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PRZEDMOWA
Działalność Polskiej Akademii Nauk w roku 2009 skupiała się na trzech, najistotniejszych polach
aktywności: kontynuacji badań naukowych i prac eksperckich w placówkach, radach, komitetach
i zespołach roboczych, przygotowaniach legislacyjnych i organizacyjnych związanych z wejściem
w życie pakietu nowych ustaw o nauce, w tym ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz porządkowaniu stanu majątkowego Akademii.
Z satysfakcją trzeba odnotować wysoce dynamiczną i efektywną działalność naukową jednostek
Polskiej Akademii Nauk w roku 2009, której wyniki przedstawia w formie syntetycznej i uporządkowanej tekst sprawozdania. Na szczególną uwagę zasługują przedsięwzięcia naukowe, które swoim
zasięgiem i charakterem wykraczają poza podstawową działalność badawczą. W roku 2009 zostały
upowszechnione i poddane pod publiczną dyskusję rezultaty zakończonego w roku poprzednim
„Narodowego Programu Foresight – Polska 2020”, którego kierownikiem naukowym był Prezes
Polskiej Akademii Nauk, a liczną grupę ekspertów stanowili członkowie Akademii i uczeni pracujący w jej placówkach. Stały się one nie tylko podstawą szerokiej debaty publicznej omawianej
w mediach, ale także ważnym i docenionym materiałem metodologicznym i analitycznym dla perspektywicznych projektów rządowych, kreślących scenariusze przyszłego rozwoju Polski. Wyrazem
doniosłości „Narodowego Programu Foresight – Polska 2020” i jego związków z raportem rządowym
„Polska 2030” była, towarzysząca 113. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, debata „Wizja przyszłości Polski” z udziałem członka Rady Ministrów, szefa Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa
Rady Ministrów dr. Michała Boniego oraz prof. Jerzego Hausnera, prof. Leszka Kuźnickiego, prof.
Jerzego Wilkina i prowadzącego dyskusję prof. Michała Kleibera.
Równie istotnym wydarzeniem w życiu Akademii był panel naukowy podczas 112. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN na temat „Wychodzenie Polski z komunizmu – 20. rocznica wyborów
czerwcowych 1989 r.”, którego uczestnikami byli Prezydent RP Lech Kaczyński, Marszałek Sejmu
RP Bronisław Komorowski i Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, referentami – profesorowie
Andrzej Friszke i Andrzej Paczkowski z Instytutu Studiów Politycznych PAN, zaś moderatorem –
wiceprezes Akademii prof. Karol Modzelewski.
Duże znaczenie dla nauki i życia społecznego w Polsce miały także: zorganizowana wspólnie
z KRASP debata na temat „Partnerstwo dla wiedzy – nowy model kariery akademickiej”, panel
naukowy „Strategia badań na rzecz rozwoju energetyki w Polsce” oraz sesja naukowa „Stan i perspektywy nauk medycznych w Polsce”.
Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk uczestniczą w licznych projektach i przedsięwzięciach
badawczych oraz upowszechniających naukę. Dokładny rejestr ich osiągnięć w 2009 roku zawiera
niniejsze sprawozdanie. Tym razem, jako przykład, warto spośród nich wymienić kilka wydarzeń
szczególnie spektakularnych, a jednocześnie odzwierciedlających różne aspekty działalności naukowej. Uczeni z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie pod kierunkiem prof. Wiesława
Bogdanowicza uczestniczyli w międzynarodowym projekcie badawczym, który spotkał się z żywą
reakcją świata nauki i szerokiej publiczności – prowadzili interdyscyplinarne badania szczątków
Mikołaja Kopernika. Należy podkreślić sukces, nie tylko naukowy, niezwykłej wystawy przygotowanej przez Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie zatytułowanej „My, berlińczycy! Wir
Berliner! Historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa”, która zdobyła jedną z najbardziej prestiżowych
nagród na świecie „RED DOT AWARD 2009”. Oddział PAN w Poznaniu, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN i Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN zapoczątkowały w ramach Światowego Tygodnia Mózgu cykliczną imprezę Tydzień
Mózgu w Poznaniu, przybliżającą wiedzę o badaniach nad układem nerwowym.
Polska Akademia Nauk była także gospodarzem ważnych wydarzeń naukowych o charakterze
międzynarodowym. Z inicjatywy wiceprezesa PAN prof. Andrzeja Górskiego zorganizowano

seminarium naukowe „Otwartość w nauce – Open Access i inne modele” z udziałem polskich i zagranicznych uczonych zajmujących się tą problematyką. Seminarium wyszło naprzeciw tej bardzo
aktualnej tematyce o istotnym znaczeniu merytorycznym, społecznym i ekonomicznym. Otwartość
w nauce jest bowiem niezbędnym warunkiem budowania zaufania i zdobycia poparcia społecznego
dla nauki.
W Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Promoting Education on Dual Use Issues
in the Life Sciences” zorganizowana wspólnie przez Polską Akademię Nauk i Narodową Akademię
Nauk USA, której celem było podniesienie świadomości szerokich kręgów naukowych i społecznych
w zakresie niebezpieczeństw wynikających z możliwości podwójnego zastosowania, wbrew założeniom, wyników badań naukowych oraz przypomnienie wyzwań etycznych wynikających z postępu
nauki. W konferencji wzięli udział reprezentanci akademii nauk, uczelni, organizacji pozarządowych
oraz instytucji rządowych 25 krajów świata.
W Jabłonnie spotkali się prezesi, wiceprezesi oraz inni przedstawiciele akademii nauk z Czech,
Polski, Słowacji i Węgier podczas zorganizowanego przez Polską Akademię Nauk Forum Akademii
Nauk Krajów V4 w sprawie reform partnerskich instytucji, wpływu kryzysu finansowego na naukę
w regionie oraz możliwości tworzenia regionalnych infrastruktur badawczych.
Polska Akademia Nauk zorganizowała obrady Europejskiej Rady Badań (ERC – European
Research Council), ciała powołanego przez Komisję Europejską w celu opracowania nowego mechanizmu finansowania najbardziej ambitnych badań naukowych. Wybranym członkiem-założycielem ERC jest prof. Michał Kleiber.
Obraz naukowej aktywności Akademii na forum międzynarodowym uzupełnia udział jej przedstawicieli w gremiach międzynarodowych. Najistotniejszym elementem współpracy polskiego środowiska naukowego z Europejską Fundacją Nauki (ESF – European Science Foundation) było
uczestnictwo licznych zespołów badawczych oraz indywidualnych uczonych w realizacji 22 międzynarodowych programów RNP (Research Networking Programmes). Prezes PAN prof. M. Kleiber
pełni funkcję członka Komitetu Sterującego tego gremium. Komisja Europejska opublikowała raport
grupy ekspertów MASIS (Monitoring Activities of Science in Society in Europe) zatytułowany
„Challenging Futures of Science in Society: Emerging Trends and Cutting-edge Issues” (Wyzwania
dla przyszłości nauki w społeczeństwie. Wyłaniające się trendy i najnowsze problemy). Jednym
z ekspertów MASIS jest prof. A. Górski, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Raport ma na celu
zobrazowanie społecznej roli nauki w świetle zachodzących przeobrażeń oraz wyzwań w nauce
i społeczeństwie Europy. Lepsze rozumienie krajobrazu Europy w tym obszarze pozwoli na identyfikację wyłaniających się trendów, schematów zarządzania i aktualnych problemów, które mogą mieć
wymiar europejski lub międzynarodowy. Wiceprezes PAN prof. Wojciech J. Stec uczestniczył w XVI
Sesji Rady Gubernatorów Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii
(ICGEB).
Jak w latach ubiegłych, członkowie i pracownicy Akademii zostali wyróżnieni prestiżowymi
nagrodami, co stanowi publiczny wyraz uznania dla jej osiągnięć badawczych. Laureatami nagród
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zostali: w dziedzinie nauk ścisłych prof. dr hab. Józef Barnaś
i w dziedzinie nauk technicznych czł. koresp. PAN Bogdan Marciniec. Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego wyróżniła czł. koresp. PAN Bogdana Marcińca w kategorii „badania na rzecz nauki”,
czł. koresp. PAN Romana Kaliszana w kategorii „badania na rzecz rozwoju społeczeństwa”, czł. koresp. PAN Romualda Będzińskiego w kategorii „badania na rzecz rozwoju gospodarki”. Prezes Rady
Ministrów uhonorował liczną grupę członków i pracowników PAN – za wybitny dorobek naukowy:
czł. rzecz. PAN Andrzeja Białasa (fizyka), czł. rzecz. PAN Gerarda Labudę (historia); za wybitne
osiągnięcie naukowe: prof. Andrzeja Jerzmanowskiego (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, UW),
oraz 10 uczonych, w tym młodych naukowców, za rozprawy habilitacyjne i doktorskie.
Kierownictwo Akademii i jej członkowie, z najwyższą starannością i aktywnością uczestniczyli
w pracach komisji parlamentarnych, organów rządowych i gremiów społecznych, które zajmowały

się ustalaniem kształtu ustaw poświęconych nauce. Tym działaniom, niejednokrotnie także wyrażanym w formie publicznych wystąpień władz Akademii oraz członków korporacji, towarzyszył niezmienny imperatyw – troska o pełnoprawny udział Polski w światowym postępie naukowym i cywilizacyjnym, o tworzenie pomyślnych warunków kształtowania społeczeństwa opartego na wiedzy,
o rozwijanie i utrwalanie najwyższych standardów pracy naukowej i działalności edukacyjnej.
Udział w pracach legislacyjnych traktowany był przez uczestniczących w nich przedstawicieli
władz Akademii przede wszystkim jako wyraz dbałości o pomyślny los i najwłaściwsze usytuowanie
największej korporacji polskich uczonych w nauce oraz o najbardziej skuteczne i praktyczne przygotowanie do funkcjonowania w okresie przejściowym, które nieuchronnie spowodowane będzie
uchwaleniem przez Sejm i wejściem w życie nowych ustaw. Był też rozumiany znacznie szerzej –
jako realizacja zadania misyjnego, polegającego na odpowiedzialności za rozwój nauki w Polsce i jej
najpełniejszy i najbardziej owocny udział w budowaniu najtrwalszych naukowych fundamentów
życia społecznego. Z całym przekonaniem można stwierdzić, że w efekcie działań środowiska naukowego Akademii udało się doprowadzić w zapisach ustaw do istotnych zmian, które wychodzą
naprzeciw aspiracjom i oczekiwaniom całej polskiej społeczności naukowej.
W okresie objętym przez sprawozdanie wszystkie statutowe organy Akademii uczestniczyły
w trwającym od kilku lat i zapoczątkowanym przez władze obecnej kadencji procesie porządkowania jej stanu majątkowego. Te żmudne, nieefektowne i pracochłonne czynności oraz działania wynikają z nawarstwiających się od lat niedoskonałości w zarządzaniu dobrami materialnymi PAN,
często także spowodowanych niedomogami prawa w przeszłości. Wymaga to od Akademii, która
powinna cieszyć się społeczną opinią dobrego gospodarza, ostatecznego zlikwidowania istniejących
zaległości, zamknięcia szeregu postępowań majątkowych i definitywnego określenia procedur, które pozwolą prowadzić przyszłą działalność w tym obszarze, nie budząc zastrzeżeń organów kontrolnych, a zarazem umożliwiając wygospodarowywanie środków na intensyfikację prac badawczych
i upowszechnianie ich rezultatów. Te prace nie zostały zakończone w roku 2009. Ich kierunek i zasady określa dokument „Strategia gospodarowania nieruchomościami PAN”. Będą one trwać równie
intensywnie w roku 2010, który należy traktować – z nadzieją – jako końcowy.
Rok 2009 nie był czasem łatwej, pozbawionej przeszkód i trudności działalności Akademii.
Stawały przed nią wyzwania naukowe, ale także organizacyjne. Staraliśmy się im sprostać w poczuciu pełnej odpowiedzialności za powierzone nam dobra intelektualne i materialne, wedle najlepszej
wiedzy i umiejętności rozwijając oraz kontynuując fundamentalne wartości, którym nasza korporacja pozostaje wierna. Przedstawiamy sprawozdanie z tych prac z przekonaniem, że efekty działań,
mimo iż nie zawsze tak doskonałe jak byśmy sobie życzyli, dobrze i rzetelnie będą służyły Akademii
w latach następnych.

Michał Kleiber
Prezes PAN
Warszawa, maj 2010
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DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW KIEROWNICZYCH I KORPORACYJNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ZGROMADZENIE OGÓLNE PAN
Zgromadzenie Ogólne PAN obradowało w roku 2009 dwukrotnie: w sesji wiosennej i w sesji
zimowej. Podjęło w okresie sprawozdawczym 6 uchwał i 1 stanowisko.
112. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN odbyła się 21 maja 2009 r. Panel naukowy „Wychodzenie Polski z komunizmu – 20. rocznica wyborów czerwcowych 1989 r.” był przedmiotem uwagi
zebranych w pierwszej części sesji. Prezes PAN prof. Michał Kleiber wskazał, że celem panelu jest
uhonorowanie uczestników wydarzeń, które odwróciły bieg historii oraz jako debatę o następstwach
przemian ustrojowych dla Polski. Podczas panelu głos zabrali kolejno: prezydent RP Lech Kaczyński ,
marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski i marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Z referatami wystąpili historycy z Instytutu Studiów Politycznych PAN prof. Andrzej Friszke i prof. Andrzej
Paczkowski. Moderator panelu wiceprezes PAN prof. Karol Modzelewski sformułował pytanie nt.
roli pierwszoplanowych uczestników tamtego procesu historycznego w narodowym sporze o interpretację omawianych wydarzeń. Prezydent RP Lech Kaczyński określił dokonania ruchu solidarnościowego lat osiemdziesiątych jako kompleks największych wydarzeń o charakterze rewolucyjnym
na ziemiach polskich od wybuchu powstania styczniowego. Dokonując pozytywnej oceny Okrągłego Stołu, krytycznie odniósł się do niepodjęcia rewizji jego ustaleń w zmienionej rzeczywistości
politycznej. Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski wyraził opinię o sukcesie społeczeństwa,
które odrzuciło komunizm i postawiło na „nową Polskę”. Uznał spór o Okrągły Stół i minione dwudziestolecie za uprawniony, krytykując jednocześnie niszczenie legendy założycielskiej III Rzeczypospolitej. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podkreślił rolę dziewięciomilionowego ruchu
solidarnościowego w 1980 r., który zinstytucjonalizował opór społeczny w Polsce i wygraną obozu
solidarnościowego w wyborach 1989 r., odbierającą komunistom legitymację do dalszego sprawowania władzy. Prof. A. Friszke zwrócił uwagę na wewnętrzną dynamikę wydarzeń w tamtym okresie, akcentując kompromis między aparatem władzy a opozycją solidarnościową w 1989 r.
Prof. A. Paczkowski podkreślił wpływ uwarunkowań zewnętrznych, m.in. przejście USA do „polityki czynnej” wobec Polski oraz zmianę polityki władz sowieckich po dojściu do władzy Michaiła
Gorbaczowa. Prezydent RP Lech Kaczyński , połączył temat transformacji ustrojowej w Polsce
z zagadnieniem nieodzowności zmian w systemie nauki polskiej dla zapewnienia należytego wykorzystania polskiego potencjału naukowego. W drugiej części sesji wystąpiła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, która jako główne cele reformy nauki wymieniła m.in.
zapewnienie wyższej jakości i lepszej organizacji polskiej nauki oraz podniesienie poziomu życia
naukowców. Realizacji tych zadań ma służyć wzrost nakładów na naukę, oparcie systemu finansowania na ocenie efektów pracy naukowej i uchwalenie lepszego prawa. Zgromadzenie Ogólne PAN
odnotowało 40-lecie istnienia Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”. Honorowy przewodniczący
prof. Leszek Kuźnicki poinformował zebranych o genezie i dokonaniach Komitetu. Przewodniczący
Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” prof. Michał Kleiber podkreślił konieczność wypracowania
racjonalnej wizji przyszłości kraju warunkującej osiągnięcie sukcesu i potwierdził poparcie dla powołania Wirtualnego Studium Studiów Strategicznych PAN. Przekazał informację o pracach nad
rządowym projektem ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Odniósł się do propozycji zmniejszenia
liczby członków Prezydium PAN, powołania Kolegium Zarządzającego PAN oraz Komisji ds. Etyki,
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roli oddziałów PAN, statusu zagranicznych stacji naukowych PAN, zmian zasad finansowania działalności Akademii. Jednym ze spornych tematów w dyskusji było usytuowanie Komisji ds. Etyki
w strukturze Akademii. Zgromadzenie Ogólne PAN podjęło uchwały w sprawie: wychodzenia Polski
z komunizmu w 20. rocznicę wyborów czerwcowych 1989 r.; strategii badań na rzecz rozwoju energetyki w Polsce; przyjęcia sprawozdania z działalności PAN w roku 2008.
113. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN odbyła się 10 grudnia 2009 r. Debatę „Wizja przyszłości
Polski” zainaugurowało wystąpienie dr. Michała Boniego, członka Rady Ministrów, szefa Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Podstawą dyskusji był raport rządowy „Polska 2030”.
O roli nauki w realizacji wizji przyszłości Polski wypowiedzieli się kolejno: prof. Jerzy Hausner, prof.
Leszek Kuźnicki oraz prof. Jerzy Wilkin. Dominował pogląd o konieczności systemowego powiązania
wszystkich ustaw o nauce i ich jednoczesnego uchwalenia. Wskazywano na brak zaufania do polskiego
środowiska naukowego wyrażający się w nadmiarze kontroli i audytów oraz nieuzasadnione ograniczanie autonomii środowiska naukowego. Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka
zapewniła członków korporacji PAN o woli wspierania polskiej nauki przez rząd RP. Prezes PAN prof.
Michał Kleiber podkreślił zbieżność Raportu „Polska 2030” z założeniami Narodowego Programu
Foresight „Polska 2020”. Odbyła się również sesja naukowa „Stan i perspektywy nauk medycznych
w Polsce”. Wygłoszono referaty: „Rola Polskiej Akademii Nauk w rozwoju nauk medycznych w Polsce” (prof. Wojciech Kostowski, przewodniczący Wydziału VI Nauk Medycznych PAN); „Pozycja
polskich nauk medycznych na arenie międzynarodowej” (prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN);
„Stan i problemy kardiologii w Polsce” (prof. Witold Rużyłło, dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie); „Stan i problemy transplantologii w Polsce” (prof. Marek Krawczyk, rektor Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego); „Stan i perspektywy genetyki medycznej w Polsce” (prof. Jerzy Nowak,
dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu); „Onkologia polska na progu wieku XXI”
(prof. Marek Nowacki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie);
„Obrazy chorób uwarunkowanych genetycznie w dziełach sztuki na przestrzeni wieków” (prof. Janusz
Limon, Akademia Medyczna w Gdańsku). W dyskusji zwracano uwagę na trudne zagadnienia współczesnej medycyny. Zgromadzenie Ogólne PAN dokonało wyboru nowych członków zagranicznych
PAN. Przyjęło uchwały w sprawach organizacyjnych Zgromadzenia Ogólnego PAN i Prezydium PAN,
a także stanowisko w sprawie projektów ustaw dotyczących nauki, w tym projektu ustawy o PAN.
PREZYDIUM PAN
W 2009 r. odbyło się 11 posiedzeń Prezydium PAN, na których podjęto 35 uchwał, ogłoszono
1 oświadczenie oraz 1 zalecenie w sprawach będących przedmiotem obrad.
20 stycznia, na pierwszym posiedzeniu Prezydium w 2009 r., odbyła się uroczystość wręczenia
dyplomów laureatom nagród naukowo-organizacyjnych Prezesa PAN oraz zwycięzcom konkursu
„Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy” za 2008 r. Prof. Stanisław Mossakowski, przewodniczący Wydziału I Nauk Społecznych PAN przedstawił system punktacji osiągnięć naukowych w karcie oceny jednostki naukowej zawarty w załączniku do rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów
i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową. Poinformował
o działaniach środowiska podjętych w celu dostosowania systemu oceny do specyfiki nauk humanistycznych i społecznych oraz przeciwdziałania zaniżaniu oceny placówek reprezentujących te dziedziny. Prof. Jerzy M. Brzeziński zaprezentował „Ankietę jednostki naukowej Wydziału I PAN”.
W dyskusji przeważały głosy na rzecz zachowania specyfiki nauk humanistycznych i społecznych.
Prezydium PAN przyjęło do wiadomości informację pełnomocnika ds. inwestycji Ośrodka Studiów
Humanistycznych i Społecznych PAN i UW, dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN prof. Henryka Domańskiego nt. stanu prac w tym zakresie. Prezydium rozpatrzyło i podjęło uchwały w sprawie nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych z zakresu nauk humanistycznych
i społecznych oraz w sprawach majątkowych PAN.
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10 lutego wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. Jan Madey poinformował o sukcesach Polaków w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Prezydium
PAN zaakceptowało zasadę przyznawania Medalu PAN im. M. Kopernika żyjącym wybitnym uczonym – spoza grona członków Akademii, zasłużonym dla środowiska naukowego w Polsce. Rozpatrzyło i podjęło uchwałę w sprawach organizacyjnych komitetów PAN. Uchwaliło proponowany
przez Biuro Finansów Kancelarii PAN podział środków ustalonych dla Akademii w ustawie budżetowej na rok 2009 dla poszczególnych jednostek organizacyjnych PAN i budżet na rok 2009 w układzie zadaniowym, podjęło też uchwały w sprawach majątkowych. Prezes PAN prof. Michał Kleiber
poinformował o przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do konsultacji społecznych kolejnej części założeń reformy szkolnictwa wyższego. Prof. Jerzy Duszyński, podsekretarz
stanu w MNiSW, przedstawił propozycję uproszczenia i skrócenia procedury habilitacyjnej. Omówiono sprawy projektu ustawy o PAN w części dotyczącej statusu stacji naukowych PAN za granicą,
wysłuchano informacji o przygotowywanej przez Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
wystawie i konferencjach organizowanych przez Akademię: „Problematyka genezy II wojny światowej” oraz „Prezentacja wyników Narodowego Programu Foresight «Polska 2020»”.
10 marca wiceprezes PAN prof. Wojciech Stec przedstawił sytuację Zakładu Doświadczalnego
Agrobiologii PAN w kontekście przegranego przez Akademię procesu przeciwko czterem byłym
pracownikom PAN. W dyskusji poruszono sprawę strategii zarządzania majątkiem Polskiej Akademii
Nauk. W związku z 55. rocznicą śmierci profesora Ludwika Hirszfelda, wiceprezes PAN prof. Andrzej
Górski przypomniał sylwetkę wielkiego lekarza, bakteriologa i twórcy polskiej szkoły immunologicznej. Prof. Aleksander Jabłoński, dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN zaprezentował propozycję utworzenia Centrum Fizyki i Chemii Nowych Materiałów oraz Ośrodka Nauk Chemicznych
„WOLA”. Wiceprezes PAN prof. Andrzej Górski przedstawił wyniki oceny sprawozdań z działalności stacji naukowych PAN za granicą w roku 2008 oraz plany działalności na rok 2009, odnotowując postęp w działalności wszystkich stacji. Prezes PAN prof. M. Kleiber potwierdził pozytywną
ocenę promowania przez stacje polskiej nauki i kultury za granicą. Zwrócił też uwagę na kontrowersyjny charakter rozwiązań w rządowym projekcie ustawy o PAN, zakładających m.in. likwidację
stacji, co byłoby niepowetowaną stratą dla polskiej nauki, kultury i interesów Polski za granicą.
Prezydium przyjęło informację o wykonaniu planu finansowego gospodarowania środkami pozabudżetowymi w roku 2008. Rozpatrzyło i podjęło decyzje w sprawach majątkowych.
17 kwietnia Prezydium PAN obradowało na sesji wyjazdowej we Wrocławiu. W pierwszej części
sesji odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów PAN i KRASP, którego gospodarzem był prof.
Marek Bojarski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem debaty było wypracowanie wspólnych założeń do ministerialnego projektu reformy szkolnictwa wyższego „Partnerstwo dla wiedzy
– nowy model kariery akademickiej”. W drugiej części sesji odbyło się posiedzenie Prezydium PAN.
Przewodniczący Wydziału IV Nauk Technicznych PAN prof. Władysław Włosiński przedstawił
wniosek w sprawie utworzenia Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, uzasadniając to potrzebą instytucjonalnego zintegrowania rozproszonego środowiska naukowców – specjalistów z dziedziny inżynierii produkcji. Prezydium podjęło uchwałę w sprawie utworzenia Komitetu Inżynierii Produkcji
PAN, współpracującego z Wydziałem IV Nauk Technicznych PAN. Przyjęło uchwałę w sprawie
majątkowej. Zapoznało się także z projektem „Strategii gospodarowania nieruchomościami PAN”.
12 maja, w pierwszej części posiedzenia, odbył się panel naukowy „Strategia badań na rzecz
rozwoju energetyki w Polsce”. Prezes PAN prof. Michał Kleiber podkreślił znaczenie tej tematyki
dla gospodarki kraju. Prof. Marek Bartosik (Politechnika Łódzka) przedstawił sytuację energetyczną
świata i Polski wobec kryzysu energetycznego i na tle globalnych zasobów energii pierwotnej. Prof.
Bogdan Ney (PAN) skoncentrował się na polityce energetycznej Polski w zakresie konwencjonalnych
źródeł energii, wskazując na konieczność rozwoju nowoczesnych, efektywnych i czystych technologii przetwórstwa węgla. Prof. Tadeusz Chmielniak (Politechnika Śląska, przewodniczący Komitetu Problemów Energetyki PAN) poinformował o wynikach badań na rzecz rozwoju technologii paliw
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organicznych. Prof. Jarosław Mikielewicz (PAN) przedstawił nowy kierunek energetyki rozproszonej
– odnawialne źródła energii, zwracając uwagę na ich ekologiczny charakter. Panel zamknął prof.
Jerzy Niewodniczański (AGH), prezentując konsekwencje zaniechania w Polsce programu rozwoju
energetyki jądrowej. Przygotowano projekt uchwały w sprawie strategii badań na rzecz rozwoju
energetyki w Polsce. W drugiej części posiedzenia Prezydium rozpatrzyło i przyjęło uchwały w sprawach organizacyjnych komitetów PAN, a także w sprawach majątkowych. Zaakceptowało dokument
„Ścieżka kariery akademickiej” opracowany na podstawie dyskusji na wspólnym posiedzeniu Prezydiów PAN i KRASP we Wrocławiu w dniu 17 kwietnia 2009 r. Zapoznało się również z projektem
stanowiska dotyczącego „Strategii badań na rzecz rozwoju energetyki w Polsce”.
16 czerwca Prezydium obradowało w Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Warszawie-Powsinie. Podjęło uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu
Archeologii Śródziemnomorskiej PAN oraz Zakładu Krajów Pozaeuropejskich i utworzenia Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Prezes PAN prof. Michał Kleiber poinformował o rozpoczęciu procedury wyboru członków zagranicznych. W dyskusji poruszono sprawę regulaminowych kryteriów dotyczących związków kandydata z Polską oraz jego prestiżu w środowisku
naukowym za granicą. Prezydium przyjęło uchwałę w sprawie wyborów członków zagranicznych
PAN. Z rekomendacji Kapituły Medalu im. Mikołaja Kopernika PAN, Prezydium PAN podjęło
uchwałę w sprawie przyznania Medalu prof. Jackowi K. Furdynie, dr Claudie Kieda i prof. Noelowi
R. Rose. Rozpatrzyło i przyjęło uchwały w sprawach organizacyjnych komitetów PAN, zaakceptowało plan finansowy gospodarowania środkami pozabudżetowymi w roku 2009, podjęło uchwałę
w sprawach majątkowych oraz w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok
2010 w części przewidzianej dla Akademii. Ogłosiło także zalecenie w sprawie wynagrodzenia za
obciążenia nieruchomości PAN (z tytułu ustanawiania służebności). Wiceprezes PAN prof. W. J. Stec
zainicjował dyskusję nt. dyskryminacji płacowej pracowników placówek naukowych PAN w stosunku do wynagrodzeń na uczelniach.
21 sierpnia Prezydium rozpatrzyło i uchwaliło zmianę planu finansowego gospodarowania środkami pozabudżetowymi w roku 2009. Prezes PAN poinformował o dramatycznej sytuacji finansowej,
w jakiej znalazła się Akademia po przegraniu sprawy sądowej o bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. S. Banacha. W związku z obciążeniem
budżetu PAN na rok 2010 skutkami wyroku, konieczne było przesunięcie części wydatków finansowanych dotychczas z budżetu PAN do części pozabudżetowej. Prezes PAN prof. M. Kleiber zwrócił
uwagę na niekorzystną sytuację formalnoprawną Akademii, która odpowiada za efektywne zarządzanie majątkiem PAN, nie otrzymując na ten cel środków. Prezydium PAN uchwaliło propozycje
dotyczące budżetu państwa na rok 2010 w części przewidzianej dla Akademii.
15 września prezes PAN Michał Kleiber poinformował o wznowieniu w sejmie prac legislacyjnych
nad projektem ustawy o PAN i posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego
z udziałem kierownictwa Akademii. Prezydium podjęło uchwałę w sprawie liczby nowych członków
w wyborach krajowych PAN oraz podziału miejsc między wydziały PAN. Prof. M. Kleiber zaapelował o odmłodzenie struktury wiekowej korporacji, zwiększenie udziału kobiet oraz zapewnienie
większej reprezentatywności uczonych z mniejszych ośrodków. Prezydium przyjęło tekst „Oświadczenia Prezydium PAN i Rady PAU w sprawie mediów publicznych”. Prezydium PAN rozpatrzyło
i przyjęło uchwały w sprawach organizacyjnych komitetów PAN oraz w sprawach majątkowych.
Prof. Andrzej Zieliński, Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii przedstawił informację nt. zagrożeń
związanych z wirusem pandemicznej grypy A(H1N1). Wobec braku jednoznacznej rekomendacji ze
strony prof. A. Zielińskiego, Prezydium nie sformułowało stanowiska w sprawie szczepionek przeciwko grypie.
13 października Prezydium debatowało nad konsekwencjami reformy finansów publicznych dla
Polskiej Akademii Nauk. Zmiany, wprowadzane z początkiem roku 2010 wymagają podjęcia strategicznych decyzji, w szczególności dotyczących likwidacji jednostek o statusie zakładów budżetowych
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i gospodarstw pomocniczych PAN oraz konieczności stworzenia dla nich nowych ram organizacyjnych. Prof. Andrzej Grzywacz, zastępca przewodniczącego Rady Towarzystw Naukowych przy
Prezydium PAN poinformował o stanie prac nad projektem ustawy o towarzystwach i stowarzyszeniach naukowych. Wiceprezes PAN prof. Andrzej Górski przedstawił informację o seminarium naukowym „Otwartość w nauce – Open Access i inne modele”. Prof. Marek Niezgódka, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW przybliżył
problematykę modeli komunikowania się w nauce oraz inicjatywę Biblioteki Wirtualnej Nauki w Polsce. Prezydium rozpatrzyło i przyjęło uchwały w sprawie przyznania Medalu im. Stefana Banacha
PAN prof. Stanisławowi L. Woronowiczowi, zmiany nazwy Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej PAN (którego patronem został prof. Maciej Nałęcz) oraz w sprawach organizacyjnych
komitetów PAN i sprawach majątkowych.
3 listopada Prezydium PAN wysłuchało informacji przedstawionej przez prof. Janusza Jurczaka,
przewodniczącego Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN oraz prof.
Janusza Lipkowskiego, przewodniczącego Komitetu Nauk Chemicznych PAN o obchodach Międzynarodowego Roku Chemii oraz o 100. rocznicy przyznania Nagrody Nobla Marii SkłodowskiejCurie. Uchwaliło zaproponowany porządek 113. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN. Odbyła się
dyskusja nt. konsekwencji reformy finansów publicznych, w szczególności w zakresie określenia
obszarów działalności pozanaukowej, które powinny znaleźć się wśród zadań statutowych Akademii
oraz propozycji nowych rozwiązań dla jednostek o statusie zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych PAN. Prezydium podjęło uchwałę w sprawach organizacyjnych komitetów PAN i przyjęło do wiadomości informację o stronach internetowych placówek PAN.
1 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród naukowo-organizacyjnych Prezesa PAN.
Prezydium zaopiniowało kandydatów na członków zagranicznych PAN oraz przyjęło wniosek Kapituły Medalu PAN im. Mikołaja Kopernika o przyznanie Medalu prof. Kennethowi J.H. Phillipsowi oraz dr. Zbigniewowi Dauterowi. Wiceprezes PAN prof. Andrzej Górski przedstawił informację
o działalności komitetów naukowych i zespołów eksperckich, dokonując analizy ich struktury, aktywności i finansowania oraz odnotowując zaniedbania w prowadzeniu stron internetowych przez
niektóre komitety. Zainicjował dyskusję o koncepcji działalności komitetów. Prezes PAN prof. Michał
Kleiber przedstawił projekty stanowisk przewidywanych do przyjęcia przez 113. Zgromadzenie
Ogólne: w sprawie perspektyw i rozwoju nauk medycznych w Polsce oraz w sprawie projektów
ustaw o nauce, w tym projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Prezydium PAN przyjęło
harmonogram posiedzeń organów kolegialnych PAN w roku 2010.

KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Uchwałą nr 6/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. Prezydium PAN utworzyło nowy komitet problemowy – Komitet Inżynierii Produkcji działający przy Wydziale IV. Po tej decyzji, w 2009 r. w strukturach PAN działało 111 komitetów, w tym 95 komitetów naukowych i 16 komitetów problemowych
(14 przy Prezydium PAN, 1 przy Wydziale IV i 1 przy Wydziale VII). Z dniem 31 grudnia 2009 r.,
zgodnie z uchwałą nr 9/2007 Prezydium PAN z dnia 26 kwietnia 2007 r., zakończył działalność
komitet problemowy pod nazwą Komitet Planeta Ziemia, działający przy Wydziale VII.
Działalność komitetów problemowych i naukowych była omawiana na spotkaniu kierownictwa
PAN z przewodniczącymi komitetów w dniu 16 marca 2009 r. oraz na posiedzeniu Prezydium PAN
w dniu 1 grudnia 2009 r.
Decyzjami Prezesa PAN w 2009 r. powołano 8 międzywydziałowych zespołów eksperckich
i 33 zespoły integracyjno-eksperckie. Celem działania zespołów jest przede wszystkim przygotowanie oceny realizacji badań naukowych w zakresie problematyki objętej zainteresowaniami danego
zespołu oraz stanu tych nauk w Polsce w odniesieniu do poziomu, jaki reprezentuje nauka europejska
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i światowa, określenie pożądanego kierunku dalszego ich rozwoju oraz dokonanie oceny możliwości
integracji środowiska naukowego i wypracowania koncepcji wspólnej płaszczyzny działania.
KOMITETY PROBLEMOWE PRZY PREZYDIUM PAN
W okresie sprawozdawczym komitety problemowe i rady przy Prezydium PAN realizowały
przyjęte na bieżącą kadencję programy mające na celu upowszechnianie nauki poprzez organizowanie lub współudział w organizowaniu konferencji i sesji naukowych oraz publikowanie 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
Komitet w 2009 r. realizował przyjęte na bieżącą kadencję zadania z zakresu m.in. programowania i opiniowania badań kosmicznych w kraju, obejmujących fizykę przestrzeni kosmicznej, astronautykę i techniki kosmiczne, łączność satelitarną, geodezję satelitarną, teledetekcję, meteorologię
satelitarną, biologię i medycynę kosmiczną, a także zadanie koordynowania działalności polskich
ośrodków badawczych pracujących w ramach międzynarodowych programów kosmicznych. Komitet kontynuował współpracę międzynarodową, m.in. reprezentując Polskę: w Komitecie ONZ d/s
Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (COPUOS) i w Międzynarodowym Forum Agencji Kosmicznych (SAF), w których przedstawicielem Polski jest prof. dr hab. inż. Piotr Wolański;
w COSPAR, gdzie przedstawicielem Polski jest prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński. Komitet na posiedzeniach zajmował się m.in.: współpracą międzynarodową Polski z Europejską Agencją Kosmiczną, Federacją Rosyjską, Ukrainą i innymi krajami w dziedzinie badania i wykorzystania przestrzeni
kosmicznej; obchodami Międzynarodowego Roku Astronomii i 40. rocznicy pierwszego lądowania
człowieka na Księżycu.
Komisje i sekcje problemowe Komitetu organizowały konferencje i warsztaty oraz opracowywały ekspertyzy. Członkowie Komisji Astronautyki i Technik Kosmicznych uczestniczyli w opracowaniu projektu badawczego do Programu Innowacyjna Gospodarka w zakresie funkcjonowania systemu nawigacji satelitarnej Galileo oraz zastosowań wynikających z jego wykorzystania.
Komitet opublikował w 2009 r. raport o badaniach kosmicznych w Polsce za lata 2008-2009.
Zorganizował krajowe konferencje naukowe: „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji” i „Programy Europejskiej Agencji Kosmicznej i EUMETSAT – szanse dla Polski” oraz VI Międzynarodową Konferencję Naukową „Tendencje Rozwojowe Napędów
Kosmicznych” i „17th Meeting of the CCTF Working Group on Two-Way Satellite Time and Frequency Transfer”. Przygotował także ekspertyzy: „Aspekty prawne polskiej polityki kosmicznej –
perspektywa europejska” i „Możliwości zastosowania zaawansowanych technologii: układów MEMS
oraz układów <<SRAM-based>> FPGA w budowanej lub planowanej do budowy w Polsce aparaturze satelitarnej”.
KOMITET BADAŃ NAD MIGRACJAMI LUDNOŚCI I POLONIĄ
prof. dr hab. Grzegorz Babiński, przewodniczący
W 2009 r. członkowie Komitetu zaangażowani byli bezpośrednio w organizację polsko-niemieckiej konferencji migracyjnej „Polacy w Berlinie: strumienie migracyjne i społeczności imigrantów.
Przegląd badań”, poświęconej migracjom Polaków do Berlina. Kwartalnik naukowy Komitetu „Przegląd Polonijny” zmienił nazwę na „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” w związku z rozszerzeniem formuły czasopisma oraz kręgu autorów i czytelników. Pismo odzyskało ciągłość oraz najwyższą lokatę na liście MNiSW czasopism punktowanych (6 pkt).
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KOMITET BADAŃ NAD ZAGROŻENIAMI
prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz, przewodniczący
W roku 2009 na stanowisko sekretarza Komitetu został powołany dr Piotr Matczak, a wiceprzewodniczącymi Komitetu zostali prof. Paweł Kozłowski oraz prof. Jerzy Kwaśniewski.
Odbyło się wspólne plenarne posiedzenie komitetów PAN: Komitetu Badań nad Zagrożeniami,
Komitetu Nauk Demograficznych (Wydział I PAN) oraz Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego (Wydział VI PAN). Tematem spotkania było oddziaływanie czynników środowiskowych na
stan zdrowia społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży. Zaprezentowano m.in. przegląd badań
nad zagrożeniami dla prokreacji, wyniki badań na temat wpływu palenia tytoniu na płodność oraz
wyniki badań dotyczących diagnozy późnej dzietności. Zespół ds. Zagrożeń Naturalnych zorganizował sympozjum „Strategie eliminacji zagrożeń naturalnych i maksymalizacja szans zrównoważonego rozwoju w Antropocenie”. Celem spotkania była identyfikacja problemów związanych ze środowiskiem i wodą w Polsce oraz określenie możliwości ich przełożenia na interdyscyplinarne
programy badawcze, w kierunku oceny zagrożeń i szans stworzenia możliwych scenariuszy dla
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w Polsce, a także realizacji zobowiązań wynikających z dyrektyw unijnych.
KOMITET BADAŃ POLARNYCH
prof. dr hab. Jacek A. Jania, przewodniczący
W roku sprawozdawczym Komitet wspierał udział polskich instytucji naukowych w międzynarodowych programach zawiązanych z 4th International Polar Year (4IPY) – 4. Międzynarodowym
Rokiem Polarnym 2007-2009 (MRP). Podejmowano starania o zapewnienie udziału Polski w ważniejszych międzynarodowych naukowych organizacjach polarnych poprzez zagwarantowanie wnoszenia opłat członkowskich przez PAN. Popierano inicjatywy organizowania prestiżowych międzynarodowych konferencji z zakresu nauk polarnych w Polsce. Dokonano analizy potencjału
osobowego oraz upowszechniania wyników przez środowisko badaczy polarnych we wszystkich
polskich ośrodkach. Podejmowano też działania w zakresie stabilnego finansowania polskiej infrastruktury polarnej z budżetu państwa, prowadzono merytoryczne doradztwo i ocenę działań operatorów polskich stacji polarnych. Kontynuowano wydawanie kwartalnika „Polish Polar Research”,
znajdującego się na tzw. „liście filadelfijskiej”.
KOMITET BIOTECHNOLOGII
czł. koresp. PAN Stefan Malepszy, przewodniczący
Komitetu Biotechnologii wspólnie z Komitetem Inżynierii Środowiska (Wydział VII PAN) zorganizował zebranie poświęcone problemom biotechnologii środowiskowej. Na spotkaniu z zakresu
problemów biotechnologii medycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, przedstawiciele firm działających w tym obszarze przekazali informacje o rozwoju tych firm oraz uwagi na temat uwarunkowań
rozwoju biotechnologii medycznej w tej części Europy. Dyskusja dotyczyła także problemów finansowych związanych z przynależnością Polski do International Centre of Genetic Engineering and
Biotechnology (ICGEB). Komitet podjął uchwałę o celowości dalszej przynależności Polski do
ICGEB, nawet w przypadku 3-krotnego wzrostu składki członkowskiej.
W roku sprawozdawczym ukazały się: 4 zeszyty kwartalnika „Biotechnologia” (wydawanego
wspólnie z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu) oraz monografia Medycyna personalizowana i biofarmaceutyki.
Komitet objął patronatem 1st Workshop on Plant Biotechnology – XV Biotechnology Summer
School zorganizowany przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG w Gdańsku (prof.
E. Łojkowska). Z inicjatywy Komitetu, prof. J. Szopa-Skórkowski został wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie biotechnologii roślin.
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KOMITET ERGONOMII
prof. dr hab. Maciej Złowodzki, przewodniczący
Komitet Ergonomii skoncentrował się na rozwiązaniu problemu ergonomicznych uwarunkowań
zdarzeń niepożądanych w systemie opieki zdrowotnej. Rozpowszechniono ekspertyzę Komitetu
dotyczącą tego zagadnienia oraz zorganizowano sympozjum „Ergonomia a ryzyko błędu medycznego”. Zaproszono wybitnych specjalistów z różnych dziedzin w celu stworzenia interdyscyplinarnej
platformy dla dyskusji nad możliwością wykorzystania dorobku ergonomii i zasilających ją nauk do
minimalizowania tych zdarzeń. Stwierdzono, że zdarzenia niepożądane występują w systemie opieki zdrowotnej znacznie częściej niż w przemyśle czy lotnictwie. Skupiono się na okolicznościach
mogących sprzyjać zdarzeniom niepożądanym, niewynikającym z braku wiedzy, umiejętności czy
należytej dbałości. Wobec takiego – nowatorskiego w Polsce – podejścia do zagadnienia błędu medycznego, uczestnicy sympozjum zadeklarowali podjęcie interdyscyplinarnej współpracy w celu
ergonomicznego doskonalenia systemu opieki zdrowotnej. W przygotowaniu znajduje się książka
dotycząca tych zagadnień.
KOMITET ETYKI W NAUCE
prof. dr hab. Jerzy Pelc, przewodniczący
Komitet kontynuował dyskusję nad powołaniem i kształtem centralnej krajowej instytucji do
spraw etyki w nauce, którą zapoczątkował jesienią 2008 r. projekt prof. M. Safjana oraz komentarze
prawników, członków Komitetu. Dyskusja została zakończona opracowaniem, do którego przyłączyła się komisja PAU o podobnych zainteresowaniach. Przewiduje się – po zaakceptowaniu przez
odpowiednie władze – powołanie w Polsce dwóch niezależnych, komplementarnych instytucji do
spraw etyki w nauce. Pierwsza, pełniąca funkcje naukowo-organizacyjne, zajmowałaby się opisem,
analizą, wyjaśnieniem oraz oceną negatywnych zjawisk zachodzących w nauce polskiej oraz rozpatrywaniem i wydawaniem orzeczeń w sprawach indywidualnych. Instytucja druga, o charakterze
normotwórczym, zajmowałaby się analizą, tworzeniem zasad i wydawaniem opinii o najbardziej
kontrowersyjnych moralnie działaniach naukowców.
Na posiedzeniu plenarnym Komitetu dyskutowano także na temat miarodajności ocen wydawanych w procedurach kwalifikacyjnych przez rady wydziału, rady naukowe i Centralną Komisję ds.
Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (referat prof. A. Nowaczyka „Wszystko ujdzie”). Zorganizowano ogólnopolską konferencję „Determinanty etycznej sytuacji nauki w Polsce”.
KOMITET GOSPODARKI WODNEJ
prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski, przewodniczący
Celem działalności Komitetu w 2009 r. było merytoryczne wsparcie rozwiązań zasadniczych
problemów gospodarki wodnej w Polsce. Przygotowano ekspertyzy dotyczące: oceny ekonomicznej
efektywności inwestycji w gospodarce wodnej jako stymulatora podjęcia działań na rzecz pilnego
opracowania metodyki i podręcznika prowadzenia takiej oceny, a także kształcenia kadr dla inżynierii i gospodarki wodnej. Ta ostatnia problematyka była tematem wspólnego posiedzenia prezydiów
i wspólnego posiedzenia plenarnego Komitetu Gospodarki Wodnej, Komitetu Melioracji i Inżynierii
Środowiska Rolniczego (Wydział V PAN), Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej (Wydział IV PAN).
Powołano zespół, który przygotował koncepcję i projekt programu kierunku studiów – inżynieria
i gospodarka wodna.
Komitet wydał monografię na temat presji hydromorfologicznych, przygotowaną przez zespół,
który uczestniczył w waloryzacji stanu ekologicznego wód w Polsce.
Organizowano szkoły, których zadaniem jest upowszechnienie najnowszych osiągnięć z zakresu
dyscyplin naukowych i merytoryczne wspieranie rozwiązań problemów gospodarki wodnej, m.in.
Ogólnopolską Szkołę Hydrauliki poświęconą wdrażaniu w Polsce dyrektyw europejskiej polityki
wodnej.
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KOMITET PROBLEMÓW ENERGETYKI
czł. koresp. PAN Tadeusz Chmielniak, przewodniczący
Posiedzenia plenarne Komitetu w roku 2009 związane były z obecną sytuacją i perspektywami
rozwoju polskiej energetyki. Sformułowano uwagi w tej sprawie dla Ministerstwa Gospodarki. Dyskutowano nad planami działań w ramach strategicznych problemów badawczych w obszarze energetyki,
a w szczególności działań w zakresie trzech projektów przedstawionych przez prof. T. Chmielniaka, prof.
W. Nowaka oraz dr. M. Ściążko. Projekty te zostały zakwalifikowane do realizacji. Prezydium zajmowało
się ekspertyzą Komitetu „Wyzwania paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki”.
Komitet, wspólnie z Instytutem Maszyn i Urządzeń Politechniki Śląskiej, zorganizował konferencję
„Strategie rozwojowe w zakresie maszyn i urządzeń energetycznych”, której tematyka była ściśle związana z dyscyplinami naukowymi – energetyka oraz budowa i eksploatacja maszyn. Komitet sprawował
także patronat nad innymi konferencjami, m.in. nad konferencją „Problemy badawcze energetyki
cieplnej” (Instytut Techniki Cieplnej PW). W 2009 r. ukazały się dwa zeszyty „Archiwum Energetyki”.
KOMITET PROGNOZ „POLSKA 2000 PLUS”
czł. rzecz. PAN Michał Kleiber, przewodniczący
W dniu 6 maja 2009 r. minęło 40 lat od utworzenia Komitetu Badań i Prognoz „Polska 2000”
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Komitet powstał jako jedna z pierwszych organizacji tego
rodzaju w Europie, od początku skupiając interdyscyplinarne gremium, wyrażające poglądy szerokiego środowiska naukowego.
W 2009 roku działalność Komitetu była skoncentrowana na węzłowych kwestiach, mających
służyć opracowaniu wizji rozwoju Polski do roku 2050. Zorganizowano konferencję „Rola nauki
w myśleniu o przyszłości”, której celem było pokazanie, że myślenie o przyszłości jest tym bardziej
potrzebne, im bardziej ta przyszłość wydaje się złożona i trudna, i że myślenie takie musi być oparte na wynikach badań naukowych. Druga konferencja – „Wyzwania przyszłości”, poświęcona skomplikowanym problemom ludzkości, miała zwrócić uwagę społeczeństwa polskiego na zagadnienia
długookresowe o wymiarze globalnym. Zastanawiano się nad stworzeniem nowej lub zmodyfikowanej identyfikacji wyzwań oraz sposobów ich łagodzenia w przyszłości.
Podczas innych konferencji oraz posiedzeń Komitetu omawiano problemy konsekwencji ekonomicznych zjawiska starzenia się społeczeństwa Polski, zastanawiano się nad współczesnym kryzysem
światowej gospodarki i długofalowymi implikacjami dla rozwoju Polski, edukacyjnymi i kulturowymi wyznacznikami rozwoju i kreatywności, osobową tożsamością Europejczyka, rolą techniki w medycynie oraz nad tym, co ekonomiści myślą o przyszłości.
KOMITET PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU
prof. dr hab. Tadeusz Markowski, przewodniczący
W 2009 r. Komitet skoncentrował swoją działalność na współpracy z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego w sprawach związanych z opracowywaniem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, opiniowaniem strategicznych dokumentów dotyczących polityki regionalnej oraz organizowaniem Kongresu European Regional Science Association ERSA. Kongres odbył się w Polsce
pod hasłem „Territorial Cohesion of Europe and Integrative Planning”. Współorganizowano warsztaty i seminaria merytoryczne. Podpisano umowę o współpracy PAN z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego w zakresie problematyki podejmowanej przez Komitet.
RADA JĘZYKA POLSKIEGO
prof. dr hab. Andrzej Markowski, przewodniczący
Na posiedzeniu plenarnym z udziałem wiceministra edukacji narodowej Zbigniewa Marciniaka,
Rada zorganizowała dyskusję nad sposobami wydawania opinii językowych o podręcznikach szkolnych. Podjęła także współpracę z MEN w zakresie konkursów na programy nauczania szkolnego.
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Członkowie Komisji Dydaktycznej Rady uczestniczyli w seminarium dla rzeczoznawców podręczników szkolnych oraz pracowników systemu egzaminacyjnego w projekcie „Wdrażanie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół”, które zostało zorganizowane przez MEN i Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Komisja Dydaktyczna RJP kontynuowała badania nad językiem pisemnych prac maturalnych.
Komisja Języka Medycznego RJP współpracowała z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
i Centrum Onkologii w Warszawie przy organizacji zajęć fakultatywnych „Komunikacja między
lekarzem i pielęgniarką a pacjentem” dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Komisja Języka Prawnego przygotowała opracowania „Poprawność językowa uzasadnień orzeczeń
i uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanych i podjętych w 2007 r.” na zlecenie NSA
oraz współpracowała z MEN nad wprowadzeniem do programów nauczania podstawowych wiadomości o języku tekstów prawnych. Członkowie Komisji Kultury Żywego Słowa wzięli udział w panelowej dyskusji na temat „Język polskiej polityki po roku 1989”, zorganizowanej przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej.
Rada współorganizowała konferencje naukowe „Język w liturgii” i „Dydaktyka retoryki” oraz
rozpoczęła akcję społeczną „Moda na polski”. Przedstawiciele Rady uczestniczyli w VII konferencji
Europejskiej Federacji Narodowych Instytucji na rzecz Języka (European Federation of National
Institutions for Language EFNIL).
Rada wydała bułgarską i rumuńską wersję językową broszury Język polski oraz książkę Polszczyzna biblijna. Między tradycją a współczesnością (red. S. Koziara, W. Przyczyna, „Teolingwistyka”
6, t. 1-1).
RADA TOWARZYSTW NAUKOWYCH
dr hab. Zbigniew Kruszewski, prof. SWPW, przewodniczący
W okresie sprawozdawczym prace Rady zostały skoncentrowane na przygotowaniu i przekazaniu
do Sejmu RP projektu ustawy o towarzystwach naukowych. Projekt obejmuje rozwiązania prawne
dotyczące sposobu finansowania społecznego ruchu naukowego w Polsce i uwzględnia proponowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmiany w systemie finansowania polskiej
nauki, współczesne realia oraz zadania towarzystw wynikające z wejścia Polski do Unii Europejskiej
i budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Projekt został przekazany do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP.
Kierownictwo Rady uczestniczyło w spotkaniach, na których przedstawiono rozwiązania proponowane w ustawie i ich znaczenie dla polskiej nauki. Reprezentanci Rady brali udział w pracach
sejmowej Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Projekt ustawy uzyskał szerokie
poparcie środowiska naukowego. Przedstawiciele Rady wzięli udział w uroczystych sesjach naukowych z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i z okazji 100-lecia Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Przemyślu.
RADA UPOWSZECHNIANIA NAUKI
prof. dr hab. Magdalena Fikus, przewodnicząca
Rada zebrała się na sesji wyjazdowej w Chełmie Lubelskim, w którym odbywał się Festiwal
Nauki i Sztuki pod patronatem RUN. Referaty wygłosili Magdalena Fikus, Krzysztof Jakubowski,
Krzysztof Michalski, Dorota Romanowska, Sławomir Zagórski oraz zaproszeni przez Radę Marcin
Ryszkiewicz i Marek Żabka. Szkoła Warszawskiego Festiwalu Nauki prowadziła warsztaty z biologii molekularnej dla nauczycieli. W 2009 r. członkowie Rady byli zaangażowani w organizację
wielu imprez oraz prowadzili wykłady popularyzatorskie. Rada patronowała szkolnemu ogólnopolskiemu konkursowi ekologicznemu zorganizowanemu przez Instytut Nowoczesnej Edukacji. Współpracowała z Uniwersytetem Dzieci w Warszawie i „Latem z nauką” nad Wdzydzami. Utworzono
i redagowano wersję angielską strony internetowej.
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ODDZIAŁY POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Oddział PAN w Gdańsku
Czł. rzecz. PAN Jacek Marecki, prezes
Oddział zrzeszał 25 członków PAN (12 rzeczywistych i 13 korespondentów). 26 listopada odbyła
się 39. sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału z udziałem przewodniczących komisji naukowych. Referat naukowy „Światło i fotosynteza w oceanach” wygłosił prof. Jerzy Dera, który przedstawił wyniki najnowszych badań naukowych wykonanych w tym zakresie w Instytucie Oceanologii
PAN w Sopocie.
W 2009 roku zorganizowano osiem posiedzeń Prezydium Oddziału, w tym jedno rozszerzone
z udziałem marszałka województwa pomorskiego oraz jedno rozszerzone zebranie wyjazdowe w Szczecinie. Zajmowano się sprawami bieżącej działalności Oddziału i jego filii w Szczecinie. Rozpatrzono
między innymi: wniosek w sprawie utworzenia przy Oddziale nowej komisji naukowej; przyjęto nowych członków Komisji Prawa Morskiego; omówiono trudną sytuację finansową szczecińskiej filii
Oddziału.
Spotkanie członków rozszerzonego Prezydium Oddziału z marszałkiem województwa pomorskiego Janem Kozłowskim odbyło się z udziałem dyrektorów instytutów naukowych PAN z terenu
Trójmiasta, dyrektor Biblioteki Gdańskiej PAN i przewodniczących komisji naukowych Oddziału,
działających w Gdańsku. Dyskutowano na temat możliwości rozszerzenia współpracy z władzami
samorządowymi w regionie.
Wyjazdowe, rozszerzone posiedzenie Prezydium Oddziału z udziałem rektorów szkół publicznych
województwa zachodniopomorskiego odbyło się w Szczecinie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (ZUT). Prof. J. Marecki przedstawił podstawowe informacje o działalności
Oddziału PAN, o instytutach naukowych i placówkach PAN oraz o komisjach naukowych i wydawnictwach Oddziału. Rektor ZUT prof. Włodzimierz Kiernożycki omówił działalność dydaktyczną i badawczą prowadzoną na poszczególnych wydziałach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego. Prezes Oddziału brał również udział w pracach Rady Rektorów Województwa
Pomorskiego.
We współpracy z władzami samorządowymi m. Gdańska przyznano doroczną nagrodę naukową
im. Jana Heweliusza. Laureatami nagrody za rok 2008 zostali: w kategorii nauk humanistycznych –
prof. Marek Latoszek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; w kategorii nauk przyrodniczych
i ścisłych – prof. Ryszard Horodecki z Uniwersytetu Gdańskiego. Nagrody wręczono podczas uroczystości, która (po raz dwudziesty pierwszy) miała miejsce w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.
Laureatami nagrody dla młodych naukowców im. Jana Uphagena za rok 2008 zostali: w kategorii nauk
humanistycznych – dr Michał Harciarek; w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych – dr inż. Anna
Mietlarek-Kropidłowska. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Domu Uphagena w Gdańsku.
Przy Oddziale działa 10 komisji naukowych. Komisje spotkały się łącznie na 27 posiedzeniach, na
których wygłoszono 34 referaty oraz zorganizowały lub współorganizowały 5 konferencji naukowych.
Ukazały się drukiem wydawnictwa naukowe Oddziału: „Prawo Morskie”, „Metody Informatyki Stosowanej” oraz „Przestrzeń i Forma”.
W VII Bałtyckim Festiwalu Nauki, adresowanym do szerokiego kręgu społeczeństwa Wybrzeża
i regionu, wzięli udział członkowie Oddziału i pracownicy instytutów naukowych PAN.
Oddział PAN w Katowicach
Czł. koresp. PAN Zbigniew S. Herman , prezes
Oddział zrzeszał 18 członków PAN (9 rzeczywistych i 9 korespondentów).
W 2009 roku zorganizowano cztery posiedzenia Prezydium oraz trzy sesje Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału. 87. sesja (wyjazdowa) odbyła się 2 lutego w Gliwicach. Referaty wygłosili: prof. Stefan Węgrzyn – „Słowo o doc. dr. inż. Adamie Mrózku w dziesięciolecie śmierci” oraz
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prof. Andrzej Białas (Uniwersytet Jagielloński, PAU) – „Natura boi się próżni”. Wiceprezes Oddziału prof. Adolf Maciejny przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału PAN w Katowicach.
88. sesja odbyła się 27 maja. Referat „Muzyki Chopina fenomen i paradoks” wygłosił prof. Mieczysław Tomaszewski (Akademia Muzyczna, Kraków; Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa). 89. sesja odbyła się 25 listopada. Referat „Kłopoty historyka z czasem i przestrzenią” wygłosił
prof. Karol Modzelewski, wiceprezes PAN.
Oddział PAN w Katowicach był organizatorem cyklicznych konferencji naukowych: IX Katowickiej Konferencji Naukowej „Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy
XXI wieku” i XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura Europy Środkowej”
pt. „Ślązacy w oczach własnych i obcych”.
Przy Oddziale działały 22 komisje naukowe skupiające 1371 członków. Komisje zorganizowały
79 posiedzeń i sesji naukowych (w tym 27 konferencji), na których wygłoszono łącznie 796 referatów. Komisja Językoznawstwa kontynuowała wydawanie serii „Linguistica Silesiana”, a Komisja
Historycznoliteracka – serii „Spotkania z literaturą”.
Oddział wydał 7 pozycji o objętości 82 ark. wyd. W wersji elektronicznej wydano zeszyt nr 33
„Prac Komisji Naukowych” zawierający streszczenia referatów wygłaszanych na posiedzeniach
i konferencjach organizowanych przez komisje.
Oddział sprawował opiekę nad Środowiskowym Studium Doktoranckim z zakresu inżynierii
środowiska. W 2009 roku obronione zostały 2 prace doktorskie, otworzono 2 przewody doktorskie,
a na rok akademicki 2009/2010 przyjęto 57 słuchaczy.
Oddział PAN w Krakowie
Czł. rzecz. PAN Jerzy Haber , prezes
Oddział zrzeszał 53 członków PAN (35 rzeczywistych i 18 korespondentów).
W 2009 roku zorganizowano jedną sesję Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału, podczas
której prof. Włodzimierz Ostrowski wygłosił referat „Rozwój życia na Ziemi”.
Odbyły się cztery posiedzenia Prezydium Oddziału. Omawiano problemy związane ze zmianą
ustawy o PAN, bieżące sprawy Oddziału, komisji naukowych i ich wydawnictw oraz Zakładu Działalności Pomocniczej i Domów Pracy Twórczej. Poparto społeczny protest przeciw budowie części
obwodnicy Krakowa przebiegającej przez teren parku objęty ochroną.
Prezydium Oddziału było reprezentowane na posiedzeniach Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wspólnie z Politechniką Wrocławską i Politechniką Krakowską zorganizowało w Krakowie Międzynarodową Konferencję „Symmetry of Forms
and Structures”. Prezydium patronowało także obradom XVIII Międzynarodowego Sympozjum
Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN i X Sesji Podgórskiej z okazji
225. rocznicy lokacji miasta Podgórza.
W Oddziale funkcjonowały 32 komisje naukowe i Ośrodek Dokumentacji Fizjograficznej, liczące 1081 członków. Komisje zorganizowały 121 posiedzeń naukowych (wraz z konferencjami), na
których wygłoszono 440 referatów, w tym 72 przez uczonych z zagranicy. Wspólnie z wyższymi
uczelniami przygotowano 10 konferencji naukowych. Były to m.in.: XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach
przestrzennych”, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy projektowe
w kontekście nowych technologii budowlanych”, XVI Międzynarodowa Konferencja „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich”.
Komisje zorganizowały przyjazd, wykłady i konsultacje 5 uczonych z Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Czech.
Wydano 15 publikacji naukowych, a wśród nich wysoko punktowane roczniki obcojęzyczne:
„Acta Biologica Cracoviensia”, „Acta Archaeologica Carpathica”, „Folia Oeconomica Cracoviensia”,
„Archivum Iuridicum Cracoviense” oraz „Folia Orientalia”.
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Oddział PAN w Lublinie
Czł. rzecz. PAN Jan Gliński, prezes
Oddział zrzeszał 11 członków PAN (4 rzeczywistych i 7 korespondentów).
W 2009 roku odbyły się dwie sesje zwyczajne (24. i 25.) Zgromadzenia Ogólnego Członków
Oddziału PAN w Lublinie, poświęcone m.in. zagadnieniom integracji środowiska naukowego, współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, działalności na rzecz regionu oraz współpracy z lokalnymi władzami administracyjnymi i samorządowymi. Podczas sesji majowej referat „Zakażenia
ludzi wirusem grypy świń – fakty i mity” wygłosiła prof. Iwona Markowska-Daniel. W listopadzie
25. sesję połączono z konferencją podsumowującą II etap realizacji projektu pt. „Stypendia naukowe
dla doktorantów” realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego. Podczas konferencji
wręczono dyplomy doktorantom, którzy otrzymali stypendia w 2009 r., a także wspólne wyróżnienie
Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla uczestników projektu,
którzy uzyskali stopień doktora.
Odbyły się dwa posiedzenia Prezydium Oddziału, oba w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym
– PIB w Puławach, podczas których omawiano kwestie związane z bieżącą działalnością, wydawnictwami Oddziału oraz planowanymi na rok 2010 konferencjami. Podjęto inicjatywę zorganizowania, wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym, WSZECHNICY naukowego ośrodka lubelskiego,
w ramach której przewidziano w ciągu roku cykl 9 wykładów popularnonaukowych.
Oddział pełni funkcję integracyjną w stosunku do życia naukowego regionu lubelskiego, szczególnie poprzez działalność 19 komisji, skupiających ponad 500 członków, w tym 39 zagranicznych.
Organizował i współorganizował liczne sesje naukowe, dyskusje panelowe, a także 6 krajowych oraz
4 międzynarodowe konferencje. Utrzymuje kontakty z placówkami zagranicznymi Białorusi, Francji,
Holandii, Japonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Rumunii, Ukrainy, USA i Włoch, a ze względu na
swoje usytuowanie na pograniczu wschodnim – szczególnie ścisłe kontakty z ukraińskimi placówkami naukowymi. Na uwagę zasługuje wyróżnienie profesorów – Jana Glińskiego, prezesa Oddziału PAN w Lublinie i Eugeniusza Krasowskiego, przewodniczącego Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie, dyplomami Honorowego Profesora Narodowej Akademii
Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu (Autonomiczna Republika Krymu na Ukrainie), jako wyraz uznania „za wieloletnią owocną współpracę Oddziału PAN
w Lublinie z placówkami naukowymi na Ukrainie”.
Oddział współpracuje z 41 placówkami naukowymi, w tym z uczelniami wyższymi, instytutami
badawczymi i towarzystwami naukowymi regionu, które są na bieżąco informowane o pracach Oddziału i Akademii oraz otrzymują wydawnictwa naukowe Oddziału, a ich przedstawiciele biorą udział
w pracach komisji i w zebraniach plenarnych Oddziału.
Prezes reprezentował Oddział na krajowych konferencjach i sympozjach naukowych, a także podczas posiedzeń Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina, inauguracji roku akademickiego uczelni
lubelskich oraz poprzez udział w komitetach honorowych obchodów świąt państwowych.
W ramach Oddziału prowadzi działalność Fundacja Oddziału PAN w Lublinie „Nauka i Rozwój
Lubelszczyzny”. Fundacja zorganizowała oraz przeprowadziła projekty szkoleniowe i badawcze
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Opublikowano roczniki: „Biuletyn Informacyjny 14/2009 Oddziału PAN w Lublinie”, TEKI
Komisji Oddziału PAN w Lublinie: VI tom – Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,
IX tom – Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, V tom – Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, VI tom – Komisji Historycznej, II tom – Komisji Prawniczej, IV tom – Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, IV tom – Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych,
a także tom XI „MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa”. Pod patronatem Oddziału wydano kolejne numery kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”.
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Rozbudowano i na bieżąco prowadzono stronę internetową Oddziału (w wersji polskiej i angielskiej) 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).
W 2009 roku odbyły się dwie sesje Zgromadzenia Ogólnego Oddziału i Rady Oddziału. Podczas
sesji wystąpili: 26 maja – prof. Aleksander Welfe (Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytetu Łódzkiego) z referatem „Modele ekonometryczne w naukach ekonomicznych”; 25 listopada – prof. Sławomir Gala (Katedra Dialektologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego) z referatem
„Kulturo- i etnotwórcza funkcja języka”.
Na czterech posiedzeniach Prezydium omawiano bieżącą problematykę działalności Oddziału
i środowiska naukowego w Łodzi, w tym sprawy rozbudowy Kampusu Placówek PAN w Łodzi oraz
modernizacji i przebudowy terenu w kwadracie ulic Tymienieckiego, Tylnej i Sienkiewicza. Dyskutowano o reorganizacji oddziałów PAN w świetle nowej ustawy o finansach publicznych i konieczności likwidowania ZDP PAN.
Efektem pracy 10 komisji naukowych były dwie duże konferencje naukowe. Opublikowano dwie
monografie, trzy wydawnictwa książkowe i dwa wydawnictwa ciągłe.
Prezydium Oddziału i Konferencja Rektorów Łódzkich Wyższych Uczelni Publicznych przyznały pięć nagród dla wyróżniających się naukowców, którzy nie przekroczyli 38. roku życia. Nagrodzeni zostali: dr Jakub Kronenberg, dr hab. n. med. Piotr Rieske, dr n. farm. Dorota Piotrowska,
dr inż. Aleksandra Nowacka-Leverton, dr Sylwia Romecka.
Członkowie Oddziału brali udział w pracach pięciu komisji Rady ds. Szkolnictwa Wyższego
i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Współorganizowano 9. Festiwal Nauki, Techniki i Kultury, w którym wzięły udział placówki PAN zlokalizowane
w Łodzi.
Oddział, wspólnie z przedstawicielami wyższych uczelni publicznych w Łodzi, rozpoczął prace
nad projektem Akademickiej Nagrody Dziennikarskiej dla łódzkiego dziennikarza zajmującego się
problemami „Łodzi akademickiej”.
Dwie fundacje powołane przy Oddziale – Fundacja im. T.J. Michalskiego i Fundacja Badań
Radiacyjnych prowadziły swoją działalność statutową. Fundacja im. T.J. Michalskiego promująca
młodych naukowców przyczyniających się do zwalczania chorób nowotworowych, przyznała po raz
szósty nagrodę, którą otrzymał dr hab. Tadeusz Dębniak z Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Oddział, wspólnie z Wydziałem II Nauk Biologicznych PAN, zorganizował w dniu 20 kwietnia
sesję plenarną połączoną z jubileuszem urodzin prof. Marii Olszewskiej „Wyzwania współczesnej
biologii komórki: genetyka molekularna, biologia systemów, bioinformatyka”.
W Klubie Akademickim kierowanym przez prof. dr. hab. Hieronima Bartla, odbyło się 9 spotkań,
na których referaty wygłosili naukowcy z różnych dyscyplin. Klub zorganizował sesję wyjazdową
w Uniejowie w celu odwiedzenia unikatowego zespołu eksploatacji złóż geotermalnych, gdzie prof.
dr hab. Jan Krysiński (były rektor Politechniki Łódzkiej), wygłosił referat „Blaski i cienie geotermii”.
Oddział PAN w Poznaniu
Czł. rzecz. PAN Jan Węglarz, prezes
Oddział zrzeszał 28 członków PAN (9 rzeczywistych i 19 korespondentów).
W 2009 roku odbyły się dwie sesje zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego Oddziału (74. i 75.), na
których m.in. omawiano działalność merytoryczną Oddziału oraz odbyły się wykłady: podczas 74.
sesji – wykład prof. Jacka Oleksyna z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku pt. „Interakcje między
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roślinami i środowiskiem: rola czynników biogeograficznych i genetycznych”; podczas 75. sesji –
wykład prof. Małgorzaty Mańki pt. „Ekologia grzybów glebowych z punktu widzenia fitopatologii”.
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu wspólnie z Instytutem Genetyki Człowieka PAN,
Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN i Komitetem Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej
PAN zorganizował 1. Tydzień Mózgu w Poznaniu w ramach Światowego Tygodnia Mózgu. Przedstawiono 14 wykładów poznańskich naukowców, które dotyczyły: zwalczania nowotworów ośrodkowego układu nerwowego; batalii genów i wirusów w stwardnieniu rozsianym; stresu, migreny,
otępienia – plag XXI wieku; mózgu poznającego i mózgu emocjonalnego; problemów zdrowia psychicznego. Wykładowcami byli: prof. Jan Barciszewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz
doc. Anna Kowalska, prof. Jerzy Nowak, prof. Ryszard Słomski i dr Mariola Zawada z Instytutu
Genetyki Człowieka PAN, a także naukowcy z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Podczas XII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki Oddział PAN zaprezentował wykłady: „Spacer po suficie, czyli bio-nano-technologia łapek gekona” prof. Piotra Pierańskiego (Instytut Fizyki
PP); „Umysł w szponach technologicznej codzienności: rzecz o integrującym wymiarze kognitywistyki” dr. Dawida Wienera (Instytut Psychologii UAM); „Dieta zdrowa dla mózgu, czyli co jeść aby
zostać profesorem?” doc. Anny Kowalskiej (Instytut Genetyki Człowieka PAN).
Odbyła się 12. sesja z cyklu „Dwugłos nauki”, temat sesji – „Tu się wszystko zaczęło. Rola
Poznania w państwie pierwszych Piastów”. Referaty wygłosili: prof. Zofia Kurnatowska (Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk) „Poznań w procesie formowania się państwa Piastów”; prof. Hanna
Kóčka-Krenz (Wydział Historyczny UAM) „Pozycja Poznania w X wieku w źródłach archeologicznych”; prof. Roman Michałowski (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN) „Duchowość religijna
X wieku”; prof. Tomasz Jasiński (Wydział Historyczny UAM) „Początki organizacji kościelnej
w Polsce”.
Z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Andrzeja B. Legockiego, członka rzeczywistego PAN
zorganizowano konferencję naukową „Od syntezy chemicznej do biologii syntetycznej”. Profesor
Jan Węglarz, członek rzeczywisty PAN, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profesor Hubert Orłowski, członek korespondent PAN otrzymał tytuł doktora honoris causa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Profesor Bogdan Marciniec, członek korespondent PAN został tegorocznym laureatem nagród: Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w obszarze
nauk technicznych oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii „badania na rzecz nauki”.
Został członkiem rzeczywistym Europejskiej Akademii Umiejętności w Paryżu.
Przy Oddziale PAN w Poznaniu działa 21 komisji naukowych. W ich skład wchodzi 758 osób,
pracowników uczelni poznańskich, instytutów branżowych, a także uczeni spoza regionu Wielkopolski.
Prezydium Oddziału kontynuuje współpracę z uczelniami poznańskimi, jednostkami badawczorozwojowymi Wielkopolski oraz z władzami miasta, województwa i Urzędem Marszałkowskim
w zakresie organizacji spotkań naukowych i popularnonaukowych, a także realizacji interdyscyplinarnych programów badawczych.
Oddział PAN we Wrocławiu
Czł. rzecz. PAN Daniel J. Bem, prezes
Oddział zrzeszał 16 członków PAN (7 rzeczywistych i 9 korespondentów).
W 2009 roku odbyły się dwie sesje Zgromadzenia Ogólnego i pięć posiedzeń Prezydium, podczas
których omawiano: pakiet projektów ustaw dot. reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego
(w tym nowelizację ustawy o PAN); kryteria oceny parametrycznej placówek naukowych (w tym
finansowanie działalności statutowej); założenia do nowego projektu dotyczącego kariery naukowej;
aktualne problemy nauki polskiej; rolę Oddziału w upowszechnianiu i promocji nauki; cele i zadania
stojące przed nauką polską, w tym w powiązaniu z gospodarką.
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Zorganizowano konferencje: XXXVII Konferencję Ergonomiczną OKE’2009 połączoną z 7th
International Ergonomics Conference MSE 2009; „Symmetry of Forms and Structures”; XVI Śląskie
Spotkania Archeologiczne; „Krajobrazy Europy – gospodarka planowa czy generowanie chaosu?”.
Oddział objął patronatem XV Targi Książki Naukowej we Wrocławiu i wydawnictwo naukowe
„Architectus”. Współpracował z placówkami PAN oraz z władzami lokalnymi, m.in. w zakresie:
obiektów infrastruktury drogowej i konstrukcji inżynierskich w związku z organizacją EURO 2012;
rozstrzygnięć planistycznych systemu transportowego Wrocławia; wykorzystania dotacji UE w rolnictwie; poprawy ochrony dziedzictwa kulturowego Polski oraz recenzji planów urządzeniowych
dolnośląskich parków krajobrazowych.
W Oddziale działa 17 komisji naukowych, w tym 6 sekcji, które skupiają ponad 750 naukowców
z instytutów naukowych PAN i uczelni wrocławskich; w 2009 r. odbyło się ponad 50 posiedzeń.
Oddział prowadzi bezpośrednią działalność naukową upowszechnianą w formie referatów, dyskusji
i opracowań komisji o tematyce specjalistycznej, edukacyjnej i promującej naukę. Członkowie komisji naukowych brali udział w Dolnośląskim Festiwalu Naukowym.
Oddział wydał: kwartalnik „Archives of Civil and Mechanical Engineering” (wpisany na tzw.
listę filadelfijską); „Symmetry: Arts and Science. Special Issue for the Conference in Poland 2009”;
„Prace Komisji Nauk Filologicznych 1”.
W ramach współpracy z zagranicą w Oddziale przebywali naukowcy, m.in. z Kanady, Australii,
Izraela, Argentyny, Chin, Japonii, USA. Pobyty naukowców służyły wymianie doświadczeń, nawiązaniu kontaktów naukowych oraz przygotowaniu wspólnych publikacji. Nawiązano kontakty z Instytutem Maxa Plancka w sprawie zorganizowania w 2010 r. konferencji „Languages in Contact”.
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Czł. rzecz. PAN Stanisław Mossakowski
Przewodniczący Wydziału I
Nauk Społecznych PAN
W końcu roku sprawozdawczego Wydział liczył 47 członków (25 rzeczywistych i 22 korespondentów) oraz 36 członków zagranicznych.
Z głębokim żalem pożegnaliśmy w 2009 r. członków rzeczywistych PAN Leszka Kołakowskiego,
Kazimierza Polańskiego i członka korespondenta PAN Leszka Nowaka oraz członków zagranicznych PAN Ralfa Dahrendorfa i Torstena Husena.
Wydział odbył cztery zebrania plenarne i jedno zebranie wyborcze dotyczące wyboru członków zagranicznych PAN.
 Na zebraniu plenarnym w dniu 12 marca dokonano oceny działalności Instytutu Sztuki PAN
(recenzenci czł. koresp. PAN Andrzej Rottermund
i czł. koresp. PAN Piotr Skubiszewski) i Instytutu Historii Nauki PAN (recenzenci czł. rzecz.
PAN Henryk Olszewski i czł. rzecz. PAN Janusz
Tazbir), powołano komisję ds. oceny placówek
naukowych Wydziału I Nauk Społecznych PAN,
ustalono dyscypliny, w których przyznane zostaną doroczne nagrody naukowe Wydziału. Powołano prof. dr hab. Irenę Bajerową i prof. dr hab.
Jadwigę Puzyninę na członków honorowych Komitetu Językoznawstwa PAN oraz zaopiniowano
kandydaturę prof. dr. hab. Zbigniewa Jasiewicza
na honorowego przewodniczącego Komitetu
Nauk Etnologicznych PAN.
 Na zebraniu w dniu 4 czerwca przeprowadzono ocenę Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
(recenzenci czł. rzecz. PAN Henryk Samsonowicz i czł. rzecz. PAN Stanisław Tabaczyński)
oraz Zakładu Krajów Pozaeuropejskich (recenzenci czł. rzecz. PAN Henryk Samsonowicz i czł.
rzecz. PAN Janusz Tazbir). Powołano prof. dr hab.
Hannę Taborską i prof. dr. hab. Lucjana Suchanka na członków honorowych Komitetu Słowianoznawstwa PAN oraz prof. dr hab. Stanisławę
Borkowską na członka honorowego Komitetu
Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Zaopiniowano powołanie prof. dr hab. Urszuli Płowiec
na honorową przewodniczącą Komitetu Nauk
Ekonomicznych PAN. Wybrano przedstawicieli
Wydziału do komisji konkursowej ds. wyboru
dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN: czł.
rzecz. PAN Marię Janion, czł. rzecz. PAN Micha-

