prawa francuskiego

CMPiW

PAN

Spółka

Lp.

placówka
tzw. macie- rok zał.
rzysta

TABL. 17 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU PAN W 2008 R.

zawieszona
działalność

zawieszona
działalność

zawieszona
działalność

w trakcie
likwidacji

•

•*

2 531 961

528 045

11 386 233

7 699 650

przychody
ze sprzedaży
w zł

x

x

x

x

•

•*

49 763

-26 756

128 176

109 071

wynik finansowy
brutto w zł

pokrycie strat z lat
ubiegłych

pokrycie strat z lat
ubiegłych

inwestycje, remonty,
raty leasingowe

przeznaczenie zysku
za 2007 r.

x

x

x

x

•

•*

x

x

x

x

•

•*

nagroda dla Rady
22 Nadzorczej, kapitał
zapasowy

6

36

78

średnioroczna
ilość
zatrudnionych
osób

TABL. 18 FUNDACJE, DLA KTÓRYCH PREZES PAN PEŁNI FUNKCJĘ
MINISTRA WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA CELE FUNDACJI

Lp.

1.

FUNDACJE

Fundacja
im. Jadwigi i Janusza Supniewskich

Rok
założenia

Kapitał
założycielski

Przychody
za 2008 r.

Rozchody
za 2008 r.

w złotych

1985

12 096

6 080

3 090

1992

3 750

•

•

2.

Fundacja
Centrum Medycyny

3.

Fundacja
Rozwoju Matematyki Polskiej

1988

20

689

270

4.

Fundacja
Biblioteki Gdańskiej

1990

245

107 599

67 576

5.

Fundacja
im. prof. Manfreda Lachsa

1992

70 000

3 061

15 183

6.

Fundacja
Promocji Prawa Europejskiego

1993

112 627

19 732

85 181

7.

Fundacja
Pro Scientia et Vita

2001

2 000

29 406

34 177

8.

Fundacja
Europejskiej Współpracy Naukowej

2004

20 000

95 225

146 852

Opracowano w Biurze Zarządzania Majątkiem Kancelarii PAN
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TABL. 19 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA ODRĘBNYM
RACHUNKU BANKOWYM PAN W 2008 ROKU

Lp.

Wyszczególnienie

I

STAN ŚRODKÓW na 01.01. *)

II

WPŁYWY

1

Sprzedaż nieruchomości

2

Zwrot udzielonej pomocy finansowej

3

Dywidendy

4

Dzierżawa gruntów

5

Środki po zlikwidowanych jednostkach PAN

6

Prefinansowanie projektów zagranicznych

7

Inne

III

Plan 2008

WYDATKI

Wykonanie
31.12.2008

%

639,4

639,4

7 818,8

2 223,5

28,4

7 236,8

969,6

13,4

222,0

118,0

53,2

-

-

151,0

139,6

26,1

-

92,5
-

30,0

11,7

39,0

152,9

984,6

644,0

7 918,7

2 198,7

27,8

1

Stypendia doktoranckie przyznawane przez Prezesa PAN

778,0

768,0

98,7

2

Związane z majątkiem PAN, z tego:

250,0

129,2

51,7

41,6

53,9

129,5

2.1.

podatki i opłaty lokalne

2.2.

opłata za użytkowanie wieczyste

2.3.

wydatki związane ze zbyciem nieruchomości

3

Remonty w obiektach PAN i zakupy inwestycyjne (pomoc
bezzwrotna)

4,1

10,6

258,5

204,3

64,7

31,7

5 032,9

300,3

6,0

4

Dzierżawa gruntów

51,3

51,4

100,2

5

Pomoc finansowa udzielana jednostkom PAN

443,8

225,0

50,7

6

Regulowanie zobowiązań restrukturyzowanych, w tym
likwidowanych placówek i jednostek PAN

518,7

91,2

17,6

7

Prefinansowanie projektów zagranicznych

30,0

12,9

43,0

8

Inne

814,0

620,7

76,3

539,5

664,2

IV STAN ŚRODKÓW na 31.12.
*) bez wadiów, zadatków, zaliczek, VAT, itp.
Opracowano w Biurze Finansów Kancelarii PAN
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