ła Głowińskiego, czł. koresp. PAN Huberta Orłowskiego i prof. dr hab. Krzysztofa Kłosińskiego,
przewodniczącego Komitetu Nauk o Literaturze
PAN. Zastępca przewodniczącego Wydziału prof.
dr hab. Andrzej Wiatrak przedstawił informację
o dofinansowaniu w 2009 r. wydawnictw i konferencji naukowych organizowanych przez komitety naukowe.
 Zebranie w dniu 8 października dotyczyło zasad wyboru członków krajowych PAN. Członkowie Wydziału postanowili nie określać dyscyplin
naukowych przy wyborze nowych członków krajowych PAN.
 5 listopada odbyło się zebranie wyborcze oraz
zebranie plenarne Wydziału. Na zebraniu wyborczym wybrano kandydatów na nowych członków
zagranicznych PAN: Karola Bergera (USA, muzykologia), Manfreda Bietaka (Austria, archeologia), Christopha Klessmanna (Niemcy, historia)
oraz Arenta van Neukerkena (Holandia, literaturoznawstwo). Na zebraniu plenarnym odbyło się
wręczenie Medalu PAN prof. dr. hab. Markowi
Kłodzińskiemu, wieloletniemu dyrektorowi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, powołano
prof. dr hab. Edwarda Tryjarskiego na członka honorowego Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
oraz przyznano doroczne nagrody naukowe Wydziału. Powołano zespół ds. wyjaśnienia sytuacji
w Polskim Słowniku Biograficznym w składzie:
czł. koresp. PAN Ewa Łętowska, czł. rzecz. PAN
Janusz Tazbir i czł. rzecz. PAN Stanisław Waltoś.
W wyniku zakończonego postępowania konkursowego Prezes PAN powierzył na okres 4 lat
funkcję dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych
PAN prof. dr. hab. Leszkowi Jasińskiemu.
W dniach 22-26 czerwca odbyła się w Warszawie i Poznaniu XIX Sesja i konferencja naukowa
Wspólnej Komisji Ekonomistów Polskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk „Państwo i gospodarka
w Polsce i w Rosji: lekcje XX i perspektywy XXI
wieku”. W referatach przedstawiono pakiet różnorodnych propozycji i wizji przyszłego modelu
gospodarczego oraz omawiano rolę polityki gospodarczej państwa i jego funkcji w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania różnych sfer
gospodarowania (analizowano interwencyjne
działania państwa w warunkach globalnego kryzysu w sferze finansów publicznych, sektora bankowego, alokacji kapitału zagranicznego, w sfe-
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rze usług społecznych, rozwoju przedsiębiorstw,
postępu naukowo-technicznego oraz rozwiązywania regionalnych aspektów rozwojowych).
W dniach 14-19 września odbyła się w Warszawie, współorganizowana przez Wydział I PAN,
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i Komitet
Statystyki i Ekonometrii PAN, międzynarodowa
Szkoła Letnia „Modeling in Rural Development
Policy”, której celem było zapoznanie młodych
naukowców z zastosowaniem metod ekonomicznych i ekonometrycznych do modelowania polityki związanej z rolnictwem i obszarami wiejskimi.
18 grudnia w Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza w Warszawie otwarto wystawę
„«Myśl wolna jest» – Wydawnictwa drugiego
obiegu ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań
Literackich PAN”, której współorganizatorami
były: Wydział I Nauk Społecznych PAN, Instytut Badań Literackich PAN oraz Komitet Nauk
o Literaturze PAN.
Nagrody i wyróżnienia naukowe
Laureatami dorocznych nagród naukowych
Wydziału zostali: w dziedzinie archeologii im.
Erazma Majewskiego dr Henryk Meyza z Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN za
pracę Cypriot Red Slip Ware. Studies on a Late
Roman Levantine Fine Ware; w dziedzinie historii kultury dr hab. Marian Arszyński, profesor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za
pracę Idea – Pamięć – Troska. Rola zabytków
w przestrzeni społecznej i formy działania na
rzecz ich zachowania; w dziedzinie orientalistyki prof. dr hab. Henryk Jankowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za
pracę A Historical-Etymological Dictionary of
Pre-Russian Habitation Names of the Crimea;
w dziedzinie pedagogiki im. Władysława Spasowskiego prof. dr hab. Lech Witkowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
za prace: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność; Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli; Między pedagogiką, filozofią i kulturą.
Członkowie Wydziału zostali uhonorowani
licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Maria
Janion otrzymała Doroczną Nagrodę Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Andrzej
K. Koźmiński otrzymał nagrodę Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego za książkę Zarządzanie
od podstaw. Podręcznik akademicki (współautor Dariusz Jemielniak); Zbigniew Kwieciński
otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta
Lubraniec; Gerard Labuda został wyróżniony
przez marszałka województwa wielkopolskiego
nagrodą honorową „Lednickiego Orła Piastowskiego”; Ewa Łętowska otrzymała tytuł doktora
honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej; Karol Modzelewski
otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Henryk Markiewicz otrzymał Honorowe Kowadło
„Kuźnicy” oraz medal Uniwersytetu Szczecińskiego; Hubert Orłowski otrzymał tytuł doktora
honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; Andrzej Rottermund otrzymał Order
Sztuki i Literatury w randze Oficera (Officier
dans l’ordre des Arts et des Lettres) przyznawany przez Ministra Kultury Francji; Henryk
Samsonowicz otrzymał tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu Opolskiego; Piotr Skubiszewski – uroczyste odnowienie doktoratu na
UAM; Jan Strelau otrzymał nagrodę Prezesa
Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy,
nagrodę „Charakterów” im. Teofrasta za książkę
Psychologia. Podręcznik akademicki (wspólnie
z D. Dolińskim) oraz wyróżniony został dyplomem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
za „gigantyczny wkład, jaki wniósł do pierwszego stulecia rozwoju psychologii w Polsce”;
Jerzy Szacki otrzymał doktorat honoris causa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Piotr Sztompka – nagrodę Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za książkę Socjologia
codzienności (współautor Małgorzata BoguniaBorowska); Andrzej Walicki był nominowany do
nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za wybitne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa; Stanisław Waltoś otrzymał
nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Działalność komitetów naukowych
W roku sprawozdawczym Wydział I Nauk Społecznych PAN skupiał 25 komitetów naukowych.
Komitet Historii Nauki i Techniki zorganizował zebrania plenarne, podczas których omówiono referaty: Haliny Lichockiej „Światowe
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osiągnięcia polskich chemików i farmaceutów”
i Bohdana Rymaszewskiego „Polska ochrona
zabytków”. Zajmowano się światowymi osiągnięciami polskich inżynierów oraz publikacją
przygotowywaną do druku w dwujęzycznym
(polsko-białoruskim) cyklu „Wybitni Polacy
na Ziemi Lidzkiej”, sprawami wydawniczymi
i problematyką ochrony dóbr kultury materialnej. Współorganizowano konferencje: „Ethos
rycerski w historii, kulturze i w literaturze”
(Komisja Historii Nauk Społecznych); „Polscy
botanicy wobec Karola Darwina” (Komisja Historii Nauk Przyrodniczych); „Zabytki starego
hutnictwa jako dziedzictwo kulturowe Europy”
(Komisja Historii Techniki). Z serii „Rozprawy
z dziejów nauki i techniki” wydano publikację Ignacego Z. Siemiona: Wilno chemiczne do
połowy XIX w. oraz materiały pokonferencyjne
Między przeszłością a współczesnymi mediami. Z problemów historii, kultury i edukacji.
Komitet Językoznawstwa spotykał się na zebraniach plenarnych, podczas których wysłuchano referatów i wystąpień: „Jeszcze raz o słowniku polskich biblizmów” Wojciecha Chlebdy,
„Próba formalnego ujęcia izofoniczno-diafonicznego aspektu fonotaktyki” Jerzego Bańczerowskiego, „Jednostka opisu leksykograficznego
w słowniku historycznym (na przykładzie „Słownika języka polskiego XVII i I połowy XVIII
wieku)” Włodzimierza Gruszczyńskiego, „Schematy zadaniowe – podstawowe kwestie metodologiczne” Magdaleny Danielewiczowej. Podczas
posiedzeń komisji, m.in. wysłuchano wystąpień:
Elżbiety Smułkowej „Problemy zagrożeń w warunkach rozpadającej się wielojęzyczności społecznej”, Iwony Kosek „Wyrażenie deprecjatywności w wyrażeniach frazeologicznych”, Anny
Gajdzińskiej „Składnia poetycka. Zagrożenia
analizy”. Komitet patronował konferencjom,
m.in. „Język polski – wczoraj, dziś i jutro”, „Poznańskie spotkanie językoznawcze”. Komitet
wydał kolejne numery czasopism: „Onomastica”,
„Stylistyka” oraz „Etnolingwistyka”.
Komitet Nauk Demograficznych zorganizował zebranie plenarne wspólnie z Komitetem
Epidemiologii i Zdrowia Publicznego (Wydział
VI PAN) oraz Komitetem Badań nad Zagrożeniami przy Prezydium PAN poświęcone, m.in. referatom: „Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych

– uwarunkowania środowiskowe” (Wojciech
Hanke), „Prenatalne narażenie na dym tytoniowy
– ocena narażenia i skuteczności interwencji antynikotynowych” (Kinga Polańska). Zebranie
zorganizowane wspólnie z Komitetem Socjologii
dotyczyło zagadnienia „Zjawisko późnej dzietności w Polsce. Plany prokreacyjne – polityka
przyjazna prokreacji”. W sekcjach wysłuchano
m.in. referatu Dariusza Szudry „Społeczno-przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt
w Szczecinie przed I wojną światową” i Konrada
Wnęka „Właściciele nieruchomości w Krakowie
w świetle stałego katastru gruntowego w połowie
XIX wieku” (Sekcja Demografii Historycznej)
oraz zajmowano się pracami związanymi z Narodowym Spisem Powszechnym w 2011 r. (Sekcja
Demografii Regionalnej). Komitet współorganizował konferencję „Społeczne i ekonomiczne
konsekwencje zmian procesów demograficznych”. Wydano „Studia Demograficzne”, „Zeszyty Sekcji Analiz Demograficznych” oraz „Przeszłość Demograficzną Polski”.
Tematyka obrad plenarnych Komitetu Nauk
Ekonomicznych obejmowała m.in.: wykłady
„Polska przed wejściem do strefy euro” (Jerzy
Osiatyński); „Rynek pracy w warunkach kryzysu” (Eugeniusz Kwiatkowski, spotkanie wspólne
z Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
PAN), „Analizę procesów konwergencji cen
w UE 1990-2005” oraz wystąpienie Marka Ratajczaka „Ekonomia w kryzysie: między antyekonomizmem a ekonomicznym tryumfalizmem”.
Prezydium Komitetu omówiło sprawę czasopisma „Ekonomista”. Odbyła się XIX sesja Komisji Wspólnej Ekonomistów PAN i RAN „Państwo
i gospodarka w Polsce i w Rosji: lekcje XX i perspektywy XXI wieku”. Wygłoszono 14 referatów,
w tym 7 polskich i 7 rosyjskich, m.in.: Joanna
Kotowicz-Jawor „Państwo i rozwój przedsiębiorstw – polskie doświadczenia na przełomie
wieków”; Ryszard Michalski „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na sytuację gospodarczą Polski w latach 2000-2008”; Ludmiła N.
Iwanowa „Polityka ekonomiczna państwa i rozwój naukowo-techniczny”; Michaił I. Wojejkow
„Polityka finansowa państwa i gospodarka”. Ukazywały się kolejne numery „Ekonomisty”.
Komitet Nauk Etnologicznych zorganizował
posiedzenia plenarne, na których, m.in. zajmował
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się sprawami interwencyjnymi związanymi z naukami etnologicznymi oraz dyskusją nad memoriałem slawistów. Wysłuchano wykładu Adama
Czyżewskiego nt. wizji muzeum etnograficznego
w XXI wieku oraz Ryszarda Vorbricha, który
mówił o nowych możliwościach działań w zakresie antropologii rozwoju w ramach rządowych
i unijnych projektów rozwojowych. Komitet
współorganizował konferencje: „Antropologia
polityki i polityka w antropologii” oraz „Lato
w mieście. Różne oblicza kultury”. Komitet wydał czasopismo „Lud” oraz publikację zwartą
Antropologia polityki i polityka w antropologii.
Na posiedzeniach plenarnych Komitetu Nauk
Filozoficznych omawiano m.in. podstawę programową z filozofii dla szkół ponadgimnazjalnych, zarekomendowano wniosek o nagrodę
Prezesa Rady Ministrów oraz skład komitetu organizacyjnego IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Komitet współorganizował konferencję
„Asercje i refutacje. Konwencjonalizm i jego
dziedzictwo filologiczne”. Ukazały się kolejne
numery „Przeglądu Filozoficznego”.
Komitet Nauk Historycznych omówił stan historiografii polskiej w dobie obecnej. Referaty poświęcone historiografii poszczególnych epok historycznych wygłosili: Jan Szymczak, Krzysztof
Mikulski, Małgorzata Willaume i Teresa Kulak.
Komisje zorganizowały m.in. konferencje „Stan
i perspektywy badań nad dziejami Słowiańszczyzny” w ramach XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków (Komisja Studiów Słowiańskich Polskich),
„Zapisy cierpienia” (Komisja Historii Kultury). Komitet wydał „Wiadomości Numizmatyczne”, „Acta
Poloniae Historica” oraz „Studia Maritima”.
Posiedzenia plenarne Komitetu Nauk o Finansach były poświęcone dydaktyce finansów
na kierunku finanse i rachunkowość oraz wykładowi „Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego” (z udziałem prezesa PAN prof. Michała Kleibera i prezesa NBP Sławomira Skrzypka ).
Na posiedzeniach prezydium omawiano m.in.
sprawę naukowych podręczników z zakresu finansów. Komitet współorganizował konferencje:
„Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość”, Konferencję Katedr Finansów oraz
„Aktualne problemy funkcjonowania sektora
bankowego w Polsce i Rosji”. Wydano pierwszy
numer „Finansów”.

Na posiedzeniach Komitetu Nauk o Kulturze
dyskutowano nad referatami: Andrzeja Rottermunda „Współczesne muzea – rozważania nad
kierunkami zmian” i Piotra Sztompki „Kapitał
moralny”. Komitet współorganizował Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego pt. „Granice kultury. Style życia i obyczaje w perspektywie przemian wartości kulturowych”. Ukazał się
„Przegląd Kulturoznawczy”.
Komitet Nauk o Kulturze Antycznej zebrał się na posiedzeniach, podczas których wygłoszono referaty: „Ronald Syme i «Rewolucja
Rzymska» – 70 lat później” (Leszek Mrozewicz),
„Postać św. Pawła według apokryfów Nowego
Testamentu” (ks. Marek Starowieyski), „Motywy
komiczne w «Orestei» Ajschylosa” (Kazimierz
Korus), „Kilka uwag o wojnie aleksandryjskiej”
(Adam Łukaszewicz), „Maiestas Domini. Zagadnienie początków” (Piotr Skubiszewski),
„Dwie virgines bellatrices w epice rzymskiej:
Kamilla Wergiliusza i Asbyte Syliusza Italika”
(Jakub Pigoń), „Nieprzemijająca wartość osiągnięć naukowych Tadeusza Zielińskiego” (Jerzy
Danielewicz). Komitet współorganizował międzynarodową sesję „Tadeusz Zieliński – w 150.
rocznicę urodzin”. Wydawano czasopismo
„Meander”.
Komitet Nauk o Literaturze dyskutował
m.in. nad: projektem Komisji Edukacyjnej
w sprawie powołania Polonistycznego Zespołu
Opiniodawczego przy Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego; organizacją Zjazdu Polonistów; raportem o stanie nauk humanistycznych. Komitet patronował wydaniu „Dzienników
Marii Dąbrowskiej”.
Na posiedzeniach plenarnych Komitetu Nauk
o Pracy i Polityce Społecznej omawiano tematy:
„Rola pozazwiązkowych przedstawicielstw pracowniczych w zakładzie pracy. Kontynuacja czy
zmiany w okresie kryzysu?”, „Zjawisko późnej
dzietności w Polsce. Plany prokreacyjne – polityka przyjazna prokreacji” oraz referaty: Aleksego Pocztowskiego „ZZL – w poszukiwaniu tożsamości” i Zenona Wiśniewskiego „Stan badań
nad rynkiem pracy w Polsce”. Tematy spotkań
prezydium to, m.in., wniosek w sprawie powołania Stanisławy Borkowskiej na członka honorowego, omówienie inauguracyjnego posiedzenia
Naczelnej Rady Zatrudnienia. Komitet współor-
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ganizował konferencje: „Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze” oraz
„Sytuacja dzieci w Polsce. 20 lat przemian”. Ukazał się kolejny tom „Problemów Polityki Społecznej. Studia i dyskusje.”
Dyskusja na zebraniach plenarnych Komitetu
Nauk Organizacji i Zarządzania objęła m.in.
„Partnerstwo dla wiedzy. Nowy model kariery
akademickiej” i utworzenie nowej dyscypliny
w naukach technicznych – inżynieria produkcji.
Komitet sprawował patronat nad konferencjami:
„Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki
badań”, „Współpraca i konkurencyjność jako
determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw”, „Sukces organizacji – przejawy
i uwarunkowania”, „Prospołeczne instrumenty
zarządzania organizacjami” oraz „Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian”.
Komitet wspólnie ze Szkołą Główną Handlową
w Warszawie wydaje „Organizację i Kierowanie”.
Na posiedzeniach plenarnych Komitetu Nauk
Orientalistycznych wygłoszono referaty: „Stan
obecny i perspektywy rozwoju nauk orientalistycznych” (Marek Mejor), „Biosocjolingwistyka
a językoznawstwo historyczno-porównawcze” (Jadwiga Strusińska), „Teoretyczne zagadnienia leksykograficznej charakterystyki języka japońskiego”
(Romuald Huszcza), „Zabytki piśmiennictwa Karaimów polskich: Hebrajski rękopis Abk 3” (Marek Mejor). Pod patronatem Komitetu odbyła się
Sinologiczna Konferencja Naukowa „Chiny dawne, Chiny współczesne”. Wydano: w serii „Prace
Orientalistyczne” Language and Logic in Ancient
China: Collected Papers on the Chinese Language and Logic oraz „Rocznik Orientalistyczny”.
Komitet Nauk o Sztuce zorganizował zebrania plenarne z referatami: Piotra Skubiszewskiego
„Niemiecka historia sztuki a Polska. Wspomnienia i refleksje”; Jana Ciechowicza „Teatr w powieści”; Andrzeja Gwóździa „Atrakcje wczesnego
kina”; Lecha Sokoła „Baudelaire jako prawodawca nowoczesności”. Prezydium omawiało sprawy
nagród Prezesa Rady Ministrów, poruszono też
kwestię lekceważenia podręczników w parametrycznych ocenach i przyznawania pierwszeństwa
pracom monograficznym. Komitet był współorganizatorem konferencji „Traditio Iohannis
Hollandrini” oraz „Il futurismo. 1909-2009”.
Wydał kolejny tom „Rocznika Historii Sztuki”.

Komitet Nauk Pedagogicznych zorganizował
zebrania, na których przedstawiono możliwość
współpracy między komitetami naukowymi PAN,
a także omawiano tematy „Interdyscyplinarność
w nauce jako truizm, alibi i wyzwanie”, „Główne
kierunki zmian pedagogiki polskiej w ostatnim
dwudziestoleciu”, „Propozycje modelu polskich
ram kwalifikacji”. Prezydium zajmowało się
współpracą interdyscyplinarną w humanistyce,
funkcją uczelni niepublicznych, możliwością
włączenia się do prac nad opisem efektów uczenia się na kierunku pedagogika. Komitet współorganizował cztery konferencje: „Pedagogika –
dwadzieścia lat później. Pytanie o transgresyjność
i transgeneracyjność dyscypliny”, „Sztuka w służbie edukacji”, II Zachodniopomorski Kongres
Edukacyjny oraz „Pedagogika ogólna. Dyskursy
o statusie naukowym i dydaktycznym”. Ukazał
się „Rocznik Pedagogiczny”.
Zebrania plenarne Komitetu Nauk Politycznych dotyczyły: przygotowań do Kongresu Politologii; dyskusji nad problemem jedności politologii jako dyscypliny badawczej oraz nad ideą
powołania ogólnopolskiego pisma politologicznego „Studia Politologiczne”; konferencji organizowanej wspólnie z Komitetem Nauk Prawnych
PAN. Komitet był współorganizatorem konferencji: „Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa”, „Europejska Polityka Sąsiedztwa”, I Ogólnopolskiego Kongresu Politologii. Komitet wydał
materiały pokonferencyjne Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie.
Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych
spotkał się na posiedzeniach plenarnych, na których omawiano m.in. „Wyniki ratowniczych badań przeprowadzonych na górnopaleolitycznym
stanowisku Targowisko 10, pow. wielicki”, „Z badań nad paleolitem schyłkowym i mezolitem
w dorzeczu dolnej Wisły w świetle szerokopłaszczyznowych badań ratowniczych”, ustawę
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
sprawę rezerwatu w Krzemionkach. Komisja
Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza razem
z Komisją Schyłku Neolitu i Początków Epoki
Brązu zajmowały się różnymi aspektami epoki
brązu. Komitet współorganizował konferencję
„45 lat Combined Prehistoric Expedition”
poświęconą dokonaniom największej i najdłużej
działającej na świecie ekspedycji, której geneza
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sięga akcji ratowania zabytków zagrożonych budową Tamy Asuańskiej.
Członkowie Komitetu Nauk Prawnych na
zebraniach plenarnych dyskutowali nad wykładnią prawa oraz stanem edukacji prawniczej. Komitet współorganizował konferencję „Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa”. Wydawano
miesięcznik „Państwo i Prawo”.
Na zebraniu Komitetu Psychologii dyskutowano nad aktualną sytuacją Fundacji na rzecz
Rozwoju Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego oraz stanem polskich czasopism psychologicznych w świetle listy ERIH. Komitet był
współorganizatorem XVIII Kolokwiów Psychologicznych „Percepcja świata społecznego”. Komitet ogłosił kolejną edycję konkursu o Nagrodę
im. Andrzeja Malewskiego, przyznawaną młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie teorii i badań psychologicznych,
badań interdyscyplinarnych oraz metodologii
nauk społecznych. Laureatem konkursu został dr
Michał Bilewicz z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazały się: „Polish Psychological Bulletin” (wersja elektroniczna)
i „Studia Psychologiczne”.
Na posiedzeniach plenarnych Komitetu Nauk
Teologicznych wygłoszono referaty: „Biblia
a moralność. Nowy dokument Papieskiej Komisji
Biblijnej” oraz „Uzasadnianie w teologii fundamentalnej”. Na posiedzeniu prezydium zajęto się
m.in. integracją środowisk teologicznych w Polsce. Komitet współorganizował konferencje: „Tożsamość teologii” (czwartą konferencję z cyklu
„Wkład chrześcijaństwa w kulturę polską”) oraz
„Nauka wobec zjawisk paranormalnych”. Komitet wydał rocznik „Studia Nauk Teologicznych”.
Komitet Naukoznawstwa połączył posiedzenia z konferencją „Wdrożenia wyników Narodowego Programu Foresight 2020 oraz Programów
Resortowych i Branżowych w warunkach kryzysu” i „Zarządzanie nauką”. Ponadto, wspólnie
z Komitetem Nauk Filozoficznych zorganizował
posiedzenia na temat „Asercje i refutacje. Konwencjonalizm i jego dziedzictwo filozoficzne”.
Komitet wydał „Zagadnienia Naukoznawstwa”.
Na posiedzeniach Komitetu Słowianoznawstwa przedstawiono referaty, m.in.: Aleksandry
Cieślikowej „Onomastyka słowiańska dawniej
i dziś”, Bogusława Zielińskiego „Charaktery-

styka badawcza poznańskiej slawistyki akademickiej”, Józefa Smagi „Aleksander Sołżenicyn
(12.11.1918 – 3.08.2008) i jego dylematy”, Marka Łazińskiego „Korpusy języków słowiańskich.
Wspólne problemy i perspektywy w ramach Komisji Językoznawstwa Korpusowego afiliowanej
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów”.
Komisja Emigrantologii Słowian zorganizowała posiedzenie, na którym Bronisław Kodzis
przedstawił referat „Beletryzacja i mitologizacja
rzeczywistości w pamiętnikach Iriny Odojewcewej”. Ukazały się „Slavia Orientalis”, „Pamiętnik Słowiański” i „Rocznik Slawistyczny”.
Komitet Socjologii poruszył m.in. tematy
„Badania nad przeszłością społeczną. Podstawy
konceptualizacji w perspektywie archeologicznej”, „Zjawisko późnej dzietności w Polsce XXI
stulecia. Przemiany cywilizacyjne i kulturowe”.
Komitet współorganizował konferencję z cyklu
„Quantitative Analysis of Survey Data in PostCommunist Europe” pt. „Contributions of Area
Studies to the Knowledge of Ethic Tensions: Interdisciplinary Methodological Approaches”.
Ukazały się „Kultura i Społeczeństwo” i „Studia
Socjologiczne”.
Na posiedzeniach Komitetu Statystyki i Ekonometrii przedstawiono referaty naukowe: „Klasyczna teoria alokacji kapitału” oraz „Stochastyczne modele dynamiki populacyjnej”. Komitet
był współorganizatorem konferencji, m.in. Trzeciej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
im. profesora Aleksandra Zeliasia „Modelowanie
i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”, Dziewiątych Warsztatów Doktorskich
z Zakresu Statystyki i Ekonometrii, XVIII Konferencji „Klasyfikacja i analiza danych – teoria
i zastosowania”. Ukazały się kolejne numery
„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 182 pracowników, w tym 74 naukowych

– 28 –

(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 281
prac, z tego 69 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 138
projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 23 tematy.
Wybrane wyniki:
 W wyniku realizacji grantu promotorskiego
powstała podstawowa dla tej tematyki rozprawa
doktorska „Tradycja i zmiana. Recepcja obrządku
ciałopalnego w epoce brązu w Polsce”. Dla jej
potrzeb zgromadzono dane na temat 3299 pochówków z epoki brązu z 259 stanowisk z terenu
Polski. Zmiany w sposobie chowania dokonujące
się w starszym okresie epoki brązu cechuje silny
rytualizm, czyli trwanie przy tradycyjnych sposobach postępowania. Z drugiej strony przyjmowanie nowych obrzędów miało niekiedy innowacyjny charakter, akceptowano bowiem nowe
wartości, ale w sposób wybiórczy stosowano
przypisane im normy, zastępując je sposobami
zgodnymi z „dotychczasowym” światopoglądem.
W początkach młodszej epoki brązu palenie
zmarłych miało już zapewne status postępowania
szeroko uznanego w społecznościach zamieszkujących dorzecze Wisły i Odry.
 Badano problematykę pamięci jako podstawy
kulturowej i terytorialnej odrębności społeczności
lokalnej. Dla przesiedlonych mieszkańców podhalańskich wsi Maniowy i Kluszkowce oraz rumuńskiej Bözödújfalu stała się ona sposobem
utrwalenia własnej przeszłości. Z opisu intersubiektywnych miejsc szczególnie dla nich ważnych wskazano te, które pełnią rolę nośników
pamięci – obszarów wyróżnionych w przestrzeni
prywatnej i wspólnej. Wyróżnione zostały dwa
modele relacji: jeden, mówiący o waloryzacji
przestrzeni dawnej wsi oraz drugi, przedstawiający formy adaptacji społeczności na obszarze
nowo zasiedlanym.
 Monografia Europa jako wyzwanie kulturowe.
Indiańskie elity Nowej Hiszpanii w XVI i na początku XVII wieku podejmuje kwestie rzadko
badane, przede wszystkim wybrane przykłady
różnych form aktywnego wykorzystywania wiedzy o kulturze europejskiej lub nawet jej dobrej

znajomości – jako instrumentu wykorzystywanego przez indiańskie elity do realizacji własnych
zamierzeń, zarówno wobec własnych społeczności, jak też białych przybyszy.
Tytuł profesora uzyskał Marian Rębkowski.
Uzyskana habilitacja:
Dagnosław Demski Obrazy hinduizmu. Kultura
i religia oczami radżputów i pasterzy.
Uzyskane doktoraty:
Przemysław Borowski Eksploatacja zasobów surowców krzemiennych Niżu Polskiego przez społeczności pradziejowe;
Justyna Kolenda Wieś w Polsce wczesnośredniowiecznej;
Marta Osypińska Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina;
Tomasz Purowski Wyroby szklane w kulturze
łużyckiej w międzyrzeczu Noteci i środkowej
Odry;
Kinga Zamelska-Monczak Przemiany społecznokulturowe w okresie formowania się państwa
piastowskiego w Wielkopolsce północno-zachodniej na podstawie materiałów archeologicznych
z Santoka i Międzyrzecza.
 00-140 Warszawa, al. Solidarności 105
 (22) 620-28-81 do 86, fax (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 140 pracowników, w tym 84 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
433 prace, z tego 38 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
35 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 12 tematów.
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Wybrane wyniki:
 W wyniku kwerendy czasopism społecznokulturalnych lat 1944-1989 wydawanych w kraju
i na emigracji, zapisów pamiętnikarskich i materiałów archiwalnych udało się nakreślić historię
tych periodyków, ich twórców i współpracowników oraz opisać sposób komunikowania się władzy z inteligencją jako częścią społeczeństwa.
Ukazano wyłaniający się z tych pism zdeformowany obraz kolejnych epok oraz ludzi, którzy
podjęli wysiłek zerwania z monopolem władzy
na informację i kształtowanie opinii publicznej,
a także relacje, jakie wytworzyły się między światem polityki i kultury.
 „Słownik polszczyzny XVI wieku” (tom
XXXIII). Podstawowym celem jest opis i analiza języka epoki renesansu, jednego z najbardziej
istotnych okresów w historii, gdy w Polsce, jak
w całej ówczesnej Europie, nastąpiło wzmocnienie pozycji języków narodowych. Umożliwi to
rekonstrukcję XVI-wiecznego systemu języka,
a więc zrozumienie procesu rozwoju, mechanizmu funkcjonowania dzisiejszej polszczyzny.
Jako jedyny historyczny słownik naukowy obejmujący materiały szesnastowieczne, „Słownik”
ma także na celu dostarczenie narzędzia naukowcom zajmującym się badaniem historii polskiej
kultury, obyczaju, prawa itp., umożliwiając analizowanie zabytków.
Uzyskane habilitacje:
Jerzy T. Kandziora Ocalony w gmachu wiersza.
O poezji Stanisława Barańczaka;
Jacek Wójcicki Cykl jednotematycznych
edycji oświeceniowych przekładów Woltera: Poema o zapadnieniu Lizbony, Kandyd
Wszędobylski, czyli Najlepszość, Eklezjasta
treściwe.
Uzyskane doktoraty:
Maciej Mrozik Opowiadania Vladimira Nabokova w języku angielskim na tle jego pozostałej
twórczości. Idee i poetyka;
Teresa Winek Autografy „Pana Tadeusza”
w dziejach edytorskich i historycznoliterackiej
interpretacji poematu.
Instytut należy do sieci naukowej „Rozpad i nowy
porządek. Społeczeństwo – Naród – Kultura
w okresie wielkiej zmiany”.

 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
/fax (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 111 pracowników, w tym 81 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
296 prac, z tego 13 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
61 projektów badawczych, w tym 5 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 16
tematów.
Wybrane wyniki:
 Sociological Tools. Measuring Occupations.
New Classification and Scales jest tłumaczeniem
książki Nowa klasyfikacja i skale zawodów
(2007). Do tej pory badacze struktury społecznej w Polsce dysponowali Społeczną Klasyfikacją
Zawodów (z 1978 roku), która była opracowana
pod kątem użyteczności w analizach struktury
społecznej. Zmiany ustrojowe, przekształcenia
w systemie uwarstwienia i zmiany na rynku
pracy, jakie miały miejsce od skonstruowania
SKZ, wymagały opracowania nowej klasyfikacji. Punktem wyjścia były przesłanki teoretyczne odwołujące się do zasad funkcjonowania
współczesnych społeczeństw oraz wyniki badań
empirycznych dotyczących różnych aspektów
struktury społecznej. Oprócz klasyfikacji, skonstruowano nowe skale zawodów – narzędzia
identyfikujące pozycje jednostek w różnych wymiarach hierarchii społecznej. Przedstawione są
skale wymogów kwalifikacyjnych, złożoności
pracy, wynagrodzenia materialnego i prestiżu.
Skale zawodów znajdują zastosowanie w wielu
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modelach analitycznych i zaliczane są do standardowych narzędzi analiz. Nowe skale opracowano na podstawie badań i analiz prowadzonych
w latach 2003-2005. Praktycznym celem tej pracy jest upowszechnienie nowej klasyfikacji i skal
udostępnianych także w postaci oprogramowania
komputerowego.
 Ukazała się praca Społeczeństwa europejskie.
Stratyfikacja i systemy wartości. Jej celem jest
ustalenie prawidłowości kształtujących funkcjonowanie społeczeństw drogą analizy porównawczej i ilościowej. Dane pochodzą z dużych
międzynarodowych projektów badawczych.
Omówiono pozycję Polski na tle innych krajów.
Przypadek Polski stanowić ma tylko ilustrację
ogólniejszych zależności występujących w skali
globalnej. Przedstawione w książce analizy mają
rozstrzygnąć takie kwestie, jak te, czy rzeczywiście we wszystkich krajach pochodzenie społeczne jest znaczącym wyznacznikiem dostępu do wykształcenia i czy wzrost wykształcenia przekłada
się na coraz wyższe dochody? W jakich krajach
występują największe nierówności dochodów
i jaki typ systemu polityczno-ekonomicznego
im sprzyja? Czy wyższy stopień modernizacji
(mierzonej np. poziomem GDP na jednego mieszkańca) związany jest z osłabieniem religijności?
W jakim stopniu zajmowanie wyższej pozycji
społecznej zmniejsza poparcie dla egalitaryzmu,
powoduje wzrost tolerancji obyczajowej i pozytywnego nastawienia do imigrantów. W jakich
krajach ludzie ufają sobie najbardziej, w jakich
najmniej i od jakich cech zaufanie zależy?
 Historia filozofii XX wieku. Nurty (t. 1, t. 2)
zaplanowana została jako 6-tomowa monografia
nurtów historii filozofii XX wieku. Dotychczas
opublikowane, obejmują filozofię życia, pragmatyzm i filozofię ducha (t. 1) oraz neokantyzm,
filozofię egzystencji i filozofię dialogu (t. 2).
Wszystkie nurty monografii mają tę samą konstrukcję: wprowadzenie do kierunków, biografie
filozofów, ich poglądy, znaczenie, bibliografię
źródłową i przedmiotową. Najważniejsza część
badawcza to „Inspiracje i konteksty”, przedstawiająca stosunek każdego z filozofów do całej
tradycji filozoficznej od jej początków greckich.
Ta część została oparta o nową metodę „genezy
tekstualnej”, zastosowaną po raz pierwszy w historii filozofii. Dzięki tej metodzie udało się do-

konać wielu odkryć i sprostować wiele stereotypowych uproszczeń.
Tytuł profesora uzyskali: Tadeusz Gadacz, Jacek Malinowski, Anna Titkow.
Instytut należy do sieci naukowej „Rozpad i nowy
porządek. Społeczeństwo – Naród – Kultura
w okresie wielkiej zmiany”.
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 (22) 826-71-81, fax (22) 826-78-23
 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 158 pracowników, w tym 92 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
527 prac, z tego 28 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
28 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 8 tematów.
Wybrane wyniki:
 Badano zagadnienie wojny krymskiej jako
konfrontacji różnych cywilizacji. Jest to wkład
do historii ruchów narodowościowych na Bałkanach i na Kaukazie, do zrozumienia historii gospodarczej, społecznej i religijnej Rosji i Turcji,
prawno-militarnych i sanitarnych aspektów udziału armii francuskiej i brytyjskiej w wojnie, rewolucji w technice i środkach komunikacji, jakie
przyniosła wojna, wreszcie – do pojęcia przyczyn, które spowodowały, iż jest to wojna dzisiaj
zapomniana przez Rosjan (ich klęska), Francuzów (fragment dziejów niedocenianego i krytykowanego imperium Napoleona III) i Polaków,
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którzy tak ograniczoną wiedzę o niej przekazali
następnym pokoleniom.
 Badano nekrolog dominikanów krakowskich
z początku XVII w. „Nekrografia...” Walerego
Litwińca to największy z zachowanych polskich
nekrologów dominikańskich. Zawiera 1037 not
obituarnych, odnoszących się do zakonników
i świeckich (monarchów, członków episkopatu,
dobrodziejów: możnowładztwa, szlachty, mieszczan oraz kleru diecezjalnego) od XIII do XVII w.
Krytyczną edycję poprzedza wstęp, który akcentuje znaczenie rękopisu dla badań nad dziejami
dominikanów i kultury społeczno-religijnej
w Polsce epoki średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych.
 Marian Szkot (1028-1082/83) i jego „Kronika
świata” to krytyczne opracowanie kroniki uniwersalnej autorstwa XI-wiecznego iryjskiego
dziejopisa i komputysty działającego w Moguncji, które dało możność poznania jego warsztatu
naukowego (źródła, sposób ich wykorzystania,
argumentacja, specyfika powstawania autografu
kroniki) oraz wyodrębnienia kolejnych etapów
prac nad dziełem.
Tytuł profesora uzyskali: Teresa ChynczewskaHennel, Bogusław Dybaś, Anna Landau-Czajka,
Włodzimierz Mędrzecki, Edward Opaliński.
Uzyskane habilitacje:
Stefan Gąsiorowski Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku;
Przemysław Olstowski Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926-1939;
Izabela Skierska Sabbatha sanctifices. Dzień
święty w średniowiecznej Polsce.
Uzyskane doktoraty:
Marcin Grulkowski Najstarsze księgi miejskie
Głównego Miasta Gdańska;
Paweł Jeziorski Infamia w miastach prusko-inflanckich i Rusi północno-zachodniej;
Olga Linkiewicz Wiejskie społeczności lokalne
na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza etnicznego w Galicji Wschodniej 1918-1939;
Hubert Wilk Współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947-1955.
Instytut należy do sieci naukowej „Rozpad i nowy
porządek. Społeczeństwo – Naród – Kultura
w okresie wielkiej zmiany”.

Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
„Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego”.
 00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31
 (22) 831-02-62, fax (22) 831-36-42
 e-mail: ihpan@ihpan.edu.pl
www.ihpan.edu.pl

INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Leszek O. Zasztowt
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Andrzej K. Wróblewski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 39 pracowników, w tym 30 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
126 prac, z tego 82 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
25 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 3 tematy.
Wybrane wyniki:
 Opublikowano prace: Polska przygoda z techniką – wielkie i małe sukcesy polskich inżynierów,
wynalazców i menedżerów; Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku z serii: „Zawody
medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”; Reimund Rorge, Astronomia w dawnym Wrocławiu. Ludzie i instrumenty; Johannes Kepler.
From Tubingen to Żagań; East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies.
Tytuł profesora uzyskali: Halina Z. Lichocka,
Leszek O. Zasztowt.
Uzyskany doktorat:
Natalia Lietz Bogdan Suchodolski – historyk
nauki.
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 (22) 657-27-46, fax (22) 826-61-37
 e-mail: ihn@ihnpan.waw.pl
www.ihnpan.waw.pl
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INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Aleksandra Cieślikowa
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 101 pracowników, w tym 84 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
92 prace, z tego 6 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
29 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 11 tematów.
Wybrane wyniki:
 Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII
wieku jest dziełem z okresu średniopolskiego,
chronologicznie będącym kontynuacją „Słownika staropolskich nazw osobowych”. Zastosowano
rozwiązania innowacyjne ze względów merytorycznych, ale też innych (niemożność zgromadzenia pełnego materiału historycznego: zmiany
w granicach państwa, zmiany demograficzne,
znacznie zwiększona liczba źródeł). O układzie
artykułów hasłowych decyduje pokazanie dwóch
tendencji: dążności do stabilizacji nazwisk – przezwisk i ukazanie istniejącej wariantywności leksykalnej oraz graficznej. Formy graficzne stają się
odrębnymi nazwiskami bez względu na wspólną
niekiedy etymologię. Opracowanie przynosi też
wiadomości: fleksyjne, podział słowotwórczy
omawianych antroponimów i informacje o nosicielach (status społeczny, frekwencja). Wykorzystana jest wiedza z herbarzy i „Słownika
biograficznego”. Wykazy nazwisk, nieujętych
w artykułach hasłowych, wskazują na chronologię i geografię.
 Tom Juliusz Zborowski „Słownik gwary Zakopanego i okolic” opracowany został na podstawie materiałów rękopiśmiennych Juliusza
Zborowskiego (1888-1965). Ukazał się w ramach serii wydawniczej Muzeum Tatrzańskiego,
które m.in. wypożyczyło materiały. Słownik to
publikacja bogato ilustrowana, zawierająca ok.
8500 haseł. Zebrano w niej i powiązano ze sobą
systemem odsyłaczy, wyrazy i związki frazeolo-

giczne zanotowane w Zakopanem i okolicznych
wsiach w pierwszej połowie XX w. Obszerne
i ciekawe konteksty dokumentują życie górali
i ich ówczesną kulturę materialną i duchową.
Wstęp zawiera informacje o leksykografii podhalańskiej, Juliuszu Zborowskim oraz o zasadach
opracowania tomu. Słownik gwary Zakopanego
i okolic to pierwszy tak bogaty, naukowy leksykon regionu, o którego języku wiadomo było
dotąd jedynie z bardzo skromnych objętościowo
i niedoskonałych pod względem warsztatowym
opracowań.
 W artykule „On Truth of Linguistics Propositions” przedstawiono próbę rozwiązania jednego
z najtrudniejszych pytań współczesnego językoznawstwa, ale też i humanistyki – gdzie jest sens
uprawiania zdyscyplinowanego metodologicznie
językoznawstwa, skoro – jak twierdzą opiniotwórczy przedstawiciele nauk o poznaniu – cała humanistyka jest jedynie zbiorem (meta)opowieści,
opowieściom tym zaś nie przysługują tradycyjne
kategorie prawdy lub fałszu? Jedynie społeczność naukowców pewne opowieści jest skłonna
uznać za prawdziwe, a inne odrzucić. Selekcja ta
nie dokonuje się na podstawie rozstrzygających
dowodów racjonalnych, lecz jest wypadkową
różnych przekonań badaczy. Te z kolei kształtują się za pomocą intuicji i panującej w danym
momencie mody intelektualnej. Przeanalizowano
sądy funkcjonujące w językoznawstwie z punktu
widzenia kryteriów prawdziwości nakładanych
na zdania w ramach tzw. korespondencyjnej koncepcji prawdy, koherencyjnej koncepcji prawdy
i pragmatycznej koncepcji prawdy w jej socjologicznej wersji. W obiegu lingwistycznym istnieje
grupa zdań, które przy pewnych założeniach są
zgodne z eksplikacją A. Tarskiego. O prawdziwości każdego zdania z drugiej grupy można orzekać
tylko wtedy, gdy zestawi się je ze zdaniami należącymi do konkretnego systemu zdań. W innym
systemie analizowane zdanie zostanie uznane za
fałszywe. Kryteria oceny są w stanie pewne systemy zdań uznać za nieadekwatne. Kryteria te
nie są jednak na tyle ostre, aby na ich podstawie
można było ostatecznie rozstrzygnąć o wyższości jednego konkretnego systemu zdań nad innymi systemami. W ramach lingwistyki istnieje
też wiele zdań, które w opinii językoznawców
są prawdziwe, choć nie są koherentne z jakimś
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systemem zdań – ze zdań należących do tego
systemu można wyprowadzić odmienne sądy.
Właśnie ta ostatnia grupa zdań jest dla postmodernistów argumentem na rzecz tezy, że w nauce
(szczególnie w humanistyce) mamy do czynienia
jedynie z nawarstwiającymi się opowieściami.
Podstawowym celem tego artykułu jest jednak
wykazanie, że zdania należące do trzeciej grupy, aczkolwiek w językoznawstwie częste, nie
należą do jego centrum – są jedynie uzupełnieniem czegoś, co można określić mianem dyskursu
lingwistycznego.
Tytuł profesora uzyskał Piotr Żmigrodzki.
Uzyskana habilitacja:
Rafał L. Górski Diateza nacechowana w polszczyźnie. Studium Korpusowe.
Uzyskane doktoraty:
Krystyna Data Struktura dialogu we współczesnej
polszczyźnie mówionej;
Karolina Jamrożek Język Stanisława Moniuszki
(na podstawie „Listów zebranych”);
Dorota Kowalska Język najdawniejszych polskich
zapisek sądowych na Ukrainie w księgach grodzkich i ziemskich z Kamieńca Podolskiego z połowy XVI i początku XVII wieku;
Anna Ledzińska „Origo et fundamentum liberalium litterarum”. Gramatyka w systemie sztuk
wyzwolonych w pismach Izydora z Sewilli;
Mariusz Leńczuk Synonimia leksykalna w średniowiecznych przekazach kanonu Mszy Świętej;
Kinga Wenklar Językowy obraz kobiety w pieśniach z Pokucia i Huculszczyzny.
Instytut należy do: sieci naukowej „Akademickie
Centrum Komputerowe CYFRONET”; L’Union
Académique Internationale w Brukseli – sieci
słowników łaciny średniowiecznej.
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
„Konsorcjum Narodowego Korpusu Języka Polskiego”.
 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 31
 (12) 632-56-92, fax (12) 632-87-13
 e-mail: piotr@ijp-pan.krakow.pl,
ijp@ijp-pan.krakow.pl
www.ijp-pan.krakow.pl

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Leszek J. Jasiński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Epaminondas Jerzy Osiatyński
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 28 pracowników, w tym 19 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
115 prac, z tego 1 w recenzowanym czasopiśmie
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 6 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą
realizowano 4 tematy.
Wybrane wyniki:
 Raport INE PAN „Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie” jest półrocznikiem, który zawiera
krótkookresowe prognozy najważniejszych parametrów makroekonomicznych oraz analizy sektora gospodarstw domowych, przedsiębiorstw,
rządowego i finansowego. Prezentowane są
w nim także opinie badaczy dotyczące aktualnej sytuacji makroekonomicznej, uwarunkowań
międzynarodowych i zagadnień związanych
z członkostwem Polski w UE. Każdy nowo
wydany numer jest prezentowany na specjalnej
konferencji. Do końca 2009 r. ukazało się 15
numerów. Badania i prace związane z przygotowaniem Raportu mają w Instytucie charakter
ciągły.
 Opublikowano www.PolskaTransformacja.pl.
Książka przedstawia społeczno-gospodarcze
przemiany w Polsce od 1989 roku. Autor dokonuje krytycznej analizy wydarzeń oraz postaci,
które miały istotny wpływ na rozwój nowo powstałego systemu gospodarczego w Polsce. Prezentuje bogaty materiał poznawczy, faktograficzny i dokumentalny.
 Raport o innowacyjności gospodarki Polski
w 2008 roku został przygotowany w ramach badań prowadzonych od 2005 roku. Jest to już
czwarta ogólnopolska edycja raportu (w 2008 r.
ukazało się 16 raportów wojewódzkich). Zawarte są w niej analizy makroekonomiczne i mikroekonomiczne, oceny innowacyjności przedsię-
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biorstw, lista 500 najbardziej innowacyjnych
przedsiębiorstw w Polsce, przygotowane według
metodologii oceny innowacyjności opracowanej
przez INE PAN listy rankingowe firm innowacyjnych wg zatrudnienia, a także zestawienia patentów firm oraz innowacyjnych produktów i usług.
Raport ukazał się w ramach Europejskiego Roku
Kreatywności i Innowacji.
Uzyskana habilitacja:
Cezary A. Wójcik Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji.
Uzyskany doktorat:
Sylwia Zajączkowska-Jakimiak Kapitał ludzki
a transfer wiedzy technicznej poprzez zagraniczne inwestycje bezpośrednie.
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”; „Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk”.
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 (22) 657-27-07, fax (22) 826-72-54
 e-mail: inepan@inepan.waw.pl
www.inepan.waw.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Władysław Czapliński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Andrzej Wróbel
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 95 pracowników, w tym 78 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
275 prac, z tego 64 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
8 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 3 tematy.

Wybrane wyniki:
 Opublikowano Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym. Legalność użycia siły w stosunkach międzynarodowych stale przyciąga uwagę
badaczy, przede wszystkim dlatego, że pomimo
jednoznacznej, jak by się mogło wydawać, regulacji prawnej w Karcie Narodów Zjednoczonych,
nieustannie dochodzi do konfliktów zbrojnych.
Celem pracy była analiza odpowiedzialności
państw za niezgodne z prawem użycie siły. Książka dotyczy aktualnego zagadnienia będącego
przedmiotem prac kodyfikacyjnych. Przedstawiono: użycie siły jako naruszenie prawa międzynarodowego, możliwość przypisania tego naruszenia państwu, charakter prawny naruszenia
w kontekście wyróżnienia szczególnych kategorii norm bezwzględnie obowiązujących, ius cogens oraz zobowiązań w stosunku do społeczności międzynarodowej jako całości, erga omnes;
formy odpowiedzialności za nielegalne użycie
siły (w szczególności restytucja i odszkodowanie
finansowe); wzajemny stosunek odpowiedzialności międzynarodowej państw oraz odpowiedzialności karnej jednostek za zbrodnie przeciwko
prawu międzynarodowemu. Książka jest adresowana do prawników i politologów zainteresowanych stosunkami międzynarodowymi.
 Publikacja Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską. Komentarz, tom II (art. 61-188) zawiera dogmatyczno-teoretyczne analizy przepisów prawnych upoważniających Wspólnotę do
podejmowania działań w takich ważnych dziedzinach, jak na przykład współpraca sądowa
w sprawach cywilnych, polityka wizowa i azylowa, polityka społeczna, ochrona konsumentów
czy ochrona środowiska. Do kolejnej grupy doniosłych prawnie i gospodarczo przepisów należą przepisy dotyczące reguł konkurencji.
 Książka Komitet Praw Człowieka ONZ. Wybór
orzecznictwa jest pierwszą polską publikacją prezentującą dorobek orzeczniczy Komitetu Praw
Człowieka ONZ, organu czuwającego nad implementacją przez państwa postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych, którego stroną Polska jest
od 1977 roku. Dokonano wyboru i tłumaczenia
kilkudziesięciu najciekawszych decyzji tego organu wydanych na przestrzeni przeszło dwudzie-
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stu lat w trybie procedury rozpatrywania skarg
indywidualnych. Publikacja ma na celu ukazanie
wkładu Komitetu Praw Człowieka w rozwój międzynarodowego standardu praw człowieka. Prezentowane orzeczenia podejmują interesujące
kwestie związane z realizacją takich fundamentalnych praw i wolności, jak m.in. prawo do życia, zakaz tortur, zakaz dyskryminacji, wolność
słowa, prawo do sądu czy prawo do prywatności.
Pozycja ta jest adresowana do szerokiego kręgu
odbiorców, zarówno praktyków prawa (sędziowie, adwokaci, prokuratorzy), jak i teoretyków.
Jej adresatami są także inne osoby zajmujące się
zawodowo tematyką praw człowieka, w tym pracownicy instytucji państwowych i licznych organizacji pozarządowych. Książka stanowi ponadto
wartościową pomoc dydaktyczną w edukacji
o prawach człowieka prowadzonej na poziomie
uniwersyteckim oraz w ramach specjalistycznych
szkoleń.
Uzyskana habilitacja:
Małgorzata Bednarek Prawo do mieszkania
w Konstytucji i ustawodawstwie.
Uzyskane doktoraty:
Lena Krysińska-Wnuk Regulacja zwolnień grupowych pracowników a problem równowagi między swobodą pracodawcy w kształtowaniu składu
załogi a ochroną pracowników;
Justyna Łacny Instrumenty ochrony interesów
finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki regionalnej;
Grzegorz Materna Pojęcie przedsiębiorcy w świetle polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji;
Wojciech Sadowski Zastosowanie zasady rei iudicatae w arbitrażu inwestycyjnym.
Instytut należy do sieci naukowej „Rozpad i nowy
porządek. Społeczeństwo – Naród – Kultura
w okresie wielkiej zmiany”.
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
/fax (22) 826-78-53
 e-mail: inp@inp.pan.pl
www.inp.pan.pl

INSTYTUT PSYCHOLOGII PAN
Dyrektor: doc. dr hab. Urszula Jakubowska
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Krystyna Skarżyńska
Instytut (kategoria „2” w rankingu MNiSW) zatrudnia 35 pracowników, w tym 27 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 78
prac, z tego 1 w recenzowanym czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym; realizowano 7 projektów badawczych, w tym 1 zagraniczny; we
współpracy z zagranicą realizowano 6 tematów.
Wybrane wyniki:
 Curiosity and Information Seeking in Animal
and Human Behavior przedstawia systematyczny
przegląd badań i teorii dotyczących zachowań
ukierunkowanych na zdobywanie informacji
u zwierząt i ludzi. Podstawą pracy jest przegląd
badań światowych oraz własnych autora. Rozdziały poświęcone są pojawieniu się ewolucji, poziomów ich organizacji oraz mechanizmom różnych form eksploracji oraz ciekawości człowieka.
 W pracy Hypocrisy or Maturity? Culture and
Context Differentiation, konstrukt zróżnicowania
kulturowego wykorzystano w opisie i analizie
wyników badań w 33 krajach, dotyczących kulturowych reguł ujawniania emocji. Uzyskane
zróżnicowanie powiązano z wartościami kulturowymi wyznaczanymi przez kontekst. Wyniki
stanowią podstawę dla przyszłych badań wskazujących na to, jak jednostki modyfikują swoje
zachowania oraz ekspresję w różnych kontekstach i jak kultura może temu sprzyjać.
 W pracy Cynicism in Love and in Politics wyjaśniono działanie niektórych wyznaczników niskiego dobrostanu w krajach postkomunistycznych. Przeprowadzone badania upoważniają do
przypuszczenia, że ważnym czynnikiem pośredniczącym jest występowanie cynizmu oraz braku
zaufania. To ostatnie jest przejawem obniżonego
kapitału społecznego.
Instytut należy do sieci naukowych: „Rozpad
i nowy porządek. Społeczeństwo – Naród – Kul-
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tura w okresie wielkiej zmiany”; „Społeczeństwo
kultury informatycznej, jego pragmatyka i samoświadomość”.
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
„Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk”.
 03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
 (22) 517-99-16, fax (22) 517-99-17
 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 39 pracowników, w tym 27 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 102
prace, z tego 3 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 19
projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 7 tematów.
Wybrane wyniki:
 Realizowano projekt „Rozwój i zastosowanie
zaawansowanych metod ilościowych oceny ex
ante i ex post programów rozwoju wsi Unii Europejskiej” (ADVANCED-EVAL, 6. PR UE).
Głównym osiągnięciem projektu było opracowanie narzędzi naukowych, umożliwiających ocenę
ex ante i ex post programów unijnych. Należą do
nich: syntetyczna miara rozwoju obszarów wiejskich p.n. Rural Development Index (RDI) mierząca różnice w jakości życia na wsi; metoda
doboru grupy kontrolnej (propensity score matching, PSM) pozwalająca na określenie scenariusza rozwoju bez oddziaływania polityki (tzw.
counterfactual). Weryfikację indeksu RDI w Polsce przeprowadzono dla 314 powiatów wiejskich

na danych z lat 2002-2005. Najwyższą wartość
RDI (wskazującą na najwyższy rozwój) uzyskały tereny wiejskie położone wokół największych
aglomeracji miejskich, obszary wiejskie Polski
wschodniej, Podkarpacia, a także wysoko zurbanizowane, ze zdegradowanym przemysłem (część
Górnego i Dolnego Śląska). Nie wykazano natomiast tak wyraźnej prawidłowości w przypadku
najmniejszej wartości wskaźnika. Operując większymi agregatami (domenami) stwierdzono, iż
największą wagę w rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce miała domena demograficzna, a następne trzy domeny: społeczna, ekonomiczna i infrastrukturalna miały prawie taką samą wagę. Najmniejsze znaczenie (bliskie zeru) miały domeny:
administracyjna i środowiska naturalnego. Komisja Europejska rozważa kwestię obligatoryjnego
stosowania przez kraje członkowskie wypracowanych miar już w 2010 r. przy średniookresowej
ewaluacji obecnie realizowanych Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 W wyniku projektu „Społeczno-gospodarcze
uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na
terenie Zielonych Płuc Polskich”, dzięki badaniom opinii wójtów, powstała klasyfikacja pozytywnych i negatywnych skutków ustanowienia
na terenie gmin obszaru Natura 2000. Do efektów negatywnych zaliczono m.in.: utrudnienia
w planowaniu i realizacji inwestycji; ograniczenia
w działalności gospodarstw rolnych; wycofanie
się potencjalnych inwestorów; redukcja dotychczasowych terenów przeznaczonych na inwestycje; pojawienie się konfliktów na tle ochrony
środowiska. Natomiast do pozytywnych zjawisk
respondenci zaliczyli: zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców wsi; rozwój turystyki wiejskiej; poprawa stanu środowiska przyrodniczego; ułatwienie dostępu do zewnętrznych
źródeł finansowania inwestycji, projektowanych
w zgodzie z wymogami dla terenów Natura
2000; rozwój rolnictwa ekologicznego; wprowadzenie przez przedsiębiorstwa technologii
produkcji przyjaznych środowisku. Pogłębione
badania pokazały, że negatywne postrzeganie
Natury 2000 wynika w dużej mierze z niepełnej znajomości zasad regulujących możliwości
inwestowania na tych terenach. Skłania to do
sformułowania wniosku o konieczności zintensy-
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fikowania kampanii informacyjnych dotyczących
tych kwestii.
 Zakres projektu „Wielofunkcyjność rolnictwa
– podstawy identyfikacji, kwantyfikacji oraz powiązania z instrumentami polityki rolnej” wpisuje się w prowadzoną od kilku lat na forum unijnym dyskusję nt. reformy Wspólnej Polityki
Rolnej, a w tym w kontekście konieczności wynagradzania rolników z tytułu dostarczania ogółowi społeczeństwa tzw. dóbr publicznych. Podjęto próbę identyfikacji dóbr dostarczanych przez
rolników w podziale na dobra rynkowe (opłacane
w ramach WPR), jak i te, które dotychczas nie
były wyceniane przez rynek, a rolnicy nie otrzymywali wynagrodzenia z tego tytułu. Na przykładzie sektora owczarskiego zidentyfikowano katalog rynkowych i nierynkowych (publicznych)
dóbr, dostarczanych przez rolników. Do dóbr rynkowych w tym sektorze produkcji rolniczej zaliczono: mięso, mleko i jego przetwory, skóry,
wełnę i wyroby wełniane. Wśród dóbr nierynkowych (publicznych) wyróżniono trzy kategorie:
dobra kulturowe – ubiór, gwarę, piosenki, rzeźbiarstwo, malarstwo, tradycje, obrzędy; dobra
związane ze środowiskiem przyrodniczym – bioróżnorodność, krajobraz, walory estetyczne przestrzeni produkcyjnej; dobra związane ze środowiskiem społecznym – poczucie bezpieczeństwa
materialnego, zatrudnienie, tworzenie marki lokalnej. Kwestią otwartą wymagającą kontynuacji
badań jest opracowanie algorytmów pozwalających na dokonywanie kwantyfikacji wartości
dóbr nierynkowych w jednostkach pieniężnych
i adekwatnego wynagradzania rolników za ich
tworzenie.
Tytuł profesora uzyskała Barbara Kutkowska.
Uzyskany doktorat:
Sylwia Michalska Orientacje życiowe mieszkańców wsi a procesy przekształceń systemowych.
W poszukiwaniu linii społecznych napięć.
Instytut należy do sieci naukowych: ENARPRI
– „European Network of Agricultural and Rural Policy Research Institutes” (Europejska Sieć
Instytucji Zajmujących się Polityką Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich); „Mokradła i Człowiek”;
„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
 (22) 657-28-20, fax (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 56 pracowników, w tym 41 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 221
prac, z tego 13 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 66
projektów badawczych, w tym 1 zagraniczny; we
współpracy z zagranicą realizowano 22 tematy.
Wybrane wyniki:
 Książka Od mowy magicznej do szumów popkultury ma na celu pokazanie ewolucji pojęcia
kultury oraz antropologicznych i kulturoznawczych metod badań. Spektrum problemów rozciąga się od tradycyjnych tematów (mit, język
magiczny, tradycja, natura-kultura) do współczesnych analiz zjawisk turystyki kulturowej, etnonacjonalizmu i kultury konsumpcyjnej.
 Wydano publikację związaną z pracami IV
otwartych warsztatów „Representing Semantics
in Digital Lexicography. Innovative Solutions
for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography”. Warsztaty zorganizowano w ramach
międzynarodowego projektu MONDILEX „Conceptual Modeling of Networking of Centers for
High-Quality Research in Slavic Lexicography
and Their Digital Resources” (EC 7th Framework Program). Publikacja, poruszająca problematykę semantyki, frazeologii w powiązaniu
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z dwu- i wielojęzycznymi słownikami (głównie
dla języków słowiańskich), kierowana jest do
językoznawców, leksykografów i informatyków. W materiałach przedstawiono najnowsze
osiągnięcia oraz tendencje i kierunki rozwoju elektronicznej leksykografii slawistycznej.
Omówiono m.in. problematykę podstaw teoretycznych dla elektronizacji zasobów (takich
jak korpusy jedno- i wielojęzyczne, słowniki
on line i in.), podano szczegółowe przykłady
praktycznych rozwiązań lub nowatorskich projektów leksykograficznych, przedstawiono teoretyczne badania konfrontatywne nad językami
słowiańskimi.
 Książka Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji (kontynuacje, zerwania, transformacje) obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem
tradycji w teatrze rosyjskim XX wieku. Materiały obejmują najważniejsze obszary rosyjskiego
teatru, m.in.: działalność studiów i laboratoriów
teatralnych, twórczość awangardy, Wsiewołoda
Meyerholda, Aleksandra Tairowa, dziedzictwo
Konstantina Stanisławskiego i Moskiewskiego
Teatru Artystycznego (na przykładzie inscenizacji
Czechowa), a także najważniejsze zjawiska teatru
drugiej połowy XX wieku. Oddzielne rozdziały
są poświęcone twórczości dwóch współczesnych
reżyserów: Lwa Dodina i Anatolija Wasiljewa.
 Wydano publikację Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 9, Słowotwórstwo,
ostatni tom Gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej, w którym przedmiotem porównania
wychodzącego od treści i opartego o semantyczny język-pośrednik są derywaty słowotwórcze
w obu językach przedmiotowych. Jest to pierwszy opis tego typu dla języków słowiańskich,
który przyjmuje za swoje podstawowe założenie izomorfizm strukturalny między zdaniem
i derywatem i w którym słowotwórstwo zostało
konsekwentnie potraktowane jako składnia morfemiczna. Dla potrzeb takiego opisu sporządzono inwentarz struktur semantycznych i ustalono
odpowiadające im wykładniki w obu językach
przedmiotowych.
Uzyskany doktorat:
Iveta Rucka Język polskiej mniejszości narodowej
na Łotwie w okresie międzywojennym na materiale prasy i innych druków informacyjnych.

Instytut należy do sieci naukowej CLARIN
(Common Language Resources and Technology
Infrastructure).
 00-337 Warszawa, ul. Bartoszewicza 1b m. 17
 (22) 826-76-88, fax (22) 828-44-75
 e-mail: ispan@ispan.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 92 pracowników, w tym 71 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
183 prace, z tego 20 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
28 projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 9
tematów.
Wybrane wyniki:
 Praca Młodzież w PRL dotyczy losów młodego
pokolenia Polski Ludowej. Zostały one ukazane
przez pryzmat udziału w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym, w życiu codziennym,
z jego strategiami przetrwania i przystosowaniem
do rzeczywistości oraz w różnych formach oporu.
Przedstawiona jest polityka kolejnych ekip rządzących wobec młodego pokolenia i jej recepcja
wśród młodzieży. Na porażkę polityki władzy
wobec młodzieży złożyły się, m.in. przegrana
rywalizacja z kulturą opartą na wartościach chrześcijańskich oraz rozbieżność między deklarowanymi hasłami a codzienną praktyką, która odsłaniała niedemokratyczną naturę systemu i jego
nieefektywność ekonomiczną. Poza okresem
1944-1956 władze nie potrafiły zrealizować społecznych i kulturalnych aspiracji młodego pokolenia, które od początku lat sześćdziesiątych XX
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wieku za punkt odniesienia przyjmowało życie
rówieśników na Zachodzie.
 Praca Okrągły Stół, czyli polski Rubikon ukazuje wpływ wydarzeń w Polsce na inne państwa
regionu, który polegał głównie na ośmielaniu
grup opozycyjnych do podjęcia aktywnej działalności oraz na uspokajaniu władz komunistycznych. Polscy naukowcy nie przebadali jeszcze archiwów państw regionu – w tym zamkniętych dla
nich archiwów moskiewskich – pod kątem oceny
wpływu modelu polskiego. Liczni eksperci zachodni oceniający polski kompromis uważają, że
stał się on przykładem pokojowego rozwiązywania konfliktów. Początkowo rządzącym zależało
na współudziale opozycji w reformie gospodarki
państwa. Jednak w drugiej połowie 1988 r. sprawa ta zaczęła schodzić na dalszy plan – głównym
zamiarem władzy stało się polityczne „zneutralizowanie” opozycji poprzez umożliwienie jej
ograniczonego dostępu do polityki i wbudowanie
w struktury PRL. Kierunek, w jakim potoczyły
się dalsze wydarzenia, to w dużej mierze dzieło
przypadku.
 Zorganizowano ogólnopolską konferencję na temat Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
(EPS). Omówiono genezę, przesłanki, zasady
funkcjonowania, cele i ewolucję EPS ze szczególnym uwzględnieniem jej wymiaru wschodniego, południowego i północnego. Uczestnicy konferencji starali się nakreślić przyszłość
EPS i wynikające z tej polityki zadania dla
Polski.
Tytuł profesora uzyskali: Andrzej Friszke,
Paweł Machcewicz.
Uzyskana habilitacja:
Tomasz G. Grosse Europa na rozdrożu.
Uzyskane doktoraty:
Agnieszka Kloskowska-Dudzińska Reprezentacja
polityczna w Polsce na różnych szczeblach systemu władzy;
Paweł Popieliński Młodzież mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku po 1989: Organizacje, tożsamość narodowa, rola społecznopolityczna.
Instytut należy do sieci naukowej „Rozpad i nowy
porządek. Społeczeństwo – Naród – Kultura
w okresie wielkiej zmiany”.

 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20
 (22) 825-52-21, fax (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 104 pracowników, w tym 63 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 217
prac, z tego 8 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 25
projektów badawczych, w tym 1 zagraniczny; we
współpracy z zagranicą realizowano 15 tematów.
Wybrane wyniki:
 Wynikiem badań w ramach projektu „Marcin
Mielczewski i muzyka na dworach polskich Wazów” jest monografia życia i twórczości Marcina
Mielczewskiego (zm. 1651), członka kapeli królewskiej „polskich” Wazów oraz kapelmistrza
zespołu muzycznego królewicza Karola Ferdynanda Wazy, biskupa Wrocławia i Płocka. Sylwetka muzyka i kompozytora została ukazana
w kontekście życia muzycznego, jakie toczyło się
w Rzeczypospolitej pod wazowskim patronatem.
 Głównym celem projektu „Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej
XVI wieku” była odpowiedź na pytanie, w jakim
zakresie drukarstwo wpłynęło na przeobrażenia
kultury muzycznej XVI wieku. Podjęto badania
nad drukami zachowanymi w Polsce i za granicą
oraz zgromadzono szczegółową dokumentację
obejmującą 130 edycji z okresu 1488-1608, zróżnicowanych pod względem typologicznym i proweniencyjnym.
 Projekt „Polskie uroczystości świeckie i sakralne w barokowym Rzymie (1587-1696)” miał
na celu całościowe opracowanie polskich uroczy-
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stości świeckich i sakralnych zorganizowanych
w Rzymie za panowania Zygmunta III Wazy,
Władysława IV Wazy, Jana Kazimierza Wazy
oraz Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana
III Sobieskiego. Zgromadzono materiał ikonograficzny i odkryto wiele nieznanych źródeł archiwalnych. Zrekonstruowano scenariusze uroczystości i określono wykorzystywane środki
wizualne oraz dokonano porównań z analogicznymi widowiskami organizowanymi przez inne
nacje.
Uzyskane doktoraty:
Katarzyna Kolendo-Korczak „Praecepta politica” w toruńskim ratuszu. Niezachowany cykl
malowideł Antona Möllera z 1603 roku i jego
europejski kontekst;
Anna Oleńska Jan Klemens Branicki – Sarmata
oświecony. Kreowanie własnego wizerunku przez
sztukę.
 00-950 Warszawa, ul. Długa 26/28
 (22) 504-82-18, fax (22) 831-31-49
 e-mail: ispan@ispan.pl
www.ispan.pl

ZAKŁAD ARCHEOLOGII
ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ PAN

6th-11th Century przedstawiono budowlę odkrytą w czasie wykopalisk w latach 2002-2009,
która z kościoła fortecznego stała się ważnym
centrum pielgrzymkowym chrześcijańskiego
królestwa Makurii. Omówiono pierwsze trzy
fazy poprzedzające budowę tzw. Rafaelionu.
Niektóre z malowideł ściennych wykonanych
w IX/X wieku sugerują rozbudowany system
powiązań kulturalnych obejmujących również
Europę.
 Opublikowano II tom z serii „Tell Atrib”, stanowiący pierwszą od kilkudziesięciu lat monografię numizmatyczną stanowiska archeologicznego z dokładnie przebadanym kontekstem
topograficznym i stratygraficznym. Powstało
ważne narzędzie pracy badawczej dla wszystkich
archeologów prowadzących wykopaliska w Egipcie i krajach ościennych.
 Złożono do druku IV tom z serii „Saqqara”
(w języku angielskim), stanowiący monografię
unikatowego zespołu grobowego (Ny-anch-Nefertuma) z czasów Starego Państwa, rzucającego
nowe światło na schyłkową fazę tej epoki. Jest to
cenny wkład do poznania rozwoju sztuki egipskiej w III tysiącleciu p.n.e., przede wszystkim
dzięki płaskorzeźbom pozostawionym przez artystów w różnych stadiach opracowania.
Zakład jest członkiem konsorcjum naukowego
Międzyinstytutowe Laboratorium Badań Właściwości i Mikrostruktur Geomateriałów.

Dyrektor: czł. koresp. PAN Karol J. Myśliwiec
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Joachim Śliwa
Zakład (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 18 pracowników, w tym 15 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 35
prac, z tego 5 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 9 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą
realizowano 35 tematów.
Wybrane wyniki:
 W rozprawie The Church in Context. Art and
Architecture of the Lower Church at Banganarti,

 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 (22) 657-27-91, fax (22) 826-65-60
 e-mail: zaspan@zaspan.waw.pl
www.zaspan.waw.pl

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 11 pracowników, w tym 9 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
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Działalność naukowa: opublikowano łącznie 27
prac, z tego 10 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 4 projekty badawcze.
Wybrane wyniki:
 Opracowanie „Nowy” konfucjanizm w krajach
Azji Wschodniej powstało w wyniku badań dotyczących procesów ideologicznych i politycznych
w danym regionie. Punktem wyjścia badania było
przekonanie zachodniej literatury, iż obecny renesans konfucjanizmu w krajach Azji Wschodniej
jest „nowym” konfucjanizmem. Zwrócono uwagę
na fakt, iż pierwsze odrodzenie konfucjanizmu
miało miejsce w Chinach już w XI w. i że proponuje się określać obecne zjawisko jako współczesny nowy konfucjanizm. Opracowanie naświetla
genezę współczesnego konfucjanizmu, zawiera
też omówienie funkcji, jakie konfucjanizm pełnił
w Japonii, w Chinach, na Tajwanie oraz w Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza w Singapurze.
 Realizacja tematu badawczego „Funkcja religii
w procesie globalizacji” zaowocowała monografią Islam i jego odnowa na przykładzie krajów
arabskich, Turcji i Iranu. Omówione zostały
w niej różne formy odpowiedzi współczesnych
ideologów ruchu odnowy islamu na wyzwania
globalizacji. Ruchy odnowy islamu wyrażają się,
z jednej strony, w przeciwstawianiu się oddziaływaniu globalizacji przez akcentowanie wartości
własnej kultury, przede wszystkim islamu. Z drugiej strony, widoczna jest tendencja do uniformi-

zacji niezwykle zróżnicowanej obrzędowości
i kultu przez egzekwowanie od wszystkich muzułmanów powrotu do „czystych” i nieskażonych
zasad wczesnego islamu. Ponadto, zdecydowana
akceptacja przez współczesnych reformatorów
islamu osiągnięć nowoczesnej techniki i technologii przybliża ruchy odnowy do istoty i haseł
obecnej fali globalizacji.
 Przygotowano opracowanie Integracja i kultury imigrantów. Spory wokół ochrony praw społeczności imigranckich w Europie. Zawiera ono
omówienie głównych wątków obecnej dyskusji
o zmianach polityki wielokulturowości z perspektywy integracji imigrantów w krajach europejskich (państwach Unii Europejskiej). Zwrócono w nim uwagę na to, iż mimo głosów krytyki,
głównie w zakresie rozwiązań instytucjonalnych,
zasady polityki wielokulturowości zachowują
swoją ważność. Świadczą o tym dążenia państw
europejskich do zachowania dotychczasowych
praw imigrantów, jakkolwiek z drugiej strony
rosną wobec nich wymagania dotyczące znajomości języka nowego kraju zamieszkania i lojalności wobec niego. Opracowanie koncentruje się
na polityce państwa w aspekcie zarządzania wielokulturowością i przedstawia różne rozumienia
pojęcia „integracja” i „wielokulturowość”.
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
/fax (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 2009 roku Wydział liczył 35 członków krajowych PAN (17 rzeczywistych i 18 korespondentów) oraz 25 członków zagranicznych. W 2009
roku zmarło 2 członków korporacji: w dniu 25
kwietnia – czł. zagr. PAN Piotr Słonimski, w dniu
11 czerwca – czł. rzecz. PAN Kazimierz Browicz. W wyniku wyborów nowymi członkami
zagranicznymi PAN w 2009 roku zostali: prof.
Małgorzata Kloc-Stępkowska i prof. Zbyszek
Otwinowski z USA oraz prof. Igor Tikhonovich
z Rosji.
W 2009 roku odbyły się dwie sesje plenarne
Wydziału: wiosenna w dniu 20 kwietnia w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi oraz jesienna w dniu
5 listopada w Warszawie.
 Sesja wiosenna miała charakter szczególny,
ponieważ połączona była z konferencją dedykowaną jubileuszowi 80. urodzin profesor Marii
Joanny Olszewskiej, czł. rzecz. PAN. Tematem
konferencji były „Wyzwania współczesnej biologii komórki: genetyka molekularna, biologia systemów, bioinformatyka”. W obradach sesji wzięli
również udział: prof. Andrzej Kononowicz, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego jubileuszowej konferencji, a także prof. Jan Michalski,
honorowy prezes Oddziału Łódzkiego. Wydział
podjął uchwałę o powołaniu komisji konkursowej
ds. wyboru dyrektora Zakładu Badania Ssaków
PAN. Przedstawiono informację dotyczącą oceny
placówek naukowych Wydziału: Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
PAN, Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera
PAN oraz Zakładu Badania Ssaków PAN. Ustalono, że komplet dokumentów dotyczących oceny
tych placówek, wraz z kartą do głosowania, zostanie rozesłany wszystkim członkom, a głosowanie
odbędzie się drogą elektroniczną. Po obliczeniu
głosów, Wydział zaakceptował ocenę tych placówek zaproponowaną przez Komisję. Wszystkie
otrzymały kategorię A.
 W obradach sesji jesiennej uczestniczyli członkowie Wydziału oraz zaproszeni goście. Sesję
prowadził prof. Andrzej B. Legocki, przewodniczący Wydziału. Podjęto trzy uchwały. Pierwsza

dotyczyła powołania członków komisji konkursowych ds. wyboru kandydatów na dyrektorów
placówek: Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego
PAN, Zakładu Antropologii PAN, Zakładu Biologii Antarktyki PAN oraz Instytutu Dendrologii
PAN. Drugą uchwałę podjęto w sprawie nagród
Wydziału Nauk Biologicznych PAN w 2009 roku.
Trzecia uchwała dotyczyła oceny 14 placówek Wydziału w kadencji 2007-2010. W wyniku
tej oceny 13 placówek uzyskało kategorię A. Są
to: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut
Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Dendrologii PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego
PAN, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN, Instytut Systematyki i Ewolucji
Zwierząt PAN, Międzynarodowy Instytut PAN
– Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Zakład
Antropologii PAN, Zakład Biologii Antarktyki
PAN, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN oraz Międzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej. Komisja uznała, że
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej stanowi punkt odniesienia dla innych placówek Wydziału, jeśli chodzi o organizowanie procesu badawczego oraz tworzenie grup
badawczych. Ocena B dla Centrum Badań Ekologicznych PAN zaproponowana przez komisję
ds. oceny placówek nie została zaakceptowana
przez członków Wydziału. W głosowaniu wzięło
udział 40 osób (członkowie korporacji, przewodniczący komitetów wydziałowych oraz dyrektorzy instytutów): 20 osób głosowało za przyjęciem
uchwały, 5 osób było przeciw, 15 wstrzymało się
od głosu. Zgodnie z sugestiami komisji ds. oceny
oraz dyskusją na sesji, przewodniczący Wydziału
został upoważniony do powołania zespołu, który
odwiedzi Centrum Badań Ekologicznych PAN
w Dziekanowie, dokona przeglądu placówki
na miejscu oraz zaproponuje kroki naprawcze.
W czasie sesji dyskutowano o bieżących sprawach Wydziału i Akademii. Krytyczne uwagi wywołała sprawa powołanych przez prezesa PAN
w roku 2009 zespołów integracyjno-eksperckich.
Wydział wybrał kandydatów na członków zagranicznych PAN. Wszyscy rekomendowani przez
Wydział kandydaci zostali wybrani na członków

– 43 –

zagranicznych Akademii w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 10 grudnia 2009 r.
Nagrody i wyróżnienia naukowe
Uchwałą sesji jesiennej przyznano nagrody
Wydziału za rok 2009. Nagrodę za wybitne
osiągnięcia naukowe otrzymał zespół z Instytutu
Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN pod kierunkiem prof. Leszka Kaczmarka w składzie: dr Grzegorz M. Wilczyński, dr
Marcin Rylski, dr Filip A. Konopacki, mgr Piotr
Michaluk, dr Paweł Okulski, mgr Renata Amborska, dr Jacek Jaworski, dr Joanna Dzwonek, mgr
Maciej Gawlak – za cykl publikacji Regulacja
i udział metalo-proteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej, MMP-9 w prawidłowej i patologicznej
plastyczności synaptycznej. Nagrodę za wybitną
monografię The Illustrated Moss Flora of Antarctica (wyd. Cambridge University Press) otrzymali: prof. dr hab. Ryszard Ochyra i doc. dr hab.
Halina Bednarek-Ochyra z Instytutu Botaniki
im. Władysława Szafera PAN.
W roku 2009 członkowie Wydziału uhonorowani zostali prestiżowymi wyróżnieniami i nagrodami: prof. Andrzej Jerzmanowski otrzymał
nagrodę indywidualną Prezesa Rady Ministrów
za wybitne osiągnięcia naukowe, prof. Lech Wojtczak – Nagrodę im. Bolesława Skarżyńskiego za
najlepszy artykuł przeglądowy w „Postępach Biochemii”, prof. Katarzyna Turnau – nagrodę zespołową II stopnia Rektora UJ za osiągnięcia w pracy
naukowej, prof. Szczepan Biliński – Medal Komisji Edukacji Narodowej, prof. Mariusz Jaskólski – Medal im. Leona Marchlewskiego przyznawany przez Komitet Biochemii i Biofizyki PAN.
W 2009 roku odbywały się sesje sprawozdawcze placówek Wydziału. W sesjach uczestniczyli przedstawiciele Wydziału: prof. Andrzej
B. Legocki, prof. Wiesław Bogdanowicz, prof.
Adam Szewczyk, prof. Włodzimierz Ostrowski
oraz prof. Maria Olszewska.
Nakładem Wydziału ukazały się 3 numery
elektronicznego „Biuletynu Wydziału II Nauk
Biologicznych PAN”. Wszystkie zeszyty „Biuletynu” znajdują się na stronie internetowej Akademii. Jest on także rozsyłany drogą elektroniczną
do członków Wydziału, placówek, komitetów

oraz do dziekanatów wydziałów biologii uniwersytetów w Polsce.
Zgodnie z intencją władz Akademii, w 2009
roku odbyły się spotkania zespołów integracyjnoeksperckich Wydziału powołanych decyzją prezesa PAN. Głównym celem działania zespołów jest
przygotowanie dla Prezydium PAN opracowania, m.in. na temat oceny realizacji problematyki
badawczej, stanu nauk biologicznych w Polsce,
określenia kierunku dalszego ich rozwoju oraz
oceny możliwości integracji środowiska naukowego dla wypracowania koncepcji wspólnej
płaszczyzny działania. Podjęły pracę następujące zespoły: 1. Zespół Integracyjno-Ekspercki
Biologii Ogólnej PAN (przewodniczący prof.
dr hab. Krzysztof Dołowy, SGGW, Warszawa);
2. Zespół Integracyjno-Ekspercki Biologii Roślin
PAN (przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata
Mańka, czł. koresp. PAN, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań); 3. Zespół Integracyjno-Ekspercki Biologii Zwierząt PAN (przewodniczący prof.
dr hab. Jan Kotwica, Instytut Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności PAN, Olsztyn).
W ramach współpracy z zagranicą Wydział
Nauk Biologicznych PAN, wspólnie z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej
w Gdańsku, Komitetem Biotechnologii PAN oraz
Rosyjską Akademią Nauk organizował PolskoRosyjską Szkołę Młodych Naukowców „Molekularna biotechnologia roślin”. Szkoła była dużym
sukcesem naukowym i organizacyjnym.
Z okazji otwarcia wystawy „Kto mi dał nogi?
Podbój lądów przez kręgowce” organizowanej
przez Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN pod patronatem Komitetu Zoologii
PAN, Wydział przyjął w Polsce specjalnego gościa
prof. Jennifer A. Clack z Uniwersytetu w Cambridge, która w trakcie uroczystości otwarcia wystawy wygłosiła referat „On the ‘Imperfection of
the Geological Record’: Recent Palaeontological
Discoveries to Delight Darwin”.
W październiku 2009 roku odbyła się w Poznaniu konferencja naukowa „Od syntezy chemicznej do biologii syntetycznej”. Konferencja
zorganizowana została przez Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu, Oddział PAN w Poznaniu oraz Fundację Zakłady Kórnickie. Honorowy patronat nad
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nią objęli: prof. Michał Kleiber, prezes PAN, Piotr
Florek, wojewoda wielkopolski oraz Ryszard Grobelny, prezydent miasta Poznania. Organizatorzy
konferencji zadedykowali ją prof. Andrzejowi B.
Legockiemu, z okazji siedemdziesiątej rocznicy
urodzin. W konferencji uczestniczyli wybitni
naukowcy, reprezentujący nauki przyrodnicze
i humanistyczne (około 300 osób).
W 2009 roku Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej obchodził
10-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, 14 maja
2009 roku odbyło się w siedzibie Instytutu międzynarodowe sympozjum naukowe, w którym
uczestniczyli goście z Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Litwy, Holandii, Włoch oraz Ukrainy. Równolegle odbyło się spotkanie dotyczące współpracy
polsko-ukraińskiej z grupą młodych naukowców
z Instytutu Biologii Molekularnej i Genetyki
Ukraińskiej Akademii Nauk.
Działalność komitetów naukowych
W roku 2009 komitety wydziałowe prowadziły swoją statutową działalność poprzez organizowanie zebrań plenarnych, spotkań swoich prezydiów, komisji i sekcji. Komitety przygotowywały
także opinie oraz ekspertyzy na ważne tematy
bieżące. Do podstawowych zadań komitetów należało także utrzymywanie intensywnych kontaktów z organizacjami międzyrządowymi, wspomaganie Festiwalu Nauki, opiniowanie wniosków
o nagrody wydziałowe i nagrody Prezesa Rady
Ministrów. Niektóre z komitetów przyznawały
medale za wybitne osiągnięcia badawcze.
Komitet Antropologii (www.kant.pan.pl)
współorganizował 12. Warsztaty Antropologiczne
im. prof. Janusza Charzewskiego „Współczesna
antropologia fizyczna. Biodemografia i genetyka populacyjna w badaniach antropologicznych”.
Komitet był także jednym z organizatorów konferencji poświęconej nauczaniu biologii na kierunkach niebiologicznych oraz objął patronat honorowy konferencji na Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego, na której przedstawiane były metody
dydaktyczne wykorzystywane przez antropologów na kierunkach biologicznych o specjalności
biologia człowieka.
Komitet Biochemii i Biofizyki (www.kbb.
pan.pl) brał udział w organizacji konferencji:

„Inhibitory kinaz białkowych”, „Molekularne mechanizmy biogenezy ściany komórkowej
grzybów”, „Natural and Synthetic Antioxidants”.
Komitet pełni funkcję komitetu narodowego ds.
współpracy z wybranymi organizacjami: Federacją Europejskich Towarzystw Biochemicznych,
International Union of Microbiology and Biochemistry i International Union of Pure and Applied
Biophysics.
Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej (www.kbet.pan.pl) był współorganizatorem
trzech warsztatów biologii ewolucyjnej i zagadnień pokrewnych. Na jednym z nich, z okazji
Roku Darwina, wystąpił wybitny ewolucjonista
Francisco Ayala. Warsztaty te od lat cieszą się
dużym zainteresowaniem przyrodników z całego
kraju. Członkowie Komitetu brali także udział
w przygotowaniu podwójnego numeru kwartalnika „Kosmos”, który był poświęcony darwinowskiej teorii ewolucji.
Komitet Cytobiologii (www.nencki.gov.
pl/cytobiologia) współorganizował konferencję
związaną z jubileuszem 80. rocznicy urodzin
prof. dr hab. Marii J. Olszewskiej. Komitet
uczestniczył także w organizacji innych konferencji: „4th Biogerontological Meeting at the Nencki
Institute – from Development to the Ageing of
the Organism” i VII Konferencji „Cytometria
w diagnostyce lekarskiej”. Komitet wystąpił także z petycjami i rezolucjami w obszarze polityki
naukowej, m.in. w sprawie spotkania okrągłego
stołu poświęconego jakości kształcenia i relacji między systemem oświaty a szkolnictwem
wyższym oraz z rezolucją dotyczącą założeń do
nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki.
Komitet Ekologii (www.keko.pan.pl) brał
udział w organizacji konferencji: „Skutki zmian
klimatu w polskich parkach narodowych”; „Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach
organizacji: osobnik-populacja-biocenoza: rośliny naczyniowe a «bracia mniejsi»”; „Ekospołeczne zagrożenia zakwitami sinicowymi”.
Komitet Mikrobiologii (www.k-mikrob.
pan.pl) był współorganizatorem spotkań, które promowały działalność badawczą i diagnostyczną z obszaru mikrobiologii (bakteriologia,
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mykologia i wirusologia), immunologii i biotechnologii: konferencji „Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska”;
sympozjum „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii”; XIII
Sympozjum naukowego „Postępy w medycynie
zakażeń”. Pod patronatem Komitetu odbyła się
także konferencja naukowa „Drobnoustroje i ich
praktyczne wykorzystanie w świecie ludzi” w ramach VI Rolniczego Festiwalu Nauki. Komitet
pełnił w roku sprawozdawczym funkcję komitetu
narodowego ds. kontaktów z International Union
of Microbiological Societies (IUMS).
Komitet Neurobiologii (www.nencki.gov.pl/
neurobiol) uczestniczył w organizacji konferencji
i sympozjów, m.in. „Using Neuroimaging to Understand Human Brain Function”, „Neuroplasticity in Adult and Ageing Brain”, „Mechanism,
Functions, and Modulation of Brain Inflammation” oraz „Molecular View of a Synapse and its
Proteolytic Remodeling in Neuronal Plasticity”.
Ta ostatnia konferencja miała na celu przedstawienie i przedyskutowanie, w gronie ekspertów
oraz początkujących naukowców, najnowszych
osiągnięć dotyczących mechanizmów zarządzających powstawaniem i funkcjonowaniem synaps
ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji, aktywnego udziału białek macierzy zewnątrzkomórkowej w tym procesie. Komitet pełnił funkcję
komitetu narodowego dla kontaktów z International Brain Research Organization (IBRO).
Komitet Ochrony Przyrody był współorganizatorem konferencji „Skutki zmian klimatu
w polskich parkach narodowych”. Komitet zajął
także stanowisko w sprawie zapisów niektórych
ustaw dotyczących ochrony przyrody w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań
administracji publicznej. Komitet pełni funkcję
komitetu narodowego dla kontaktów ze Światową
Unią Ochrony Przyrody (IUCN).
Komitet Parazytologii (www.kpzt.pan.pl)
był współorganizatorem 48. Dnia Klinicznego
Parazytologii Lekarskiej „Rezerwuary pasożytów i grzybów chorobotwórczych w populacji
człowieka i środowisku”. Komitet brał także
udział w organizacji dwóch innych konferencji:
„Parazytozy zwierząt wolno żyjących: świadomość narastającego problemu” oraz „Profesor dr
Czesław Gerwel jako człowiek i naukowiec” – ta

ostatnia została zorganizowana w 100. rocznicę
urodzin profesora dla upamiętnienia dokonań
tego wybitnego współtwórcy parazytologii lekarskiej w Polsce.
Komitet Zoologii współorganizował 11.
Międzynarodowe Sympozjum „Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite – znaczenie
medyczne i sanitarne”. Wybrane referaty ukazały się w formie książkowej. Był także jednym
z organizatorów wystawy „Ginące zwierzęta
Europy” w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
w Warszawie.

CENTRUM BADAŃ EKOLOGICZNYCH
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Janusz Z. Uchmański
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Jacob Weiner
Centrum (kategoria „2” w rankingu MNiSW) zatrudnia 67 pracowników, w tym 35 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
105 prac, z tego 26 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
25 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 26 tematów.
Wybrane wyniki:
 Realizowano projekt „Adaptacje morfologiczne do wczesnego powrotu w obręb areału
lęgowego u gatunku odbywającego dalekie sezonowe wędrówki”. Badano zależność pomiędzy sprawnością lokomotoryczną a datą powrotu z wiosennej wędrówki u dymówki. W grupie
samców lepsi lotnicy wracali z Afryki wcześniej.
Efekt ten był słabszy u młodych samców. Nie
wykazano go u samic. W niektórych sezonach
wysoka sprawność lotnicza samców korelowała
z większą szansą przeżycia wędrówki do Afryki.
Wyniki badań sugerują, że u samców dymówki
sprawność lotnicza i cechy metryczne są niezależnymi estymatorami jakości osobników w doborze
płciowym.
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 Badano zmiany krajobrazu wywołane polityką rolną oraz ich wpływ na różnorodność biologiczną i funkcje ekosystemów. Badania przeprowadzone w 8 krajach europejskich wykazały,
że intensyfikacja rolnictwa miała istotny negatywny wpływ na różnorodność gatunkową dziko
żyjących roślin, chrząszczy z rodziny biegaczowatych oraz ptaków związanych z krajobrazem
rolniczym. Spośród 13 badanych parametrów
intensyfikacji rolnictwa, najsilniejszy wpływ na
bioróżnorodność miał poziom stosowania insektycydów i fungicydów. Pestycydy i nawozy mineralne wpływały ujemnie na liczebność większości
ptaków lęgowych, jednak niektóre gatunki, jak
pliszka żółta (Motacilla flava) czy świergotek
łąkowy (Anthus pratensis) liczniej lęgły się na
terenach o wyższej intensyfikacji rolnictwa.
 Zajmowano się rolą mikrowarstwy powierzchniowej i aktywności mikroorganizmów neustonowych (APP, bakterie) w obiegu materii organicznej
w jeziorach humusowych. Stwierdzono istotne
różnice pomiędzy mikrowarstwą powierzchniową
(MP) a wodą podpowierzchniową (WPP) w biomasie bakterii i autotroficznego pikoplanktonu
(APP): w jeziorze oligohumusowym dominują
obie frakcje, zaś w jeziorze polihumusowym –
bakterie. W obydwu jeziorach występuje kumulacja bakterii w MP, zaś APP w tej warstwie jest
tylko w jeziorze polihumusowym. Aktywność
heterotroficzna mierzona jako tempo inkorporacji znakowanej tymidyny jest wyższa w jeziorze
polihumusowym, zaś mierzona jako maksymalne
tempo rozkładu białek, cukrów i tłuszczów jest
bardzo zmienna, szczególnie w MP. Nie stwierdzono, aby w MP w obu jeziorach dominowała
materia allochtoniczna. Nie zaobserwowano też
wyraźnej zmienności sezonowej.

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

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Andrzej Paszewski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 231 pracowników, w tym 107 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
268 prac, z tego 95 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
142 projekty badawcze, w tym 4 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 34 tematy.

Centrum należy do sieci naukowej Krajowa Sieć
Informacji o Bioróżnorodności.

Wybrane wyniki:
 Zaproponowano model współdziałania i kompetycji 5 polimeraz DNA w replikacji chromosomu E. coli. Otrzymane wyniki mają istotne
znaczenie w poznawaniu źródeł mutacji spontanicznych.
 Dziedziczna sferocytoza (HS) jest jedną
z częstszych, heterogennych anemii hemolitycznych, uwarunkowaną niedoborami białek błonowych. Zbadano relatywne poziomy mRNA genów
kodujących białka błonowe krwinki czerwonej
i wykazano, że gen kodujący beta spektrynę
(SPTB) może powodować anemię hemolityczną.
Analiza DNA pacjentów z HS wykazała obecność
nieopisanych dotychczas mutacji w genie SPTB:
R1756X, 781delT i IVS22nt-4G>A, 1502insA
i IVS20nt-2A>G. Wykazano, że pomiary poziomu
mRNA genów kodujących białka błonowe krwinki czerwonej u pacjentów ze sferocytozą są użyteczną metodą dla ukierunkowania badań na konkretne geny przy poszukiwaniu przyczyn anemii.

Centrum jest członkiem konsorcjum naukowego
BioGeoCentrum Badawcze PAN.

Uzyskane patenty: „Gen kodujący enzym hydrolityczny 1,3-β-glukanazy, sposób jego wy-

Uzyskana habilitacja:
Marek Kloss Roślinność subfosylna na tle historii wysokich torfowisk mszarnych w północno-wschodniej i środkowej Polsce oraz w Sudetach.
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twarzania, enzym kodowany przez ten gen oraz
sposób wytwarzania enzymu hydrolitycznego
1,3-β-glukanazy”; „Preparat probiotyczny dla
zwierząt roślinożernych”; „Sposób wytwarzania
znakowanych trytem ubichinonów i ich analogów
strukturalnych”; „Nowe sole halogenoetyloguanin
jako inhibitory wirusów z rodziny Flaviviridae
oraz środki lecznicze o działaniu przeciwwirusowym”; „Przeciwciała poliklonalne przeciwko
białkom Helicobacter pylori oraz sposób ich
wytwarzania”.
Wdrożono wynalazek i szczep bakteryjny Lactococcus lactis IBB500 (szczep), opisany w patencie krajowym Nr P.348789.
Tytuł profesora uzyskali: Jacek K. Bardowski,
Piotr Jonczyk.
Uzyskane habilitacje:
Anna E. Bębenek Polimeraza DNA bakteriofaga RB69 jako model do badania mechanizmów
wierności replikacji DNA;
Marek Skoneczny Drożdże Saccharomyces cerevisiae jako organizm modelowy w badaniach
funkcji biogenezy peroksysomów.
Uzyskane doktoraty:
Wojciech S. Podstolski Sequence Constraints of
PSTVd Genetic Variability. (Granice zmienności
genetycznej PSTVd);
Jacek W. Sikora Differential Proteomies Approach
for the Analysis of the Affect of Prion [PSI] on
Mitochondria of the Yeast Saccharomyces cerevisiae. (Zastosowanie proteomiki różnicowej
do analizy efektu prionu [PSI] na mitochondria
drożdży Saccharomyces cerevisiae);
Paweł P. Szczęsny Domain Dictionary of Trimeric
Autotransporter Adhesins. (Słownik domen trimerycznych adhezyn autotransporterowych);
Grzegorz A. Wieczorek The Influence of Macromolecular Crowding on Protein – Protein Rates
– a Brownian Dynamics Study. (Wpływ zatłoczenia makromolekularnego na kinetykę asocjacji
białko-białko. Badania metodą Dynamiki Brownowskiej).
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości „Genomika Porównawcza dla Zdrowia i Środowiska”.
Instytut należy do sieci naukowych: „Farmakologiczna i genetyczna protekcja oraz cyto-

protekcja w schorzeniach ośrodkowego układu
nerwowego”; „Nowe zastosowania spektroskopii
magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii,
biologii, farmacji i medycynie”; „Biologia i Biotechnologia Bakteriofagów”; Polska Sieć Mitochondrialna MITONet.pl; BIOWIZJA – „Wizualizacja zjawisk biomedycznych”; Krajowa
Sieć Informacji o Bioróżnorodności – Światowy
System Informacji o Bioróżnorodności (Global
Biodiversity Information Facility GBIF); 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
 (22) 592-21-45, fax (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 223 pracowników, w tym 104 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
387 prac, z tego 126 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
177 projektów badawczych, w tym 23 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 77
tematów.
Wybrane wyniki:
 Wykazano, że ekspresja Bcr-Abl w mysich
komórkach stanowiących model przewlekłej
białaczki mieloidalnej powoduje podwyższenie
poziomu białka p53 związane z jego jądrową
lokalizacją i osłabioną degradacją. Stwierdzo-
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no, że Bcr-Abl modyfikuje acetylację białka p53
(w miejscu K317/K320), blokując jego transport
do cytoplazmy i mitochondriów oraz aktywację
Bax i indukcję apoptozy w odpowiedzi na uszkodzenia DNA, co może istotnie przyczyniać się do
pojawiania się oporności na śmierć komórkową
towarzyszącą rozwojowi choroby.
 Wykazano, że Sgt1 występuje w różnych
tkankach, w tym w dużych ilościach w mózgu,
a zwłaszcza w neuronach. Analiza skrawków
kory mózgowej pochodzących od osób zdrowych
oraz od osób cierpiących na chorobę Alzheimera
(AD) wykazała, że gęstość neuronów Sgt1 immunopozytywnych w korze mózgowej osób z AD
jest niższa niż w korze mózgowej osób zdrowych.
Te wyniki wskazują na udział Sgt1 w szlakach
przekazywania sygnału związanych z rozwojem
chorób neurodegeneracyjnych. Podejmując próbę określenia, w jakich ścieżkach przekazywania sygnału uczestniczy Sgt1, wykazano, że Sgt1
oddziałuje z białkami Hsp90 i Hsp70 oraz, że
interakcja ta może być regulowana poprzez jony
Ca2+ i S100A6 (kalcyklinę). Wyniki te wskazują na udział Sgt1 w kompleksach białek szoku
cieplnego, jak też na rolę jonów wapnia i białek
wiążących wapń z rodziny S100 w tworzeniu
i funkcji tych kompleksów. Stwierdzono też,
że Sgt1 wpływa ochronnie na termiczną agregację syntazy cytrynianowej, co wskazuje na
ko-chaperonowe własności tego białka. Ponadto
wykazano, że ekspresja genu kodującego białko
Sgt1 może być regulowana przez czynnik transkrypcyjny HSF-1, zaangażowany między innymi
w regulację ekspresji genów kodujących białka
szoku cieplnego.
 Badano zmiany odpowiedzi elektrofizjologicznych neuronów kory mózgowej wywołanych uczeniem się. Doświadczenie prowadzono
na myszach poddanych uczeniu asocjacyjnemu,
w którym stymulacja wibryss była sprzężona
z bodźcem awersyjnym. W wyniku takiego uczenia zachodzą zmiany plastyczne kory somatosensorycznej. W obszarze tych zmian stwierdzono,
techniką whole cell patch na skrawkach mózgu ex
vivo, że w wyniku uczenia rośnie w IV warstwie
kory mózgowej liczba neuronów pobudzeniowych mających znacznie zwiększoną aktywność
spontaniczną. Jest to związane ze zmianami pobudliwości wewnętrznej błony, spowodowanej

zmienioną regulacją kanału potasowego BK.
Blokując aktywność synaptyczną potwierdzono,
że większa pobudliwość jest skutkiem zmiany
własności błony pobudliwej, a nie własności sieci
neuronalnej.
Tytuł profesora uzyskali: Julita CzarkowskaBauch, Stanisław Fabczak.
Uzyskana habilitacja:
Henryk Majczyński Mechanizmy sterowania ruchami lokomocyjnymi tylnych kończyn szczura
w normie i po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.
Uzyskane doktoraty:
Tomasz Frączyk Modyfikacje potranslacyjne białka syntazy tymidylanowej i ich wpływ na właściwości enzymu;
Marta Grabiec Zależność pamięci hipokampalnej
i węchowej od tempa neurogenezy u dorosłego
oposa (Monodelphis domestica);
Serhiy Havrylov Subcellular Localisation and
Interaction Partners of Adaptor Protein Ruk/
CIN85;
Bogusz Kulawiak Oddziaływanie ligandów kanału potasowego regulowanego przez jony wapniowe z komórkami nerwowymi;
Magdalena Kulma Organizacja sfingomieliny
w błonie komórkowej: badania z użyciem lizaniny
jako nowej, specyficznej sondy tego lipidu;
Artur Marchewka Modulujący wpływ emocji na
procesy poznawcze człowieka – badania behawioralne oraz z zastosowaniem strukturalnego
i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego;
Ksenia Meyza Neurobiologiczne podłoże różnic
indywidualnych w reaktywności emocjonalnej
u szczurów Roman High-(RHA/Verh) i Roman
Low Avoidance (RLA/Verh);
Paulina Podszywałow-Bartnicka Udział aneksyny
A6 w regulacji zależnego od jonów wapnia wydzielania katecholamin przez komórki chromochłonne rdzenia nadnerczy linii PC12;
Gabriela Schneider Udział CacyBP/SIP w reorganizacji cytoszkieletu poprzez oddziaływanie
z nowymi ligandami: tubuliną i aktyną;
Małgorzata Sztolsztener Wewnątrzkomórkowy
transport i magazynowanie cholesterolu w fibroblastach skóry. Rola aneksyny A6 w etiologii
choroby Niemmana-Picka typu C;
Małgorzata Śliwińska Zmiany morfologiczne
i molekularne w komórkach HCT116 raka okręż-
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nicy człowieka indukowanych do starzenia doksorubicyną;
Paweł Wiśniewski Rola ligandu Fas w patogenezie glejaków;
Marek Wypych Przetwarzanie informacji o ruchu
w pozakolankowej drodze wzrokowej kota.
Przy Instytucie działają centra doskonałości: Centrum Doskonałości w Neurobiologii BRAINS;
Centrum Doskonałości MIND – Mózg i Nowe
Drogi Terapii.
Instytut należy do sieci naukowych: BIOWIZJA
– „Wizualizacja zjawisk biomedycznych”; Polska Sieć Mitochondrialna; Warszawskie konsorcjum współpracy PET (pozytonowa tomografia
emisyjna); „Poszukiwanie wewnątrzustrojowych
punktów uchwytu potencjalnych leków neurotropowych”; Mechanizmy Ruchów Komórkowych – Mobilitas.pl; Network of European Science Institutes
ENI-NET; Mitonet; 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
 (22) 589-20-00, fax (22) 822-53-42
 e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl
www.nencki.gov.pl

mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
91 projektów badawczych, w tym 5 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 39
tematów.
Wybrane wyniki:
 Opracowanie końcowe projektu „Różnorodność biologiczna państwa roślinnego Antarctis
na przykładzie mchów (Bryophyta)”, zawierające 260 gatunków mchów wraz z opublikowaną
już „The Illustrated Moss Flora of Antarctica”,
stanowi podsumowanie wszystkich badań prowadzonych w Subantarktyce i na Antarktydzie.
 Zakończono badania nad filogenezą i kierunkami ewolucyjnego różnicowania się trzcinnika Calamagrostis Adans. w Europie. Głównym
rezultatem tych badań jest odkrycie dwóch linii
ewolucyjnych w obrębie rodzaju Calamagrostis
(jedna obejmuje gatunki z Kanady, USA oraz
Europy, a druga – gatunki z Meksyku, Ameryki
Środkowej i Południowej).
 Ukończono analizę wzorców zmienności (morfologicznej i genetycznej) jęczmienia płonnego
(Hordeum murinum) w powiązaniu z badaniami
taksonomiczno-fitogeograficznymi tego gatunku. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono prawdopodobne drogi migracji H. murinum
na obszar Polski. Gatunek ten przypuszczalnie
przywędrował do Polski od zachodu tzw. drogą
Brandenburską i od południa przez Bramę Morawską. Nie potwierdzono migracji tego taksonu
ze wschodu przez Roztocze.

Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 86 pracowników, w tym 39 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).

Uzyskana habilitacja:
Grzegorz Worobiec Neogene Plant Macroremains from the Ruja Lignite Deposit Near Legnica
(Lower Silesia, Poland).
Uzyskane doktoraty:
Beata Cykowska Wątrobowce (Hepaticae) kęp
torfowcowo-płonnikowych w Tatrach – różnorodność, rozmieszczenie i ekologia;
Alicja Kostecka Adaptacje Arabidopsis halleri
do siedlisk bogatych w metale ciężkie w Polsce
południowej;
Karina Wilk Kalcyfilne gatunki rodzaju Caloplaca w polskich Karpatach Zachodnich.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie
279 prac, z tego 98 w recenzowanych czasopis-

Instytut należy do sieci naukowych: EDIT (European Distributed Institute of Taxonomy); „Róż-

INSTYTUT BOTANIKI
im. Władysława Szafera PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Zbigniew L. Mirek
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Ludwik Frey
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norodność biologiczna Polski i ekologiczne podstawy jej ochrony”; Krajowy Bank DNA Roślin,
Grzybów i Zwierząt; AIRCLIM-NET.
 31-512 Kraków, ul. Lubicz 46
 (12) 424-17-00, fax (12) 421-97-90
 e-mail: ibpan@botany.pl
www.botany.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 163 pracowników, w tym 60 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
207 prac, z tego 66 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
59 projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 29
tematów.
Wybrane wyniki:
 Opracowując metodę inhibicji aktywności
Dicer za pomocą aptamerów RNA wykazano,
że aptamery RNA mogą modulować aktywność
ludzkiej rybonukleazy Dicer. Otrzymano metodą
selekcji in vitro 126 aptamerów wiążących Dicer. Do szczegółowych badań wybrano 6 z nich.
Wpływały one na aktywność rybonukleazy, pomimo że cztery stanowiły także jej substrat. Analiza bioinformatyczna wykazała, że sekwencje
identyczne lub podobne do tych w aptamerach
występują w ulegających transkrypcji fragmentach genomu ludzkiego. Rezultaty te pozwalają
sądzić, iż aptamery RNA mogą stać się narzędziem, dzięki któremu będzie można wpływać
na ekspresję informacji genetycznej.
 Poszukując nowej skutecznej metody analizy danych uzyskiwanych metodą masowego
sekwencjonowania genomów, opracowano bio-

informatyczny algorytm, który wyszukuje nakładające się na siebie pary sekwencji DNA i na podstawie wyznaczonych podobieństw tworzy graf,
w którym sekwencje wejściowe są wierzchołkami. Sekwencja konsensusowa odczytywana jest
na podstawie algorytmów wyszukiwania ścieżki
Hamiltona. Wyniki asemblacji dla badanego genomu bakterii Prochlorococcus marines pokazały, że algorytm wygenerował sekwencje wyższej
jakości od innych uznanych metod asemblacji,
także od asemblera dostarczanego z sekwenatorem 454 firmy Roche.
 Odkryto zjawisko interferencji DNA. Opracowano metodę wyciszenia informacyjnego RNA
wykorzystującą dwuniciowy DNA jako induktor
inhibicji ekspresji genów. Wykazano, że dsDNA
jest substratem dla nukleazy Dicer, co prowadzi
do krótkich dsDNA o długości 20-30 pz. Metoda
ta wykazuje wysoką specyficzność i skuteczność
działania porównywalną z RNAi. Jednocześnie
dsDNA jest stabilny w środowisku komórkowym,
a koszt wytwarzania jest znacznie niższy w porównaniu do RNA. Metodę tę nazwano interferencją DNA (DNAi).
Uzyskane habilitacje:
Piotr Kozłowski Nowoczesne metody wykrywania
mutacji w genach – usprawnienia i nowe zastosowania;
Tomasz Stępkowski Pochodzenie i rozprzestrzenianie się genów nodulacji w populacjach Bradyrhizobium.
Uzyskane doktoraty:
Zofia Jahnz-Wechmann Nowe metody syntezy i właściwości biologicznie ważnych acyklonukleozydów;
Katarzyna J. Purzycka Polimorfizm strukturalny
regionu liderowego RNA w świetle dimeryzacji
genomu wirusa HIV-2 i jego dostępności dla terapii celowanej w RNA.
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”; „Nowe zastosowania
spektroskopii magnetycznego rezonansu jądro-

– 51 –

wego 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 afiliowane jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).
 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14
 (61) 852-85-03, fax (61) 852-05-32
 e-mail: ibch@ibch.poznan.pl
www.ibch.poznan.pl

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 23 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
82 prace, z tego 37 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
43 projekty badawcze, w tym 3 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 5 tematów.
Wybrane wyniki:
 Po raz pierwszy wykazano korzystny wpływ
jonów selenu na zachowanie żywotności nasion
recalcitrant klonu srebrzystego (A. saccharinum)
podczas stresu odwadniania, poprzez pobudzenie
systemu antyoksydacyjnego, a w szczególności
peroksydazy glutationowej.
 Z osi zarodkowych nasion klonów Acer platanoides i A. pseudoplatanus wyodrębniono frakcję
białek o masach < kDa o dużej aktywności histerezy temperaturowej (TH). Frakcja ta wykazała
również silne działania krioochronne dla próbek
biologicznych zamrożonych w ciekłym azocie
(-196°C).

 Stwierdzono, że większą witalnością korzeni
charakteryzują się te gatunki krzewów podszytowych, których liście są silniej zgryzane przez
foliofagi w naturze.
Uzyskano patent „Sposób przygotowania nasion
gatunków lip o twardej owocni, takich jak lipa
szerokolistna (Tilia platyphyllos Scop.), lipa srebrzysta (Tilia tomentosa Moench.) i lipa kaukaska (Tilia caucasica Rupr.) do siewu wiosennego
w pojemniki zespolone, umieszczone pod namiotem foliowym”.
Uzyskana habilitacja:
Maciej Filipiak Funkcjonowanie Abies alba
(Pinaceae) w warunkach silnej antropopresji
w Sudetach (podsumowanie zbioru publikacji),
a ponadto: Age Structure of Natural Regeneration
of European Silver-Fir (Abies alba Mill.) in the
Sudety Mts.; Growth Reaction of Silver Fir (Abies
alba Mill.) Asociated with Air Quality Improvment in the Sudeten Mountains; An Assessment of
Natural Resources of European Silver Fir (Abies
alba Mill.) in the Polish Sudeten Mts; Regeneration of the European Silver Fir (Abies alba Mill.)
in the Sudety Moutains on Soils with Different
Physico-Chemical Properties; Changes of Silver
Fir (Abies alba Mill.) Crown State and Stand
Quality Class in Sudety Mountains. Regeneration of the European Silver Fir (Abies alba Mill.)
in the Sudety Mountains on Soils with Different
Physico-Chemical Properties).
Uzyskany doktorat:
Lidia K. Trocha Zróżnicowanie mikoryz w monokulturach 12 gatunków drzew leśnych.
Instytut należy do sieci naukowych: Wielkopolskie
Centrum Badań Przyrodniczych i Medycznych;
Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
EVOLTREE; TREEBRIDEX; Centrum Systemowej Biotechnologii Roślin, Fotosyntezy i Paliw
Odnawialnych.
 62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5
 (61) 817-00-33, fax (61) 817-01-66
 e-mail: idkornik@man.poznan.pl
www.idpan.poznan.pl
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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 74 pracowników, w tym 32 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 177
prac, z tego 42 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 51
projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 8 tematów.
Wybrane wyniki:
 Zakończono realizację projektu „Assessing
Large-scale Environmental Risks with Tested
Methods”, w ramach którego zebrano szczegółowe informacje dotyczące introdukcji obcych
gatunków w krajach europejskich (a dla niektórych taksonów – na całym świecie). Informacje
te poddano analizie określającej czynniki, które
odpowiadają za to, że jedynie niewielka część
gatunków obcych staje się groźna. Czynniki te
obejmowały zarówno cechy biologii gatunków,
jak i charakterystykę samych introdukcji oraz
miejsc, w których one następowały. Szczególny nacisk położono na wpływ zmian klimatu
na sukces inwazji. Określono również miejsca
najbardziej dotknięte inwazjami biologicznymi
w Europie. W trakcie realizacji projektu badano
także zubożenie składu gatunkowego i spadek liczebności owadów zapylających w Europie Środkowej (dla trzmieli) i w Krakowie (dla trzmieli
i motyli). Ukazały się prace: Alien Species in
a Warmer World – Risks and Opportunities;
Terrestrial Alien Vertebrates in Europe; Inwazje
biologiczne – niedoceniany problem w ochronie
przyrody; Krajowy system informacji o inwazjach
biologicznych – Polish Information System on
Biological Invasions.
 Opublikowano: Obszary Natura 2000 w Małopolsce; Zmiany populacyjne w zbiorowiskach
glonów planktonowych oraz ich strategie życiowe w warunkach ekosystemów wodnych sztucznie
zmienionych.

Uzyskane habilitacje:
Joanna Galas Detrytus potoków wysokogórskich
i górskich, ze szczególnym uwzględnieniem potoków tatrzańskich;
Piotr Profus Zmiany rozmieszczenia i dynamika
populacji bociana białego Ciconia ciconia w Polsce – synteza.
Instytut należy do sieci naukowej: Krajowa Sieć
Informacji o Bioróżnorodności.
 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 33
 (12) 632-22-21, fax (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 43 pracowników, w tym 24 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
132 prace, z tego 45 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
21 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 43 tematy.
Wybrane wyniki:
 Opublikowano An Early Triassic Vertebrate Assemblage from Karst Deposits at Czatkowice, Poland, tom dotyczący fauny małych, wczesnotriasowych czworonogów z krasu Czatkowic k/Krakowa.
Dokumentuje on powstawanie grup nowoczesnych,
w tym płazów bezogonowych, gadów łuskonośnych i gadów panujących (z których wywodzą się
dinozaury), a także przeżywanie i dalszą ewolucję
pewnych grup paleozoicznych po wielkim wymieraniu na pograniczu paleozoiku i mezozoiku.
 W pracy Thermally Altered Silurian Cyanobacterial Mats: a Key to Earth’s Oldest Fossils udowod-
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niono, że mikrostruktury opisane z liczących 3465
mld lat osadów wczesnego archaiku Australii (Apex
Chert) jako najstarsze ślady życia i następnie zreinterpretowane jako obiekty niebiologiczne, są zmienionymi termicznie szczątkami organizmów przypominających sylurskie i dzisiejsze kokalne sinice.
 W pracy The Earliest Known Venomous Animals Recognized Among Conodonts w oparciu
o badania anatomiczno-porównawcze stwierdzono, że część wczesnych konodontów – wymarłych zwierząt z grupy kręgowców bezszczękowych – posiadała kolce chwytne przystosowane
do posługiwania się jadem. Były one najwcześniejszymi ze znanych dotychczas zwierząt stosujących tę strategię życiową. Stwierdzono też,
że podobny do nich aparat chwytny posiadają
jadowite, współczesne szczecioszczękie.
Tytuł profesora uzyskała Ewa J. OlempskaRoniewicz.
Instytut należy do sieci naukowej „Naukowa Sieć
Polarna: Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych”.
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
BioGeoCentrum Badawcze PAN.
 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
 (22) 697-88-50, fax (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 56 pracowników, w tym 30 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
103 prace, z tego 24 w recenzowanych czasopis-

mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
29 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 17 tematów.
Wybrane wyniki:
 Celem badań było ustalenie przydatności rekombinowanej katepsyny (CB3) motylicy wątrobowej do wczesnego diagnozowania inwazji
tej przywry u owiec metodą Western blot. Owce
(13 sztuk) zarażono dawką 250 metacerkarii, natomiast 3 osobniki będące kontrolą negatywną
nie były zarażane. Krew pobierano co 2 tygodnie, a w 12 tygodniu zwierzęta poddano ubojowi w celu określenia liczby przywr w wątrobach. Stwierdzono, że surowice owiec zarażonych
F. hepatica reagują z rekombinowaną katepsyną
B3 już po 2 tygodniach od zarażenia. Średnia
czułość testu dla 6 do 12 tygodnia po zarażeniu
wyniosła 96,7%, natomiast specyficzność była
na poziomie 86%. Uzyskany wynik wskazuje,
że CB3 może stać się antygenem przydatnym do
diagnozowania wczesnej fascjolozy.
 Badania przeprowadzone na terenie fermy
jeleniowatych w Kosewie Górnym na Mazurach wykazały obecność przeciwciał anty-Neospora caninum u jeleniowatych (u danieli). Na
331 przebadanych danieli fermowych obu płci
i w różnym wieku, u 10 osobników stwierdzono wysoki poziom przeciwciał anty-N. caninum
(3,02%). Wszystkie dodatnie surowice w teście
ELISA zostały potwierdzone metodą Western blot
z użyciem antygenu N. caninum. Surowice dodatnie pochodziły od łań w wieku 4 lat i starszych
oraz od danieli urodzonych w roku 2008. W celu
weryfikacji wyników w metodzie Western blot
zastosowano dodatkowo antygen Toxoplasma
gondii, jednak wszystkie surowice były ujemne.
Stwierdzenie na fermie zwierząt seropozytywnych wobec N. caninum umożliwiło utworzenie
grupy doświadczalnej z 4 osobników jelenia szlachetnego oraz grupy doświadczalnej z 10 danieli.
 Zbadano na obecność oocyst z rodzaju Eimeria 26 żubrów, w tym 9 cieląt poniżej 1 roku
życia i 17 żubrów starszych odstrzelonych podczas eliminacji w Puszczy Białowieskiej w sezonie 2008/2009 oraz 45 żubrów z rezerwatów
zamkniętych BPN. U żubrów wolno żyjących
poniżej 1 roku życia zanotowano obecność
gatunków E. bovis, E. zuernii, E. canadensis,
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E. cylindrica, E. ellipsoidalis, E. alabamensis,
E. auburnensis i E. subspherica. U zwierząt starszych występowały wymienione powyżej gatunki z wyjątkiem E. cylindrica i E. subspherica.
Średnia intensywność zarażenia poszczególnymi
gatunkami kokcydiów była od kilku do kilkudziesięciu razy wyższa u cieląt w porównaniu
z żubrami starszymi. Na ekstensywność i intensywność zarażenia kokcydiami ma znaczący
wpływ wiek żubrów i wielkość terytorium, na
którym przebywają. W wyniku tych badań, żubra
należy uznać za nowego żywiciela gatunków E.
alabamensis, E. auburnensis, E. bukidnonensis,
E. cylindrica, E. pellita i E. subspherica.

Wybrane wyniki:
 W pracy Distinguishing Nonhuman Predation
on Birds: Pattern of Damage Done by the WhiteTailed Eagle Haliaetus Albicilla, with Comments
on the Punctures Made by the Golden Eagle
Aquila Chrysaetos podano kryteria, pozwalające rozróżnić szczątki ptaków, będących ofiarami ptaków drapieżnych, od pozostałości posiłku
dawnych ludzi.
 Praca Fowling During the Gravettian: the Avifauna of Pavlov I, the Czech Republic jest pierwszym całościowym opracowaniem szczątków ptaków z bardzo znanego, ogromnego graweckiego
stanowiska Pavlov I w Czechach.

Uzyskany doktorat:
Emilia Włóka Charakterystyka enzymów proteochityno- i hipolitycznych pasożytniczego grzyba
Conidiobolus coloratus.

Uzyskany doktorat:
Beata Grzywacz Filogeneza pasikoników rodzaju
Isophya (Orthoptera, Tettigonioidea) w oparciu
o dane molekularne.

Instytut należy do konsorcjów naukowych: Sieć
Żubrowa (Bison Network); Naukowa Sieć Polarna: Multidyscyplinarne badania geobiosystemu
obszarów polarnych.

Instytut należy do sieci naukowej: Krajowa Sieć
Informacji o Bioróżnorodności.

 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
 (22) 620-62-26, fax (22) 620-62-27
 e-mail: iparpas@twarda.pan.pl
www.twarda.pan.pl

Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego:
Europejski Zespół Badawczy GDRE „Paramecium genomics”.
 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
 (12) 422-19-01, fax (12) 422-42-94
 e-mail: office@isez.pan.krakow.pl
www.isez.pan.krakow.pl

INSTYTUT SYSTEMATYKI I EWOLUCJI
ZWIERZĄT PAN
MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT PAN
– EUROPEJSKIE REGIONALNE
CENTRUM EKOHYDROLOGII

Dyrektor: doc. dr hab. Zbigniew M. Bocheński
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Szczepan M. Biliński
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 54 pracowników, w tym 24 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
114 prac, z tego 23 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
25 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 26 tematów.

Dyrektor: prof. dr hab. Maciej Zalewski
Przewodniczący Zarządu: prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 13 pracowników, w tym 9 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
52 prace, z tego 11 w recenzowanych czasopis-
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mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
12 projektów badawczych, w tym 5 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 5
tematów.
Wybrane wyniki:
 Ekohydrologia terenów zurbanizowanych to
nowa dziedzina integracji rozwiązań ściśle inżynierskich z biotechnologiami ekosystemowymi
dla zarządzania zasobami wodnymi, poprawy
jakości życia i zrównoważonego rozwoju miast.
W wyniku 5-letnich badań, ERCE, w ramach projektu SWITCH i współpracy z władzami miasta,
opracowało koncepcję „Błękitno-Zielonej Sieci”
i wytyczne dla zagospodarowania wód opadowych w Łodzi, które zostały włączone do procesu
planowania przestrzennego miasta.
 Dobre warunki klimatyczne, żyzna gleba
i wysoka suma opadów decydują o wysokim
potencjale rozwoju ekonomicznego dużej części
Etiopii. Daleko posunięta degradacja krajobrazu
i niewłaściwe zarządzanie zasobami wodnymi są
jego czynnikiem hamującym. ERCE w ramach
Polskiej Akcji Pomocowej MSZ dokonało oceny zagrożeń i opracowało podstawy ekohydrologiczne dla zastosowania rozwiązań systemowych (5 projektów koncepcyjnych i 5 projektów
demonstracyjnych).
 Badania prowadzone w zlewni rzeki Sokołówki wykazały wysokie zróżnicowanie stężenia PCDD (9,10-10428,26 ng/kg s.m), PCDF
(913,29-164,50 ng/kg s.m) i dl-PCB (40,881003,64 ng/kg s.m). Wskazuje to na wielorakość
źródeł pochodzenia ww. związków, wśród których do głównych zaliczyć należy źródła historyczne (przemysł tekstylny) oraz dopływ ścieków
bytowo-przemysłowych i deszczowych. Potwierdzeniem tego jest dominujący udział kongenerów
wysokoschlorowanych charakterystycznych dla
ww. źródeł.
Uzyskany doktorat:
Magdalena K. Urbaniak Analiza porównawcza
zawartości dioksyn i związków dioksynopodobnych w zbiornikach zaporowych o różnych formach antropopresji.
Instytut należy do sieci naukowych: International
Long-Term Ecological Research Network; LTER

Europe; Polish Long-Term Ecosystem Research
Network (PoLTER).
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
AlterNet 2.
 90-364 Łódź, ul. Tylna 3
 (42) 681-70-07, fax (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 80 pracowników, w tym 33 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
220 prac, z tego 86 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
37 projektów badawczych, w tym 6 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
11 tematów.
Wybrane wyniki:
 Opublikowano: Genetic Identification of
Putative Remains of the Famous Astronomer
Nicolaus Copernicus; Deciphering and Dating
the Red Panda’s Ancestry and Early Adaptive Radiation of Musteloidea; monografię Assemblages
of Soil Collembola in Wetlands in the Floodplains
of Some Polish Rivers prezentującą wyniki unikatowych badań nad zmiennością i odpowiedzią
na naturalne i antropogeniczne zakłócenia epigeiczno-glebowych zespołów Collembola siedlisk
mokradłowych w dolinach rzecznych.
 Mała panda (Ailurus fulgens) jest osobliwym
roślinożernym gatunkiem rzędu ssaków drapieżnych. Występuje w wysokogórskich lasach bambusowych Himalajów. Jej powiązania filogenetyczne stanowią od wielu lat obiekt kontrowersji.
Przeprowadzone różnymi metodami analizy filo-
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genetyczne największego dotąd badanego zestawu sekwencji nukleotydów jądrowego DNA po
raz pierwszy zgodnie mocno poparły małą pandę
jako najbliższego żyjącego krewniaka szopowatych i łasicowatych, identyfikując skunksy jako
wcześniejsze odgałęzienie od wspólnego pnia.
Wyniki wielogenowego datowania bayesowskiego wskazują na rozdzielenie linii filetycznych małej pandy, szopowatych, łasicowatych i skunksów
w stosunkowo krótkim okresie czasu (3 mln lat)
we wczesnym oligocenie (ok. 30 mln lat temu).
 Na podstawie analizy genetycznej szczątków
kostnych ekshumowanych z katedry we Fromborku oraz kilku włosów znalezionych w kalendarzu astronomicznym, przez dziesięciolecia
używanym przez Mikołaja Kopernika (wywiezionym do Uppsali w czasie jednej z wojen polskoszwedzkich w XVII wieku) wykazano, że szczątki te rzeczywiście należą do słynnego astronoma.
Dodatkowo, w genie HERC2 wykryto mutację
C/C, której obecność wskazuje na to, że Kopernik mógł mieć oczy o niebieskich lub szarych
tęczówkach (co przeczy niektórym obrazom, na
których jego oczy mają kolor brązowy).
Uzyskana habilitacja:
Roman Gula Wolf Conservation in the Polish
Carpathians – Walking the Line of Ecological
and Anthropological Constraints.
Uzyskane doktoraty:
Konrad Sachanowicz Leptidea sinapis (Linnaeus,
1758) i L. reali Reissinger, 1989 (Lepidoptera,
Pieridae) w Polsce: zmienność, rozmieszczenie,
dynamika zasięgów i preferencje siedliskowe;
Anna Stankiewicz-Fiedurek Biologiczne uwarunkowania myrmekofilii dwóch form ekologicznych
Maculinea alcon (Denis et Schiffermüller) (Lepidoptera: Lycaenidae);
Anna Sztencel-Jabłonka Analiza morfologiczna
i genetyczna nietoperzy Pipistrellus pipistrellus
i Pipistrellus pygmaeus.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
„Diagnostyczno-Szkoleniowe Centrum Nematologiczne”.
Instytut należy do sieci naukowych: Network of
Excellence EDIT: Toward the European Distributed Institute of Taxonomy (6. Program Ramowy

UE); 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.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
4D4Life; CBOL: Consortium for the Barcode
of Life; SYNTHESYS (Synthesis of Systematic
Resources); Krajowy Bank Muzealnych Zasobów
Zoologicznych – Polskie Wirtualne Muzeum
Zoologiczne; CETAF: Consortium of European
Taxonomic Facilities.
 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64
 (22) 629-31-21, fax (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 31
prac, z tego 8 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 11
projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 13 tematów.
Wybrane wyniki:
 Wykazano, że zarówno niedobór estradiolu,
jak i jego nadmiar, stanowią czynniki ryzyka
zgonu niezależnie od klasycznych wskaźników prognostycznych oraz stężeń androgenów.
Dotychczasowe dane o znaczeniu estradiolu
w fizjologii i patofizjologii układu sercowonaczyniowego u mężczyzn pochodzą z badań
eksperymentalnych. Badania opublikowane
w „JAMA” – prestiżowym medycznym czaso-
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piśmie (IF=31,7) mają charakter pionierskich
obserwacji klinicznych.
 W monografii Kondycja biologiczna mieszkańców miast i wsi w pierwszych latach transformacji ustrojowej przeanalizowano wpływ
pierwszego „szokowego” okresu transformacji
ustrojowej (1989-1993) na kondycję biologiczną mężczyzn. Badania wykazały, że w okresie
tym nastąpiło pogorszenie kondycji biologicznej
mężczyzn z dwóch skrajnych środowisk społecznych. Mieszkańcy wsi znacznie bardziej odczuli
skutki transformacji gospodarczej niż mieszkańcy
dużych miast.
 Na materiale z odrębnych geograficznie i historycznie populacji z Europy, Australii i Afryki (365 czaszek) stwierdzono korelacje między
wysokością podstawy czaszki a wskaźnikiem
wysokościowo-długościowym oraz wysokościowo-szerokościowym. Zaobserwowano także, że niska podstawa czaszki (platybazja) częściej występowała u osobników płci żeńskiej,
co może wynikać z dymorfizmu płciowego,
albo wskazywać, że kobiety żyły w gorszych
warunkach.
 50-951 Wrocław, ul. Kuźnicza 35
 (71) 343-86-75, fax (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 53 pracowników, w tym 23 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
92 prace, z tego 20 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
39 projektów badawczych, w tym 11 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 16
tematów.

Wybrane wyniki:
 Zidentyfikowano trzy linie filogenetyczne
nornicy rudej Myodes glareolus na podstawie
sekwencji nukleotydów cytochromu b mitochondrialnego DNA. Sugeruje to, iż współczesne
populacje nornicy rudej pochodzą z trzech refugiów: z Karpat, półwyspu Bałkańskiego i Uralu.
Największy zasięg w Polsce mają linie karpacka
i wschodnia, a strefa kontaktu między nimi występuje we wschodniej części kraju.
 Zrekonstruowano historyczną filogeografię wilka w Europie na podstawie haplotypów
mtDNA 947 osobników z 23 krajów. Wykryto
dwie haplogrupy: grupa 4-1 dominuje w północnej, wschodniej i środkowej Europie oraz na
Półwyspie Iberyjskim, a grupa 4-2 na Półwyspie
Apenińskim, Bałkanach i w Karpatach. Analiza
historycznego rozmieszczenia grup sugeruje, iż
od późnego Plejstocenu w Europie zachodzi wymiana wilków z haplogrupy 4-2 na 4-1.
 W Biebrzańskim Parku Narodowym badano
spoczynkowe (RMR) i maksymalne (PMR) tempo metabolizmu oraz kondycję norników północnych Microtus oeconomus w zagrodach eksperymentalnych. W latach 2006-2009 obserwowano
istotne zmiany kierunków zimowej selekcji na
badane cechy. Odziedziczalność cech była niska
(h2<0.3). W przypadku masy ciała zaznaczył się
wpływ efektu matczynego, a w PMR – wpływ
środowiska.
Uzyskana habilitacja:
Elwira Szuma Evolutionary and Climatic Factors
Affecting Tooth Size in the Red Fox Vulpes vulpes
in the Holarctis.
Przy Zakładzie działa Centrum Doskonałości
w Ochronie Bioróżnorodności i Badaniach Ssaków w Europejskich Ekosystemach Lądowych.
Zakład należy do sieci naukowych: Krajowa Sieć
Informacji o Bioróżnorodności; Sieć Żubrowa.
 17-230 Białowieża, ul. Waszkiewicza 1c
 (85) 682-77-50, fax (85) 682-77-52
 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
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 16 pracowników, w tym 12 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 46
prac, z tego 15 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 9 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą
realizowano 7 tematów.
Wybrane wyniki:
 Realizowano projekt badawczy „Wpływ deglacjacji na powstawanie i kształtowanie przez
mikroorganizmy ekosystemów polarnych”.
Stwierdzono istotne różnice w procesach kolonizacji przez pionierskie mikroorganizmy, zachodzące w mikrobiocenozach występujących
na terenach lądowym i wodnym, odsłoniętych
spod cofających się lodowców Ekologii i Baranowskiego. Na podstawie kompleksowych badań
mikrobiologicznych, biochemicznych i genetycznych wykazano zmiany zachodzące w strukturze (zespołach/konsorcjach) mikroorganizmów.
Zbadano i zasugerowano, że cryoconite holes –
otwory w lodowcu skupiające gęste biocenozy
różnorodnych mikroorganizmów – są jednym
z istotnych potencjalnych źródeł w procesie zasiedlania jałowych, odsłoniętych spod lodowca
terenów.
 Analizowano materiał fotograficzny (około 1400 zdjęć dna morskiego) zebrany w trakcie antarktycznego lata w trakcie 29., 30. i 32.
wyprawy w Zatoce Admiralicji (King George
Island) w rejonach Shag Rocks, Thomas Point,
Herve Cove, Monsimet Cove, Dufayel Island,
Urbanek Glacier, Emerald Point, rejon Ferraz
Station z głębokości 5-40 m. Zaobserwowano
zjawisko maskowania u jeżowców Sterechinus
neumayeri. Około 90% sfotografowanych średnich i dużych (>2 cm średnicy) osobników miało

na sobie materiał maskujący, którym mogły być
kawałki makroglonów różnego gatunku, muszle
i ich kawałki, kamyki, a nawet skorupka jeżowca.
Wśród obserwowanych jeżowców niektóre były
całkowicie pokryte materiałem maskującym, inne
nosiły na sobie tylko pojedyncze jego elementy.
Odwrotną proporcję zanotowano wśród małych
(1-2 cm średnicy) jeżowców, których duże skupiska występowały przy Emerald Point. Tylko
około 10% miało na sobie pojedyncze elementy maskujące. Można przypuszczać, że materiał
maskujący gromadzony jest stopniowo w ciągu
życia jeżowca. Rodzaj kamuflażu zależy prawdopodobnie od jego dostępności w bezpośrednim
środowisku zwierzęcia. Podczas eksperymentów
laboratoryjnych stwierdzono, że jeżowce chwytają za pomocą nóżek ambulakralnych wszelkie
dotykające ich przedmioty (w eksperymentach
były to kawałki makroglonów, kawałki muszli
lub plastiku) i noszą je potem na sobie. Można
przypuszczać, że tego rodzaju kamuflaż zwiększa przeżywalność poszczególnych osobników
(maskowanie zapachu jeżowca, substancje odstraszające obecne w niektórych makroglonach,
możliwość odrzucenia elementów kamuflażu,
do których przyczepiły się czułki drapieżnego
ukwiału).
 Dokończono analizy materiału z eksperymentów dotyczących wpływu temperatury i zasolenia
na zdolność wykonywania podstawowych funkcji
życiowych (odwracanie się, aktywność lokomotoryczna, reakcja na sygnały chemiczne) przez
skorupiaki Serolis polita i rozgwiazdy Odontaster validus. Stwierdzono, że wzrost temperatury
i spadek zasolenia powodują upośledzenie funkcji
motorycznych obu gatunków.
Zakład należy do sieci naukowej: Naukowa Sieć
Polarna.
Zakład należy do konsorcjum naukowego: Konsorcjum BioGeoCentrum Badawcze PAN.
 02-142 Warszawa, ul. Ustrzycka 10
 (22) 846-33-83, fax (22) 846-19-12
 e-mail: zba@arctowski.pl
www.arctowski.pl
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ZAKŁAD ICHTIOBIOLOGII
I GOSPODARKI RYBACKIEJ PAN
Dyrektor: doc. dr hab. Andrzej Pilarczyk
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Jerzy Mastyński
Instytut (kategoria „2” w rankingu MNiSW) zatrudnia 21 pracowników, w tym 10 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 23
prace, z tego 7 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 8 projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 6 tematów.
Wybrane wyniki:
 Przeprowadzono genotypowanie osobników
karpia będących materiałem w testach z zakażeniem w kierunku posiadanych genotypów MHC
klasy II B. Wyodrębniono 6 genotypów, ale tylko jeden wykazuje statystycznie istotny związek
z wyższą odpornością karpi na zakażenie wirusem KHV. Wykazano, iż wyższa odporność związana jest z obecnością allelu Cyca-DAB1*05 zaś
obecność alleli Cyca-DAB1*02 i Cyca-DAB1*06
wiąże się z niższą odpornością.
 W tarle krzyżówkowym wykorzystano tarlaki
polskiej linii 6, izraelskiej D, francuskiej F oraz

węgierskiej W. Pod względem najważniejszych
cech z punktu widzenia produkcji towarowej, tj.
wielkości odłowu i przeżywalności, dodatni efekt
heterozji (w stosunku do linii rodzicielskiej, która
osiągnęła lepszy wynik) odnotowano tylko dla
krzyżówki Wx6. Pomimo tego, że efekt heterozji
dla krzyżówek Dx6 i 6xD był stosunkowo niski,
osiągnęły one najlepsze wyniki produkcyjne.
 Przebadano możliwość chowu wiosłonosa
amerykańskiego (Polyodon spathula) w polikulturze z udziałem karpia. Wiosłonos amerykański okazał się doskonałym substytutem tołpygi
pstrej w polikulturze bazującej na technologii
produkcji karpia, przyczyniając się do równoważenia ekstensywnej produkcji stawowej. Introdukcja wiosłonosa, ryby planktonożernej,
cenionej za smaczne mięso i kawior, pozwala
na podniesienie retencji biogenów w produktach
akwakultury.
Tytuł profesora uzyskała Elżbieta Brzuska.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Sieć Badawcza SustainAqua; Sieć BadawczoSzkoleniowa Initial Training Network; Sieć Badawcza SUSTAINAQ.
 43-520 Chybie, ul. Kalinowa 2
 (33) 853-37-78, fax (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
W końcu roku 2009 Wydział III PAN liczył
70 członków krajowych, w tym 41 członków rzeczywistych i 29 członków korespondentów oraz
48 członków zagranicznych.
W 2009 roku działalność korporacyjna Wydziału III PAN realizowana była, podobnie jak
w latach ubiegłych, w formie sesji plenarnych,
posiedzeń komisji działających przy Wydziale,
wydziałowych komitetów naukowych oraz ich
sekcji i komisji.
Odbyły się dwie sesje plenarne Wydziału, 23
marca i 21 października. Na sesjach omawiano
aktualne wydarzenia naukowe w Polsce i na świecie. Na każdej sesji przewodniczący Wydziału
przekazywał informacje o istotnych sprawach
poruszanych na posiedzeniach Kolegium i Prezydium PAN.
 Tematem sesji wiosennej Wydziału były założenia nowej ustawy o Polskiej Akademii Nauk
oraz plan działania komisji ds. oceny placówek
naukowych Wydziału III PAN. Wiceprezes PAN
prof. Wojciech J. Stec przedstawił najważniejsze
ustalenia kierownictwa Akademii i Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zapisów w projekcie ustawy o PAN. Przedmiotem
dyskusji było: finansowanie Akademii, miejsce
i rola placówek naukowych PAN, struktura i zakres działania Akademii – struktura i funkcje
Prezydium PAN; finansowanie nauki ze środków
krajowych i z Unii Europejskiej – model finansowania instytutów PAN. Przewodniczący Wydziału prof. Janusz Jurczak przedstawił wstępną
ocenę sprawozdań z działalności jednostek naukowych Wydziału III PAN w roku 2008. Został
również przypomniany i omówiony regulamin
oceny placówek Wydziału oraz skład komisji ds.
oceny placówek naukowych Wydziału III (prof.
prof. Janusz Jurczak, Janusz Lipkowski, Józef
Smak, Henryk Szymczak, Jerzy Zabczyk). Prof.
Marek Sarna omówił przebieg Międzynarodowego Roku Astronomii, a prof. Janusz Lipkowski
poinformował o ustanowieniu roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii.
 Podczas jesiennej sesji plenarnej Wydziału III

wybrano kandydatów na członków zagranicznych PAN, którymi zostali: Gerhard Ertl (chemia), Robert H. Grubbs (chemia), Jakov G. Sinai
(matematyka), Frank Steglich (fizyka). Wybrano
również kandydatów Wydziału III do komisji
wyborczej władz PAN. Zostali nimi członkowie
rzeczywiści: Wojciech Dziembowski, Zbigniew
Galus, Andrzej Schinzel, Henryk Szymczak oraz
(jako zastępca) Józef Smak. Przewodniczący
Wydziału III prof. Janusz Jurczak omówił sprawozdanie komisji oceniającej placówki Wydziału III. Badania w placówkach są prowadzone na
światowym poziomie mimo skromnych środków
budżetowych. Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez uczestników sesji. Będzie ono podstawą raportu, który komisja opracuje i przedstawi
władzom Akademii, członkom oraz placówkom
Wydziału. Na jesiennej sesji plenarnej Wydział
przyznał Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i wydziałowe nagrody naukowe za
rok 2009. Zaprezentowano laureatów Nagrody
Nobla w dziedzinie fizyki i chemii, a także laureata Nagrody Abela (matematyka).
Nagrody i wyróżnienia naukowe
Nagrodę Naukową im. Marii SkłodowskiejCurie za rok 2009 w zakresie fizyki otrzymał
prof. dr hab. Andrzej M. Oleś z Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Fizyki
Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.
Nagrodę przyznano za prace dotyczące odkrycia
splątania kwantowego w tlenkach metali przejściowych z orbitalnymi stopniami swobody oraz
wprowadzenia tej koncepcji do opisu własności
magnetycznych i rozkładu intensywności spektralnej w widmach wzburzeń optycznych dla tych
tlenków.
W dziedzinie fizyki i astronomii Nagrodę
Naukową im. Stefana Pieńkowskiego przyznano dr. Pawłowi Wajerowi z Centrum Badań
Kosmicznych PAN za pracę 2002 AA29: Earth’s
Recurrent Quasi-Satellite? W dziedzinie matematyki Nagrodę Naukową im. Wacława Sierpińskiego otrzymał dr hab. Yuriy Tomilov z Instytutu
Matematycznego PAN i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika za cykl pięciu prac dotyczących
asymptotyki ciągów operatorów w przestrzeniach Hilberta i Banacha i stabilności półgrup

– 61 –

operatorów. W dziedzinie chemii Nagrodę Naukową im. Włodzimierza Kołosa przyznano
dr. Robertowi Grybosiowi z Instytutu Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni PAN za cykl prac
wyjaśniających mechanizm redukcji tlenków
azotu na dotowanych katalizatorach zeolitowych
Pd-MOR|Fe-FER. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Nagrody Naukowej im. Marii
Skłodowskiej-Curie i nagród naukowych Wydziału III PAN odbyła się 7 grudnia 2009 roku.
Działalność członków Wydziału III została
uhonorowana licznymi wyróżnieniami, m.in.:
czł. koresp. PAN Bogdan Marciniec otrzymał
Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za wybitne osiągnięcia w kategorii „badania na
rzecz rozwoju nauki”; czł. koresp. PAN Andrzejowi Udalskiemu przyznano prestiżowy europejski
indywidualny grant naukowy European Research
Council (ERC) – program IDEAS; czł. koresp.
PAN Marka Chmielewskiego wyróżniono Francusko-Polską Nagrodą za rok 2009 (2009 SCF
French-Polish Prize) Francuskiego Towarzystwa
Chemicznego.
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 redakcyjnych specjalistycznych czasopism krajowych i zagranicznych oraz fundacji działających
na rzecz nauki. Członkowie Wydziału zatrudnieni
w placówkach PAN realizowali zadania dydaktyczne w szkołach wyższych, prowadząc wykłady
dla studentów, promując doktorantów, prezentując
własne osiągnięcia na konferencjach naukowych.
Prowadzili także działalność popularyzatorską.
Członkowie rzeczywiści PAN Ryszard Sosnowski
oraz Henryk Szymczak brali udział w pracach zespołów kolegialnych MNiSW. W Zespole Nagród
Prezesa Rady Ministrów Wydział był reprezentowany przez czł. koresp. PAN Marka Chmielewskiego (wiceprzewodniczącego Zespołu) oraz czł.
rzecz. PAN Ryszarda Sosnowskiego i czł. koresp.
PAN Bogdana Marcińca, a w Zespole Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku
– przez członków rzeczywistych PAN Wojciecha
J. Steca i Henryka Szymczaka.
Działając z upoważnienia Prezesa PAN, przewodniczący Wydziału rozpoczął w 2009 roku

postępowania zmierzające do wyboru kandydatów na stanowiska dyrektorów: w Instytucie
Matematycznym PAN, w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN, w Centrum Badań Kosmicznych
PAN i w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN.
W roku sprawozdawczym Wydział opiniował
wnioski placówek o dotacje statutowe, wnioski
zespołów badawczych o dotacje na współpracę
z zagranicą oraz wnioski o mianowanie na stanowisko profesora 9 naukowców.
Wydział uczestniczył w koordynowaniu nowej inicjatywy Unii Europejskiej KORANET, powołanej w celu intensyfikacji współpracy naukowo-technicznej między Koreą i Europą. Projekt
jest finansowany w ramach 7. Programu Ramowego UE (więcej informacji – www.koranet.eu).
Działalność komitetów naukowych
Ważnym obszarem działalności Wydziału
była aktywność sześciu komitetów naukowych
działających przy Wydziale III. Komitety prowadzą własne strony internetowe.
Komitet Astronomii przeprowadził zebranie
plenarne poświęcone opiniowaniu kandydatów
na nowych członków Międzynarodowej Unii
Astronomicznej. Komitet współorganizował
konferencję „Astronomia w szkołach ponadpodstawowych”. Komitet pełni rolę Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Astronomicznej.
Komitet Chemii przeprowadził posiedzenie
plenarne oraz posiedzenia prezydium. Omówiono sprawy planowanych na rok 2011 obchodów:
ustanowionego przez ONZ Międzynarodowego
Roku Chemii (IYC-2011) oraz 100-lecia przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii (100 MSC). Podtrzymano
stanowisko prezydium Komitetu w sprawie utworzenia Komitetu Technologii Chemicznej PAN.
Wybrano prof. Bogdana Marcińca na wiceprzewodniczącego Komitetu w miejsce zmarłego
prof. Józefa Ziółkowskiego. Zaopiniowano 18
wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów.
Komitet Chemii współorganizował „XXII
Conference on Advances in Organic Synthesis”.
Członkowie Komitetu uczestniczyli w działalności międzynarodowych instytucji naukowych.
Prof. Stanisław Penczek jest członkiem Biura Wy-
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konawczego, Union Advisory Committee (UAC)
oraz członkiem tytularnym w Wydziale Polimerów, prof. Jacek Kijeński jest członkiem Komitetu
Chemii i Przemysłu w ramach Chemical Research
Applied to World Needs, prof. Małgorzata Witko jest narodowym przedstawicielem w Wydziale
Chemii Fizycznej i Biofizycznej. Komitet pełnił
funkcję Komitetu Narodowego Międzynarodowej
Unii Chemii Czystej i Stosowanej.
Odbyło się jedno zebranie Komitetu Fizyki. Prof. Józef Barnaś wygłosił referat „Spinowe efekty w nanostrukturach magnetycznych”.
Omawiano działalność organów doradczych
PAN i MNiSW, w których uczestniczą niektórzy
członkowie Komitetu. Informacje o pracach Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Nauk Fizycznych i Astronomicznych przedstawił prof. Marek
Kuś. Informacje o działalności Komisji Badań na
rzecz Rozwoju Nauki MNiSW przedstawił prof.
Ryszard Sosnowski, a informacje na temat działalności Komitetu Polityki Naukowej i NaukowoTechnicznej oraz Komisji Badań na rzecz Rozwoju Nauki zaprezentował prof. Henryk Szymczak.
Podczas posiedzenia prezydium Komitetu dokonano oceny i rankingu kandydatur do nagrody
Prezesa Rady Ministrów. Prezydium Komitetu
wybrało 13 kandydatów do komisji IUPAP. Komitet powołał sekcje: Materii Skondensowanej,
Fizyki Atomowej i Molekularnej, Fizyki Teoretycznej i Badań Podstawowych, Fizyki Plazmy.
Komitet współorganizował konferencje: 5th
International School and Conference on Spintronics and Quantum Information Technology;
EGAS, Conference of the European Group on Atomic Systems; XXXVIII Międzynarodową Szkołę
i Konferencję Fizyki Półprzewodników; „Breaking
Frontiers: Submicron Structures in Physics and
Biology” (Symposium in the series of the „Zakopane School of Physics”); „Neutron Scattering
Spectroscopy and Related Problems”; XLII Ogólnopolskie Seminarium nt. Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań; II Międzynarodową Konferencję „Combinatorial Physics”;
Cracow Epiphany Conference on Hadron International at the Dawn of the LHC; XXV Warsztaty Naukowe „Lato z Helem 2009”; The 2009
Europhysics Conference on High Energy Physics.
Prof. Robert R. Gałązka został powołany na
przewodniczącego Komitetu Narodowego ds.

Współpracy z Międzynarodową Unią Fizyki
Czystej i Stosowanej (IUPAP).
Komitet Matematyki przeprowadził posiedzenia plenarne oraz posiedzenie prezydium.
Zebrania plenarne Komitetu poświęcone były
minimum programowemu z matematyki, informacjom przedstawicieli w Radzie Nauki oraz
opiniowaniu wniosków o nagrody Prezesa Rady
Ministrów. Komitet poparł tezy zawarte w wystąpieniu prof. Zbigniewa Marciniaka dotyczące
minimalnej liczby godzin nauczania matematyki
na kierunkach niematematycznych i opracowania oddzielnych standardów na poszczególnych
kierunkach. Przedstawiciele w Radzie Nauki
przedstawili informacje o konkursach i grantach
oraz o wdrażanej reformie nauki. Prof. Andrzej
Białynicki-Birula poinformował o powołaniu
Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Nauk Matematycznych. Zespół ten m.in. zajmie się analizą
tematyki badawczej uprawianej w Polsce i sytuacji zastosowań matematyki na tle tendencji
rozwojowych na świecie. Prezydium rekomendowało dofinansowanie konferencji naukowych
oraz ustaliło ich listę rankingową. Komitet
współorganizował konferencje naukowe: „Function Spaces IX”; „Dynamics, Topology and
Computation”; XXIII Warsztaty „Teoria Grafów:
Kolorowanie, Niezależność”; XXVIII Seminar on
Stability Problems for Stochastic Models; XXXV
Konferencję „Statystyka Matematyczna”; „Model
Theory, Spaces of Analytic and Smooth Functions III”; „Infinite Particle Systems and Complex
Systems”; Fourth German-Polish Conference
on Optimization – Methods and Applications”;
„Conformal Structures and Dynamics. Third Year
of Conference of CODY”; School/Conference on
Analysis on Metric Spaces and QC-Structures.
Komitet Chemii Analitycznej zorganizował
plenarne posiedzenia Komitetu oraz prezydium.
Podczas zebrań plenarnych wysłuchano dwóch
wykładów naukowych i dyskutowano, m.in. o zaawansowaniu prac organizacyjnych VIII Polskiej
Konferencji Chemii Analitycznej. Prezydium Komitetu omawiało kwestię czasopisma „Chemia
Analityczna”.
Komitet współorganizował konferencje:
„Analiza specjacyjna – możliwości i kierunki
rozwoju”; „Challenges in Food Flavor Analysis.
A Workshop”; XVIII Poznańskie Konwersato-
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rium Analityczne „Nowoczesne metody przygotowywania próbek i oznaczania śladowych ilości
pierwiastków”; VIII Konferencję „Elektroanaliza
w teorii i praktyce”; konferencję „Metrologia –
Ekologia – Dydaktyka”; Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne „Jakość zdrowotna żywności i przedmiotów użytku”; X Konwersatorium
Spektrometrii Atomowej; VI Konferencję „Analiza chemiczna w ochronie zabytków”.
Opracowano raport „Nauczanie Chemii Analitycznej”, który został przedstawiony w formie
referatu na International Technology, Education
and Development Conference (INTED 2009).
Zajmowano się nominacjami do Medalu Wiktora Kemuli i Medalu Andrzeja Waksmundzkiego.
Na posiedzeniu plenarnym Komitetu Krystalografii omawiano sprawozdanie z działalności
w roku 2008 i plany działania na lata 2009/2010.
Komitet zorganizował 51. Konwersatorium Krystalograficzne oraz współorganizował XXI Conference on Applied Crystallography. Komitet
pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Krystalograficzną
(IUCr).

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 73 pracowników, w tym 37 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
284 prace, z tego 123 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
48 projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 15
tematów.
Wybrane wyniki:
 Podano ścisły matematycznie opis sprzężenia
dwóch modów oscylacji w rezonansie 3:2 w dys-

ku akrecyjnym wokół obiektu zwartego. Model
objaśnia własności oscylacji quasi-periodycznych obserwowanych w takich układach. Model
przewiduje, że mierzone częstości oscylacji powinny być liniowo skorelowane, oraz że różnica
amplitud oscylacji zmienia znak, gdy stosunek
częstości modów staje się bliski 3:2. Oba efekty
są obserwowane.
 Przeanalizowano orbitę planetoidy Apophis.
Pokazano, że planetoida minie Ziemię w dniu
13 kwietnia 2029 r. w odległości ok. 32000 km.
Obecna dokładność wyznaczenia orbity nie wyklucza możliwości zderzenia Apophis z Ziemią
w roku 2036, 2037 lub 2076.
 Pokazano, że postulowana przyspieszona
ekspansja Wszechświata jest konsekwencją stosowania do interpretacji danych jednorodnych
modeli kosmologicznych Robertsona-Walkera.
Przy zastosowaniu modeli Lemaitre'a-Tolmana
efekt przyspieszonej ekspansji zanika, co automatycznie usuwa konieczność postulowania tzw.
ciemnej energii.
 Przeprowadzono symulacje ewolucji pływowej galaktyki karłowatej krążącej po ekscentrycznej orbicie wokół Drogi Mlecznej. Pokazano, że w trakcie ewolucji galaktyka traci masę,
a jej składnik gwiazdowy ulega przekształceniu
w poprzeczkę, a następnie sferoidę.
 We współpracy z międzynarodowym zespołem projektu EROS-2 odkryto 185 nowych Cefeid dwumodalnych w Obłokach Magellana. Na
podstawie obserwowanych stosunków okresów
wyznaczono metaliczność Małego i Wielkiego
Obłoku na odpowiednio Z=0.0018 i Z=0.0045.
 Wyznaczono z bezprecedensową dokładnością
0.06-0.5% masy składników pięciu układów podwójnych. Metoda polega na jednoczesnym
wykorzystaniu pomiarów prędkości radialnych
komórką jodową i pomiarów astrometrycznych
wykonanych metodą interferometryczną. Uzyskana dokładność wyznaczenia masy jest ok.
20-krotnie lepsza od dotychczasowej.
Uzyskane habilitacje:
Piotr Lubiński Badania pierwotnej i przetworzonej składowej widm emitowanych przez układy
akrecyjne z użyciem zaawansowanych technik
analizy danych;
Arkadiusz Olech Aktywne nowe karłowate;
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Agata Różańska Efekty reprocesowania promieniowania rentgenowskiego w aktywnych jądrach
galaktyk.
Uzyskane doktoraty:
Artur Rutkowski Własności obserwacyjne wybranych nowych karłowatych typu SU Uma;
Radosław Smolec Nonlinear Modeling of Radial
Stellar Pulsations;
Grzegorz Stachowski Układy zaćmieniowe jako
wskaźniki odległości i wieku.
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 należy do konsorcjów naukowych: Polskie Konsorcjum Eksperymentu H. E. S. S.; Polskie Konsorcjum LOFAR; Polskie Konsorcjum
„BRITE – Polski Satelita Naukowy”.
 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18
 (22) 841-00-41, fax (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 137 pracowników, w tym 36 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
288 prac, z tego 82 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
78 projektów badawczych, w tym 25 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 43
tematy.

Wybrane wyniki:
 Otrzymano nowe wyniki dotyczące zaburzeń
ruchu obrotowego Ziemi w okresach dobowych
i subdobowych. Opracowany został model analityczny libracji w składowej osiowej rotacji Ziemi, wyrażonej przez zmiany czasu uniwersalnego
UT1 i zmiany długości doby LOD (Brzeziński
i Capitaine, 2009). Nowy model libracji w UT1/
LOD, składający się z sumy quasi-harmonik o częstotliwościach półdobowych, został włączony do
procedur rekomendowanych przez International
Earth Rotation and Reference Systems Service.
 Wkładem CBK w odkrycie „wstęgi heliosferycznej” dokonane przez sondę IBEX było przeprowadzenie numerycznego modelowania gazu
międzygwiazdowego w heliosferze. Zgodność
danych z modelem jest bowiem jedną z metod
identyfikacji pochodzenia atomów neutralnych.
Przewidywania CBK były punktem odniesienia
do nieoczekiwanego pomiaru „wstęgi heliosferycznej” energetycznych atomów neutralnych.
Opracowany model wyjaśnił, m.in. obserwacje
atomów tlenu międzygwiazdowego o rozkładzie
po raz pierwszy zbadanym przez sondę IBEX.
 30 stycznia 2009 r. pomyślnie wystartował
satelita CORONAS-Photon. Przyrząd SphinX
zbudowany we wrocławskim Zakładzie Fizyki
Słońca jest obecnie najbardziej czułym urządzeniem umożliwiającym pomiary całkowitego
strumienia promieniowania rentgenowskiego
Słońca w przedziale energii E > 1 keV. Po raz
pierwszy zaobserwowano widma plazmy korony w okresie braku jakichkolwiek przejawów
aktywności słonecznej. Temperaturę emitującej
plazmy określono na 1.81 MK, a miarę emisji na
(3.8 ± 0.3) x 10^53 m^-3.
Uzyskane doktoraty:
Paweł Lejba Wyznaczanie orbit niskich satelitów
z obserwacji laserowych dla potrzeb badań geodynamicznych;
Paweł Wajer Badanie ruchu planetoid znajdujących się w orbitalnym rezonansie 1:1 z Ziemią;
Anna Wawrzaszek Analiza skalowania multifraktalnego turbulencji wiatru słonecznego.
Przy Centrum działa Centrum Doskonałości
GEOREF „Centrum Georeferencyjne dla Potrzeb
Geodezji, Telekomunikacji i Ekologii”.
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Centrum należy do sieci naukowych: „Geofizyka Satelitarna”; „Systemy Geoinformacyjne”;
Polska Sieć Astrofizyki Cząstek; AirClim-Net;
COST 296; COST ES0803; Cross-Scale Community; EUREF; IGS „International GNSS Service”; „International Laser Ranging Service”;
LEA ASTRO PF; Polska Sieć projektu „Cherenkov Telescope Array”; SWEX.
Centrum należy do konsorcjów naukowych:
AeroFast; Consortium for the FP7 Collaborative
Project „geoland2”; DIAS – „DIgital upper Atmosphere Server”; „Discorsi Galilei”; EUROLAS
Consortium; EUROPLANET; GEO-Net-CaB;
GeoPlanet; G-mosaic; „Herschel Solar System
Observations”; ISSI – International Team „Nano
Dust in the Solar System: Formation, Interactions and Detection”; ISSI – International Team
„The Role of Spectroscopic and Imaging Data in
Understanding Coronal Heating”; ISSI – International Team „Advances in the scientific basis
for monitoring, modeling and predicting space
weather”; Konsorcjum dla przygotowania i realizacji projektu rozwojowego „Opracowanie inteligentnej, wysokoczułej, niskoszumowej kamery
CCD z wewnętrzną analizą sygnału do obserwacji
naukowych oraz monitoringu”; Konsorcjum dla
realizacji projektu „Polska Sieć Badawcza Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego
GGOS – GGOS-PL”; Konsorcjum naukowo-przemysłowe dla wykonania projektu rozwojowego
Nr 0 R00 0066 06; LIMES; MUPUS; PEARL;
POLFAR; Polskie Konsorcjum Projektu „Cherenkov Telescope Array”; Polskie Konsorcjum
Projektu BRITE – „Polski Satelita Naukowy”;
PROTEUS; SOTERIA; SPEKTROP; STIX for
Solar Orbiter; SVRT (SMOS Validation and Retrieval Team); SWEX; Ulisse; Upper Atmosphere
Monitoring for Polar Year 2007-2008 (UAMPY);
Wirtualny Instytut Rolnictwa Zrównoważonego;
Konsorcjum dla realizacji projektu zamawianego
„Zdalne wykrywanie i identyfikacja skażeń biologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych
metod optoelektronicznych”; „Fidelity – Galileo
Time Service Provider Prototype”; JEM-EUOS.
 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18a
 (22) 851-18-10, fax (22) 840-31-31
 e-mail: cbk@cbk.waw.pl
www.cbk.waw.pl

CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Mieczysław Mąkosza
Centrum (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 187 pracowników, w tym 84 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 203
prace, z tego 79 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 56 projektów badawczych, w tym 7 zagranicznych; we
współpracy z zagranicą realizowano 5 tematów.
Wybrane wyniki:
 Wykazano, że dwa deoksyrybozymy 10-23,
zawierające w domenie katalitycznej jednostkę T8 modyfikowaną grupami alkiloaminowymi (karboksyamid glicyny, metyloaminoN-etyloimidazol), są zdolne do katalitycznej
hydrolizy bez obecności jonów Mg2+ wyłącznie
substratu zawierającego motyw 5’-GU-3’. W stosunku do pozostałych substratów są nieaktywne.
Natomiast w obecności jonów magnezu wykazują
zwiększoną aktywność katalityczną, w porównaniu do enzymu niemodyfikowanego.
 Wykazano, iż poli(L-laktyd) (PLA) otrzymany metodą kationowej polimeryzacji L,L-laktydu
w masie charakteryzuje się znacznie wyższą trwałością termiczną i hydrolityczną oraz większą objętością wypływu w SEC niż liniowy poli(L-laktyd) o porównywalnym ciężarze cząsteczkowym.
Te obserwacje mogą wskazywać na cykliczną
budowę PLA. Zaproponowano odpowiedni mechanizm polimeryzacji.
 Otrzymano cienkie warstwy polisiloksanów
z podstawnikami ftalocyaninowymi jako elementy układów sensorowych.
 Opracowano asymetryczną syntezę fosfonowego analogu neurotransmitera LY 54740.
Uzyskano patent: „5'-O-(amidotiofosforano)nukleozydy oraz sposób wytwarzania 5'-O-(amidofosforano)- i 5”-O-(amidoditiofosforano)nuklozydów”.
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Tytuł profesora uzyskał Piotr J. Kiełbasiński.
Uzyskane habilitacje:
Teresa M. Basińska Hydrofilowe mikrosfery polimerowe do zastosowań w diagnostyce medycznej;
Melania Bednarek Multihydroksylowe rozgałęzione polietery otrzymywane metodą kationowej
polimeryzacji aktywowanego monomeru;
Mirosław J. Pluta Modyfikacja właściwości polilaktydu metodami fizycznymi.
Uzyskane doktoraty:
Małgorzata Bukowiecka-Matusiak Stereoregularne P-chiralne chimeryczne oligonukleotydy o zaplanowanych właściwościach hybrydyzacyjnych
jako sondy w biologii strukturalnej;
Bogumiła Delczyk-Olejniczak Siloksanowe kopolimery o gradientowym rozkładzie grup funkcyjnych w łańcuchu;
Jarosław R. Gajda Zastosowanie heterojądrowej
spektroskopii NMR w ciele stałym w badaniach
strukturalnych wybranych połączeń bioorganicznych;
Milena M. Sobczak Nowe analogi DNA-pochodne kwasów fosfonowych; synteza oraz wybrane
właściwości biofizyczne;
Agnieszka Tomaszewska Synteza diastereoizomerycznie czystych 5’-O-oksatiafosfolanowych
pochodnych nukleozydów i ich zastosowanie
w syntezie modyfikowanych 5’-O-tiofosforanów
nukleozydów.
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:
BIOGRATEX – „Biodegradowalne materiały
włókniste” (Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka); Nanomitex – „Funkcjonalne nanoi mikromateriały włókiennicze” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka); MARGEN
– „Materiały opakowaniowe nowej generacji
z tworzywa polimerowego ulegającego recy-

klingowi organicznemu” (Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka).
 90-363 Łódź, ul. Sienkiewicza 112
 (42) 680-33-02, fax (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 13 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 51
prac, z tego 19 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 12
projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 6 tematów.
Wybrane wyniki:
 Przeprowadzono systematyczną analizę badanego od wielu lat problemu lokalizacji fotonów. Okazało się, że należy wprowadzić dwie
charakterystyki lokalizacji: elektryczną i magnetyczną, różniące się charakterem dokonywanych
pomiarów. Jeżeli dokonuje się pomiarów pola
elektrycznego (magnetycznego) można stwierdzić, czy foton jest zlokalizowany ze względu
na swoje własności elektryczne (magnetyczne).
 Zaproponowano geometryczny i teoriogrupowy opis korelacji kwantowych, komplementarny
w stosunku do powszechnie stosowanego. Umożliwiło to konstrukcję efektywnych miar korelacji
kwantowych przy pomocy wartości oczekiwanych obserwabli. Zaproponowane podejście daje
się zastosować dla dowolnej liczby podukładów
oraz dla dowolnych symetrii wynikających z nieodróżnialności cząstek tworzących układ.
 Badano zjawisko dekoherencji w kondensacie Bosego-Einsteina. Gaz kwantowy w rzeczy-
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wistych eksperymentach podlega zewnętrznym
czynnikom niszczącym. Zbadano teoretycznie
wpływ strat na funkcje korelacji w kondensacie
i opisano skutki rozpraszania atomów podczas
zderzenia dwóch kondensatów Bosego-Einsteina.
Uzyskane doktoraty:
Mirosław R. Hardej Parametryczna dynamika
poziomów energetycznych układów kwantowych;
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
 (22) 847-09-20, fax (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 95 pracowników, w tym 44 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
87 prac, z tego 56 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano 44 projekty badawcze, w tym 5 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 17
tematów.
Wybrane wyniki:
 Realizowano projekt „Materiały membranowe
do rozdziału mieszanin cieczy i gazów – otrzy-

mywanie i charakterystyka właściwości transportowych membran kompozytowych zawierających fazę nieorganiczną”. W 2009 r. otrzymano
i przebadano grupę nowych membran kompozytowych zbudowanych z polisulfonu (matryca
polimerowa) i zeolitu 13X (zdyspergowana faza
nieorganiczna). Membrany, zawierające do 30%
wag. zeolitu są przepuszczalne dla permeujących
cząsteczek czystych gazów (He, O2, N2, CO2).
Na podstawie wartości selektywności idealnej,
stwierdzono, że niektóre z badanych membran
wykazują wzrost selektywności w odniesieniu do
układu CO2/N2. Dyskusję wyników eksperymentalnych prowadzono, stosując model Bruggmana opisujący transport cząsteczek przez układy
heterogeniczne. Membrany badano również pod
kątem właściwości sorpcyjnych cieczy (benzen,
cykloheksan, etanol).
 W wyniku projektu „Synteza i charakterystyka nowych polimerów wykazujących właściwości optyczne nieliniowe” otrzymano nowe
fotochromowe polimery z pierścieniami imidowymi zawierające jako chromofory pochodne
azobenzenu. Przeprowadzono badania wpływu
określonych elementów budowy chemicznej polimerów na wybrane właściwości fizykochemiczne
oraz na proces holograficznego tworzenia siatek
dyfrakcyjnych. Polimery charakteryzowały się
szerokim zakresem spektralnym położenia maksimum pasma absorpcji promieniowania UV-Vis
grupy azobenzenowej, dobrą rozpuszczalnością
i wysokimi temperaturami zeszklenia. Cenną
właściwością badanych polimerów była łatwość
tworzenia w nich stabilnych siatek reliefowych
o głębokości modulacji powierzchni warstwy
polimeru wynoszącej 260 nm. Wykazana zdolność do tworzenia trwałych, jak i odwracalnych
siatek dyfrakcyjnych, świadczy o możliwości
wykorzystania wybranych związków w zapisie
holograficznym informacji optycznej oraz do wytwarzania struktur fotonicznych.
 Realizując projekt „Modelowanie mikrostruktury resorbowalnych poliestrowych podłoży polimerowych w celu uzyskania optymalnie biozgodnego materiału przeznaczonego do wytwarzania
implantów tkanki chrzęstnej”, w 2009 r. zsyntezowano biodegradowalne kopolimery i terpolimery,
w których glikolidylowe, laktydylowe, kaproilowe i węglanowe jednostki łańcucha tworzą zapro-
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gramowane sekwencje, co pozwala na sterowanie
czasem degradacji takich materiałów. Wybrano
optymalne materiały do wytworzenia implantów kostnych, które w warunkach in vivo ulegały całkowitej resorpcji w czasie wymaganym
do odnowy tkanki kostnej (współpraca z AGH).
Wytworzono również biozgodne i bioresorbowalne materiały, z których otrzymano trójwymiarowe podłoża, o mikrostrukturze i właściwościach
optymalnych do zasiedlania ich przez ludzkie
chondrocyty w celu opracowania skutecznej
metody regeneracji ubytków w obrębie tkanki
chrzęstnej.
Uzyskano patenty: „Formullerung zum semipermanenten Schulz von Oberflächen und deren
Verwendung”; „Method of controlling thermal
degradation of anionically terminated polymers
and materials obtained”; „Sposób wytwarzania
bioresorbowalnych alifatycznych poliwęglanów,
zwłaszcza poli(trimetylenowęglanu) i poli(dimetylotrimetylenowęglanu) oraz kopolimerów
węglanów z laktydem i/lub glikolidem i/lub
z laktonami”.
Tytuł profesora uzyskał Janusz Kasperczyk.
Uzyskane habilitacje:
Piotr Dobrzyński Acetylacetonian cyrkonu(IV),
nowy inicjator kopolimeryzacji laktydów, laktonów i cyklicznych węglanów. Wpływ inicjatora
i warunków procesu kopolimeryzacji na własności otrzymanych biomateriałów;
Aleksandra Wolińska-Grabczyk Poliuretany
w zastosowaniu do membranowej separacji mieszanin cieczy metodą perwaporacji. Synteza,
struktura i właściwości transportowe.
Uzyskane doktoraty:
Maria Jamróz-Piegza Amfifilowe nanostruktury
uzyskane w wyniku samoorganizacji łańcuchów
polieterowych w roztworach wodnych;
Katarzyna Jelonek Sterowanie mikrostrukturą
biodegradowalnych polimerów dla uzyskania
kontrolowanego systemu uwalniania wybranych
leków immunosupresyjnych;
Michał Kawalec Nowe bioresorbowalne materiały poliestrowe dla zastosowań medycznych.
Przy Centrum działa Centrum Doskonałości –
POLIMERY 2000+.

Centrum należy do sieci naukowych: Sieć Centrów Doskonałości BioMedTech Silesia; Central
and East European Polymer Network, CEEPN.
Centrum jest członkiem konsorcjum naukowego
Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii
(ŚCZT).
 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34
 (32) 271-60-77, fax (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 222 pracowników, w tym 115 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
211 prac, z tego 170 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
76 projektów badawczych, w tym 12 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 27
tematów.
Wybrane wyniki:
 Powiązanie cienkiej warstwy rozpoznającej
zbudowanej z polimeru molekularnie wdrukowanego melaminą (ang. molecular imprinted
polymer, MIP) z piezomikrograwimetrycznym
przetwornikiem sygnału detekcji – rezonatorem kwarcowym objętościowej fali akustycznej
– doprowadziło do opracowania i wykonania
czujnika chemicznego do oznaczania melaminy,
charakteryzującego się wysoką czułością, selektywnością i wykrywalnością. Czujnik ten umożliwia łatwe i dogodne oznaczanie melaminy, np.
w produktach mleczarskich, na bardzo niskim
(nanomolowym) poziomie stężeń. Stosunkowo
prosta procedura przygotowania MIP za pomocą
polimeryzacji elektrochemicznej umożliwia za-
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równo kontrolę grubości i porowatości warstwy,
jak i stężenia luk molekularnych z miejscami
wiążącymi melaminę (zgłoszenie patentowe).
 Na drodze teoretycznej postulowano istnienie
międzygwiazdowego cyjanowinylidenu – cząsteczki prostej, pięcioatomowej, lecz niewykrytej dotychczas w Kosmosie ani w laboratoriach.
Podano również realistyczne (oparte na teorii
skalowanej danymi eksperymentalnymi) przewidywania parametrów spektroskopowych tego
związku chemicznego, stanowiące klucz do jego
identyfikacji w mikrofalowym i podczerwonym
zakresie widma. Poszukiwania cyjanowinylidenu są ważne dla weryfikacji niektórych założeń
astrofizyki molekularnej.
 Zaprojektowano i opracowano oryginalną
i efektywną strategię – syntezę nowej grupy
optycznie czynnych metaloligandów opartych na
alkoksyloglinowym szkielecie cynchoninowym
z bardzo oryginalną ekspozycją donorowych
centrów azotowych, tj. pięciokoordynacyjnych
mononuklearnych kompleksów typu [XAl(cinchon)2] (gdzie X = Cl lub Me), które następnie
wykorzystano do konstruowania chiralnych polimerów koordynacyjnych o helikalnej topologii
oraz materiałów mikroporowatych. Jednocześnie
wykazano, że otrzymane materiały mogą być wykorzystane do rozdziału mieszanin racemicznych
małych cząsteczek organicznych.
Uzyskane doktoraty:
Karolina D. Kędra-Królik Opracowanie nowej
metody wytwarzania submikrometrycznych kryształów węglanu wapnia w kontrolowanej reakcji
wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla;
Piotr Pięta Budowa i właściwości fizykochemiczne
cienkich warstw [C60]fulerenu, jego wybranych
pochodnych lub jednościennych nanorurek węglowych i przewodzących polimerów fulerenowych;
Marcin Tabaka Regulation of Trp Operon in E. coli;
Gabriela Wiosna-Sałyga Phototautomerization in
Heteroazaaromatic Systems;
Leszek Znak Rola nośnika i promotorów w kształtowaniu właściwości katalizatorów niklowych dla
procesów otrzymywania wodoru.
Przy Instytucie działają centra doskonałości:
TALES „Thermodynamic Laboratory for Envi-

ronmental Purposes”; Centrum Materiałów Fotoaktywnych CPM.
Instytut należy do sieci naukowych: „Nowe materiały i sensory dla optoelektroniki, informatyki,
energetyki i medycyny”; EKO-KAT – „Innowacyjne materiały katalityczne w ochronie ekosystemu”; „Nanomateriały jako katalizatory nowych,
przyjaznych środowisku procesów”; BIONAN –
„Molekularne mechanizmy oddziaływań w nanoukładach biologicznych oraz w układach
aktywnych biologicznie modyfikowanych nanocząstkami”; „Nowe zastosowania spektroskopii
magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii,
biologii, farmacji i medycynie”; „Nowe materiały – wytwarzanie i badanie struktury”; Marie Curie Actions-Research Training Networks
NASCENT – „Nanomaterials for Application in
Sensors, Catalysis and Emerging Technologies”;
Marie Curie Actions-Research Training Networks
SolarNtype – „Development of n-type polymer
materials used as alternative to soluble C60 derivatives and their use in organic solar cells”; ACCENT – Atmospheric Composition Change The
European Network of Excellence; Marie Curie
Initial Training Networks (ITN) FINELUMEN
– „Cavity-confined Luminophores for Advanced
Photonic Materials: A Training Action for Young
Researchers”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
SCALES (Complexity Across Lengthscales in
Soft Matter); Groupement de Recherche Européen (GDRE), Francja; Konsorcjum dla realizacji
Programu Międzynarodowej Grupy Badawczej
GDRI (Groupement de Recherche International)
„Kataliza w ochronie środowiska: usuwanie zanieczyszczeń ze środowiska, energia odnawialna
i czyste paliwa”; Konsorcjum dla realizacji projektu ERA-NET-MNT „Engineered Supramolecular Surfaces for High-Throughput Polymorphism
Control of Active Pharmaceutical Ingredients
(SupraSurph)”; „Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie. Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych
o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe”;
Konsorcjum dla realizacji projektu „International
PhD Studies at the Institute of Physical Chemistry
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PAN. Fundamental Research with Applications
in Bio- and Nanotechnology and Information
Processing”; Konsorcjum dla realizacji projektu
„Artificial Wet Neuronal Networks from Compartmentalised Excitable Chemical Media”;
Konsorcjum naukowe „Femosekundowa mikroobróbka materiałów”; Konsorcjum naukowe
„Femosekundowy laser terawatowy bazujący na
wzmacnianiu parametrycznym”.

wytwarzania stabilnej postaci farmaceutycznej
leku przeciwnowotworowego”; „Zpusob pripravy
stabilni farmaceuticke formy paclitaxelu, jakozto
leciva proti rakovine” (opatentowano w Republice Czeskiej).
Tytuł profesora uzyskali: Bohdan KorybutDaszkiewicz, Ryszard J. Ostaszewski.
 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52
 (22) 343-20-00, fax (22) 632-66-81
 e-mail: icho-s@icho.edu.pl
www.icho.edu.pl

 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52
 (22) 343-31-09, fax (22) 343-33-33
 e-mail: sekn@ichf.edu.pl
www.ichf.edu.pl

INSTYTUT FIZYKI PAN
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 105 pracowników, w tym 45 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 234
prace, z tego 77 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 41
projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 10 tematów.
Wybrane wyniki:
 Określono kierunku indukcji asymetrycznej
w reakcjach tworzenia β-laktamów w reakcji
Kinugasy.
 Wykonano syntezę nowych katalizatorów metatezy olefin i POSS-immobilizowanych ligandów.
 Zaplanowanie, zsyntezowanie, określenie
struktury i właściwości 7,7’-diureido-2,2’-diindolilometanów, nowych, efektywnych otwartołańcuchowych receptorów anionów, w wysoce
konkurencyjnym protonowym rozpuszczalniku,
metanolu.
Uzyskane patenty: „Stabilna postać farmaceutyczna leku przeciwnowotworowego oraz sposób

Dyrektor: prof. dr hab. Jacek Kossut
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Jan Mostowski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 303 pracowników, w tym 132 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
681 prac, z tego 359 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
115 projektów badawczych, w tym 16 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
124 tematy.
Wybrane wyniki:
 Za pomocą silnych 20. fs impulsów promieniowania XUV o energii fotonu 92 eV z lasera
FLASH w Hamburgu zbadano zjawisko absorpcji
bliskiej nasycenia (SA) w powłoce L glinu przy
gęstościach mocy dochodzących do 10 PW/cm2.
Doprowadzono do wzbudzenia stanu jednorodnej
ciepłej gęstej plazmy, przezwyciężając relaksację z wyższych poziomów Al, którego zbadanie
jest szczególnie istotne dla zrozumienia zjawisk
z zakresu fizyki planet i astrofizyki, a także towarzyszących syntezie termojądrowej.
 Opisano warunki hodowli w metodzie MBE
strukturalnie doskonałych nanodrutów GaAs oraz
InAs (wyhodowanych w Instytucie Weizmanna).
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Do przewidzenia odpowiednich warunków wzrostu w znacznym stopniu przyczyniły się obliczenia stabilności struktury nanodrutów przeprowadzone w IF PAN. Do obliczeń użyto metod
z pierwszych zasad. Badano strukturalną stabilność drutów, a także ich własności elektronowe,
w tym pojawianie się zlokalizowanych stanów
elektronowych związanych z dodatkowymi zerwanymi wiązaniami na powierzchni nanodrutu.
Okazało się, że ilość zerwanych wiązań na powierzchniach bocznych drutów ma istotne znaczenie dla stabilności ich struktury. Obliczenia
przeprowadzano dla modelowych drutów o średnicy nieprzekraczającej 5 nm a wyniki ekstrapolowano do większych rozmiarów. Pokazano,
że druty o średnicach mniejszych niż 10 nm są
najbardziej stabilne, gdy mają strukturę wurcytu
i rosną w kierunku [0001]. Dla większych średnic równie energetycznie korzystna zaczyna być
struktura blendy cynkowej [111]. Współzawodnictwo obu struktur prowadzi do pojawiania się
błędów ułożenia dla drutów o średnicach przekraczających kilkanaście nm. Wyniki te nasunęły pomysł poszukiwania warunków do hodowli
bardzo cienkich wurcytowych drutów. Takie druty mają prawie doskonałą (bardzo mało błędów
ułożenia) strukturę krystalograficzną. W drugim
etapie hodowli służą jako zarodki epitaksjalnego
wzrostu bocznego. W wyniku otrzymano druty
o średnicach kilkudziesięciu nanometrów z minimalną ilością defektów.
 Wykazano po raz pierwszy generację beznapięciowej separacji spinowej w nanostrukturach
zbudowanych z półprzewodników półmagnetycznych. Czysty prąd spinowy był wytwarzany
wskutek grzania nośników poprzez absorpcję
promieniowania THz. Udowodniono, że spinowa
polaryzacja jonów magnetycznych oraz zależne
od spinu rozpraszanie elektronów manganu drastycznie wzmacnia proces konwersji prądu spinowego na prąd elektryczny w obecności pola
magnetycznego.
 Potwierdzono doświadczalnie, przewidziane
wcześniej teoretycznie, zjawisko fotoindukowanego przeniesienia atomu wodoru pomiędzy
dwoma odległymi miejscami cząsteczki organicznej. Wykazano, że proces ten wymagający
pośrednictwa tzw. „dźwigu molekularnego”, jest
procesem odwracalnym. Tym samym układy tego

typu mogą być wykorzystywane jako optycznie
sterowane przełączniki molekularne lub komórki pamięci operujące na poziomie pojedynczych
cząsteczek.
Tytuł profesora uzyskał Zbigniew R. Żytkiewicz.
Uzyskane habilitacje:
Elżbieta Guziewicz Spektroskopia fotoemisyjna
zlokalizowanych i zhybrydyzowanych elektronów
4f oraz 5f;
Maciej W. Janowicz Dynamika atomów oddziałujących z polem elektromagnetycznym w wielu
skalach czasu;
Marian Rusek Lokalizacja fal.
Uzyskane doktoraty:
Valery Kalkouski Planar Nanostructures Made
of Diluted Magnetic Semiconductors-Epitaxial
Growth and Transport Properties;
Marcin T. Klepka Wyznaczenie składu pierwiastkowego oraz wiązań chemicznych materiałów
o dużym nieporządku strukturalnym metodami
spektroskopowymi;
Alexei Petroutchik Strukturalne i magnetyczne
właściwości struktur wielowarstwowych Gd/Cr
otrzymanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych;
Monika S. Walczak Określenie metodami spektroskopowymi struktury biomateriałów tworzonych
na bazie protoporfiryny IX.
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: ARTMAG
„Nanostruktury magnetyczne do zastosowania
w elektronice spinowej”; MSSE „Materiały z silnie skorelowanymi elektronami: otrzymywanie,
badania podstawowe i aplikacje”; „Nowe Materiały – wytwarzanie i badanie struktury”; LFPPI –
Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania
Informacji.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
VERSATILE – „Vertically stacked memory
cells based on heterojunctions made of hybrid
organic/inorganic materials” (Pionowo ułożone
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komórki pamięci oparte na heterozłączach z hybrydowych organicznych/nieorganicznych materiałów); „Nowe 3d-Materiały Warstwowe dla
Spintroniki”; RAINBOW – „High quality material and intrinsic properties of InN and indium
rich nitride alloys” (Materiały wysokiej jakości
i wewnętrzne właściwości InN i bogate w Ind
stopy azotków); FUNDMS – „Functionalisation
of Diluted Magnetic Semiconductors” (Funkcjonalizacja półprzewodników półmagnetycznych);
SEMISPINNET – „Initial Training Network in
Nanoscale Semiconductor Spintronics” (Spinotronika półprzewodników w nanoskali); FUNMOL – „Multi-scale Formation of Functional
Nanocrystal-Molecule Assamblies and Architectures” (Wytwarzanie funkcjonalnych, wieloskalowych układów i architektur nanokrystalicznych);
ESRF – „European Synchrotron Radiation Facility”; DESY; NANOBIOM.
 02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46
 (22) 843-70-01, fax (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 444 pracowników, w tym 172 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
591 prac, z tego 444 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
208 projektów badawczych, w tym 50 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
180 tematów.
Wybrane wyniki:
 Współpraca Belle – Poszukiwanie odchyleń od
modelu standardowego w rzadkich rozpadach B.
W 2009 roku współpraca Belle kontynuowała

badanie rzadkich rozpadów B, m.in. w kanałach
z kwarkowym przejściem b->s. Dzięki doskonałej pracy zderzacza KEKB, który ponownie
pobił rekord świetlności, osiągając wartość
Lpeak=2.1x(10do34)/cm2/s, możliwe były badania różniczkowych stosunków rozgałęzień
w kanałach B->K(*)l+l- (l = e,miu). Zachodzą
one z częstością rzędu (10 do -6) i należą do najrzadszych rozpadów B. Rozpady B->K(*)l+l- zaobserwowano po raz pierwszy w eksperymencie
Belle w 2002 r., jednak dopiero teraz zebrana
próbka 660 milionów par mezonów B, pozwoliła
na badanie rozkładów kątowych w tych procesach. Szczególnie ciekawe wyniki uzyskano dla
tzw. asymetrii „przód-tył” w kanale B->K*l+l-,
gdzie wszystkie punkty doświadczalne leżą
systematycznie powyżej przewidywań modelu
standardowego. Wynik ten, którego znaczenie
wciąż jest ograniczone przez statystykę, stanowi
przesłankę dla dalszych badań m.in. w eksperymentach LHC (w szczególności LHCb) oraz projektowanym eksperymencie Belle-II na zderzaczu
superKEKB w laboratorium KEK.
 Współpraca PHOBOS (w tym fizycy z IFJ
PAN) dokonała po raz pierwszy pomiaru rozkładów pseudorapidity (|eta|<5.4) cząstek naładowanych w oddziaływaniach Cu+Cu w funkcji
centralności przy energii zderzenia 22,4, 62,4
i 200 GeV. Rezultaty dla oddziaływań Cu+Cu
i Au+Au pozwoliły stwierdzić, że geometria obszaru oddziaływania ma istotny wpływ na kształt
rozkładu eta i jego zależność od centralności przy
energiach RHIC.
 Uzyskano pierwsze wyniki w eksperymencie
ALICE na LHC w CERN. Uzyskano rozkład
pseudorapidity i średnią krotność w zderzeniach
pp przy energii w środku masy 900 GeV.
 Stwierdzono możliwość występowania nietłumionych fal powierzchniowych w obszarze częstości właściwym dla fal objętościowych, tj. tzw.
obszarze radiacyjnym w niektórych materiałach
o ujemnym współczynniku Poissona.
Tytuł profesora uzyskali: Krzysztof Golec-Biernat, Piotr Zieliński.
Uzyskane habilitacje:
Ewa Dryzek Badania warstwy wierzchniej w aluminium i stopach aluminium za pomocą anihilacji
pozytonów i metod komplementarnych;
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Barbara Kubica Zastosowanie trudno rozpuszczalnych heksacyjanożelazianów dwuwartościowych metali przejściowych jako sorbentów.
Uzyskane doktoraty:
Renata Kopeć Dozymetria indywidualna promieniowania jonizującego z zastosowaniem termoluminescencyjnego czytnika z kamerą CCD;
Katarzyna Majcher Badania prawidłowej i patologicznej funkcji rdzenia kręgowego szczura
techniką obrazowania rezonansu magnetycznego.
Uzyskano patenty: „Sposób uzdatniania medium, zwłaszcza gazu ziemnego i urządzenia do
uzdatniania medium, zwłaszcza gazu ziemnego
poprzez oddziaływanie polem magnetycznym”;
„Monolithic Active Pixel Dosimeter” (współautorstwo w patencie amerykańskim).
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.
Instytut należy do sieci naukowych: AIRCLIMNET – „Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza/Zmiany Klimatu”; BIONAN
– „Molekularne mechanizmy oddziaływań
w nanoukładach biologicznych oraz w układach aktywnych biologicznie modyfikowanych
nanocząstkami”; EAGLE – Konsorcjum „Wielodetektorowy spektrometr promieniowania
gamma na wiązce cyklotronu Środowiskowego
Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu
Warszawskiego”; EKO-KAR – „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”; 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; EUDET; HEPTOOLS; HYCONES;
MAESTRO; MicroMr; c2c; BalticGrid II;
HAMLET; SMW; LAGUNA; SPIRAL2PP;
EuroCanMRI; EuCARD; Centrum Atomistyki
„CeAt”; SUPERGO – Centrum Zaawansowanych Technologii Surowców i Paliw Węglowodorowych oraz Energii Odnawialnych; COPIN;
ILL-PL; IZATEM – Interdyscyplinarne Centrum
Zaawansowanych Technologii Medycznych;
IOITOB – Interdyscyplinarny Ośrodek Innowacyjnych Technik Obrazowania Biomedycznego;
Konsorcjum Instytutów Polskiej Akademii Nauk
PAN-AKCENT; Krajowe Konsorcjum „FEMTOFIZYKA”; Krajowe Konsorcjum „XFEL-POLSKA”; Krajowe Konsorcjum „Polski Synchrotron”; Konsorcjum NANOTECH; Narodowe
Konsorcjum Radioterapii Hydronowej; Polskie
Konsorcjum Eksperymentu H.E.S.S.; Polskie
Konsorcjum Innowacyjnych Zastosowań Izotopów Promieniotwórczych; Polskie Konsorcjum
Projektu „Cherenkov Telescope Array”; „Technologie Materiałowe dla Energetyki Termojądrowej”; Konsorcjum Naukowo-Badawcze na
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czas trwania projektu „Opracowanie technologii
wytwarzania zwierciadeł opartych o materiały
kompozytowe”; Jagiellońskie Centrum Rozwoju
Leków (JCET – Jagiellonian Center for Experimental Therapeutics); JCET II.
Instytut należy do klastrów naukowych: Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych; Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii;
Klaster Life Science Kraków; Międzyregionalny
Klaster Innowacyjnych Technologii „Minatech”;
Klaster Life Science Kraków.
Instytut należy do Polskiej Platformy Technologii Nuklearnych oraz Sustainable Nuclear Energy
Technology Platform (SNETP).
Instytut posiada akredytacje:
Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej (LADIS). Utrzymanie akredytacji PCA,
certyfikat akredytacji nr AP 049; Laboratorium
Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych
(LWPD). Przedłużenie akredytacji PCA na kolejne 4 lata. Certyfikat akredytacji nr AP 029; Laboratorium Analiz Promieniotwórczości – akredytacja PCA nr AB 979; Laboratorium Ekspertyz
Radiometrycznych – akredytacja PCA nr AB 788.
 31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152
 (12) 662-80-00, fax (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. koresp.
PAN Roman Micnas
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 110 pracowników, w tym 70 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
307 prac, z tego 151 w recenzowanych czasopis-

mach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
51 projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 12
tematów.
Wybrane wyniki:
 Odkrycie wpływu kontaktu ciekły kryształpowietrze na własności powierzchniowo stabilizowanych warstw ferroelektrycznych ciekłych
kryształów. Zaobserwowano, że elastyczne złącza tworzące się w układach ciekły kryształ-powietrze mogą wywierać wpływ na indukowaną
zewnętrznym, zmiennym polem elektrycznym
dynamikę ciekłych kryształów. Zarejestrowano
widma odpowiedzi elektrooptycznej w różnych
odległościach od powierzchni kontaktowej. Wyznaczono zależność zespolonej przenikalności
elektrycznej zarówno od częstości przyłożonego
pola, jak i od odległości od powierzchni kontaktu
powietrze-ciekły kryształ. Okazało się, że efekt
powierzchniowy tuż przy powierzchni kontaktowej jest bardzo istotny. Wpływ powierzchni
przejawia się w znacznym (do 50%) zwiększeniu strat dielektrycznych. Pokazano również, że
efekt złącza jest mierzalny do odległości około
1 mm od powierzchni kontaktowej, a więc na
dużej odległości w stosunku do rozmiarów liniowych całej komórki pomiarowej (około 1 cm).
Uzyskane wyniki wskazują, że wprowadzenie
dodatkowej granicy fazowej może mieć wpływ
na parametry wyświetlaczy ciekłokrystalicznych,
szczególnie w powszechnie używanych celownikach urządzeń do rejestracji obrazów (np. aparatów fotograficznych i kamer).
 Kwantowa teoria rozpraszania pokazuje, że
przekrój czynny wykazuje osobliwości, kiedy
pojawia się dodatkowy kanał w układzie rozpraszanych cząstek kwantowych. Efekt ten był
przewidziany przez Wignera (1948) i znany jest
w wielu działach fizyki, np. przy reakcjach jądrowych czy w fizyce atomowej. Efekt progowy
nie jest znany w fizyce nanoskopowej, osobliwości Wignera nie obserwowano w przewodności,
chociaż balistyczny transport elektronów w nanostrukturach opisywany jest w ramach metody
Landauera, której podstawą jest kwantowa teoria
rozpraszania. Badania teoretyczne pokazują, że
efekt ten winien być również widoczny w transporcie elektronów przez nanostruktury, a szcze-
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gólnie wyraźnie w układzie drutów kwantowych
o strukturze litery T. W drutach kwantowych ze
względu na ich małe rozmiary poprzeczne propaguje się tylko kilka fal elektronowych. Zaproponowano, aby w jednym z drutów kwantowych
zmieniać liczbę propagujących się fal (sterując
napięciem przyłożonym do elektrody bramki
umieszczonej w pobliżu), zaś pomiar przewodności byłby pomiędzy pozostałymi dwoma końcówkami tego trójelektrodowego układu. Analiza
pokazuje, że przewodność powinna wykazywać
osobliwość Wignera dla wartości napięcia bramki
otwierających propagację nowej fali, a ich kształt
zależy od warunków interferencji kwantowej.
 Zaproponowano nową metodę wytwarzania
periodycznych sieci magnetycznych nanoobszarów z anizotropią typu „łatwa oś prostopadła” do
powierzchni rozmieszczonych w matrycy o anizotropii typu „łatwa płaszczyzna”. Proponowana
technologia lokalnego modyfikowania właściwości magnetycznych polega na bombardowaniu jonami układów warstwowych wykazujących anizotropię prostopadłą do warstwy poprzez maskę
wytworzoną z dwuwymiarowej sieci nanokulek
polistyrenowych. Istotną zaletą proponowanej
metody jest to, że jest to proces stosunkowo tani,
a równocześnie pozwalający na strukturyzacje na
dużych powierzchniach. Strukturyzacja magnetyczna jest ważna z punktu widzenia nowych
metod zapisu informacji.
 Zbadano zależny od spinu transport elektronowy w grafenie z ferromognetycznymi kontaktami. Obliczono przewodnictwo i szum ziarnisty
w małych tasiemkach grafenowych z elektrodami
ferromagnetycznymi. Stosując przybliżenie ciasnego wiązania pokazano, że warstwy grafenowe
o małym czynniku A = szerokość/długość (ang.
aspect ratio) wykazują rezonans typu Fabry-Perot i oscylujący czynnik Fano szumu ziarnistego,
który znika dla pewnych energii (napięć bramki)
zgodnie z oczekiwaniami dla balistycznego limitu
transportu. Dla większych wartości czynnika A,
przewodnictwo i czynnik Fano mogą w szczególnych przypadkach przyjmować tzw. uniwersalne
wartości, tj. odpowiednio 4e2h/π i 1/3, ale na ogół
różnią się od nich. Ten rezultat wynika z silnego
efektu wymiarowego i dominującej roli stanów
brzegowych w badanych układach. Wyraźne
oscylacje w funkcji energii wykazuje też gigan-

tyczny magnetoopór (GMR), jeśli czynnik A jest
większy niż jeden. Na szczególne podkreślenie
zasługuje obserwacja, że w przypadku warstw
o zbliżonych wymiarach, warstwy z krawędziami
„fotelowymi” (armchair-edge sheets) wykazują
silniejszy efekt GMR niż ich odpowiedniki typu
zygzak (zigzag-edge sheets). Zjawisko to jest
efektem diametralnie różnego stopnia mieszania
się kanałów przewodnictwa w obu tych przypadkach, związanego z tym, że na interfejsie grafen/
elektroda metaliczna występują odpowiednio atomy tylko z jednej podsieci grafenowej (w pierwszym przypadku) oraz z obu podsieci (w drugim
przypadku).
Uzyskane habilitacje:
Bartłomiej Andrzejewski Samoistne i niesamoistne pola krytyczne wybranych nadprzewodników;
Maciej Zwierzycki Transport spinowo spolaryzowany w układach warstwowych. Obliczenia
z pierwszych zasad.
Uzyskane doktoraty:
Michał Bielejewski Dynamika molekularna żelatora organicznego 1,2-O-(1-etylopropylideno)-αD-glukofuranozy i właściwości termodynamiczne
otrzymanych żeli;
Michał Falkowski Własności magnetyczne i elektronowe związków międzymetalicznych RNi4Si
(R = lantanowiec);
Stefan Lijewski Ramanowskie procesy elektronowej relaksacji spin-sieć w dielektrycznych ciałach
stałych;
Jakub Narojczyk Symulacje komputerowe wpływu
dyspersji rozmiarów cząsteczek na współczynnik
Poissona w układach modelowych;
Zbigniew Śniadecki Własności strukturalne, magnetyczne i transportowe amorficznych stopów
i międzymetalicznych związków DyMn6-xGe6xFexAlx (0 ≤ x ≤ 6).
Instytut należy do sieci naukowych: MSSE –
„Materiały z silnie skorelowanymi elektronami:
otrzymywanie, badania podstawowe i aplikacje”;
ARTMAG – „Nanostruktury magnetyczne do zastosowania w elektronice spinowej”; NM dla OIE
– „Nowe materiały i sensory dla optoelektroniki,
informatyki, energetyki i medycyny”; „Fizyczne
właściwości nowych materiałów ciekłokrystalicznych”; Nanomedycyna – „NanoMedPL”; Nano-
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MOL – „Zaawansowane materiały organiczne,
nieorganiczne i hybrydowe dla nanoelektroniki
molekularnej”; Sieć naukowa „Wielkopolskie
Centrum Badań Przyrodniczych i Medycznych”;
NEGANET – „Układy o anomalnych własnościach
fizycznych”; Sieć Węglowa (SW) „Wytwarzanie,
modyfikacja i badania nowych materiałów węglowych”; „Silnie skorelowane fermiony od nadprzewodnictwa do kolosalnego magnetooporu”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
SPINLAB – konsorcjum naukowe realizujące
projekt inwestycyjny „Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej”, w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Działanie 2.2; Konsorcjum Użytkowników Silnych Pól Magnetycznych w Grenoble High Magnetic Field Laboratory CNRS;
Konsorcjum NeutroNET użytkowników wiązki
neutronów wysokostrumieniowego reaktora jądrowego w Instytucie im. M. von Laue i P. Langevin w Grenoble, Francja.
 60-179 Poznań, ul. M. Smoluchowskiego 17
 (61) 869-51-00, fax (61) 868-45-24
 e-mail: office@ifmpan.poznan.pl
www.ifmpan.poznan.pl

INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII
POWIERZCHNI PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Małgorzata Witko
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Maria Nowakowska
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 96 pracowników, w tym 41 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
304 prace, z tego 104 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
75 projektów badawczych, w tym 24 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 27
tematów.

Wybrane wyniki:
 Reakcja uwodornienia CO2 na katalizatorach
Cu-ZnO-Al2O3 otrzymanych z prekursorów hydrotalkitowych jest jedną z najbardziej obiecujących metod ograniczenia efektu cieplarnianego.
Powodem podjęcia tej tematyki jest konieczność
zmniejszenia ilości szkodliwych zanieczyszczeń
wytwarzanych przez silniki Diesla, ze względu na
obniżenie dopuszczalnych limitów emisji tlenków
azotu (NOx) oraz zanieczyszczeń pyłowych. Jednym ze sposobów na ograniczenie emisji szkodliwych substancji z silników Diesla jest zastosowanie paliw alternatywnych. Takim potencjalnym
paliwem jest DME, uznawany przez wielu badaczy za paliwo XXI wieku. Celem badań prowadzonych w Instytucie było opracowanie i synteza
wydajnych katalizatorów hybrydowych do jednoetapowej syntezy DME z CO2, poprzez metanol
jako produkt pośredni oraz wyjaśnienie wpływu
preparatyki na właściwości fizykochemiczne
katalizatorów i ich aktywność katalityczną. Wykazano, że zastosowanie odpowiedniej metody
syntezy, a w szczególności określonej wartości
pH, oraz wprowadzenie odpowiednich domieszek
(Ga, Zr) w strukturę prekursora hydrotalkitowego
prowadzi do otrzymania katalizatorów o znacznej
aktywności.
 Badania w zakresie opisu teoretycznego procesów sorpcji stosowanych w technologiach ochrony
środowiska, koncentrowały się na modelowaniu
wpływu pH na równowagę procesu biosorpcji jonów metali ciężkich. Założono, że wiązanie metalu przebiega poprzez reakcję wymiany jonowej
zachodzącą na grupach funkcyjnych biosorbentu,
co zostało eksperymentalnie potwierdzone w literaturze dla przypadku biosorbentów opartych
na biomasie makroalg. Porównano dwa modele
kompleksacji powierzchni biosorbentów przez
dwuwartościowe jony metali: M1/2X oraz MX2
(M – jon metalu, X – miejsce wiążące). Posługując
się metodami termodynamiki statystycznej wykazano, że modele typu M1/2X nie mają fizycznego uzasadnienia, gdyż nie uwzględniają korelacji
pomiędzy położeniem dwóch miejsc wiążących
jeden jon metalu. Oba modele zostały porównane
w kontekście ich zdolności do opisu danych eksperymentalnych oraz interpretacji uzyskanych w ten
sposób parametrów. Modele te (za wyjątkiem obszaru bardzo małych stężeń jonów w roztworze)
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są praktycznie nie do odróżnienia, pod względem
możliwości korelacji danych zmierzonych przy
jednej wartości pH jako ilość zaadsorbowana vs.
stężenie metalu w roztworze. Model M1/2X jednakże znacznie zawyża oszacowaną ilość miejsc
wiążących w obszarze niskich i średnich stężeń
jonów metalu w roztworze. Sformułowano wyrażenia matematyczne, opisujące heterogeniczność
powierzchni biosorbentów w oparciu o model
wymiany jonowej. Posługując się formalizmem
przybliżenia kondensacyjnego, wyprowadzono
wyrażenia na równowagowe izotermy adsorpcji w układzie zawierającym jony metalu oraz
protony (wzięto pod uwagę także stechiometrię
reakcji wymiany jonowej). Heterogeniczność powierzchni opisano poprzez podanie funkcji charakteryzującej dyspersję wartości stałej wymiany
jonowej. W szczególności, otrzymano zależne
od pH analogi równań Langmuira-Freundlicha,
Temkina, itp. Wyrażenia te zostały wykorzystane do opisu równowagi biosorpcji w układach
zawierających biosorbenty wiążące jony metali
oraz protony poprzez grupy karboksylowe (m.in.
alginian wapnia oraz jony Cu2+, Pb2+ i Cd2+).
 Opracowano model zarządzania klimatem
w budowlach zabytkowych i muzeach zawierających drewno polichromowane. Ustalenie
dopuszczalnego poziomu wahań temperatury
i wilgotności w otoczeniu malarstwa tablicowego, polichromowanej rzeźby drewnianej oraz
malowideł ściennych dekorujących wnętrza zabytków architektury drewnianej jest szczególnie ważne dla Polski posiadającej unikatowy
w skali światowej zespół polichromowanych
drewnianych kościołów, z których najcenniejsze
są wpisane na Listę Dziedzictwa Światowego
UNESCO. Opracowany model oparty jest na
analizie historycznych warunków mikroklimatycznych, analizie fizycznej odpowiedzi drewna
i warstwy polichromii na fluktuacje parametrów
mikroklimatu i bezpośrednim monitorowaniu
nieodwracalnych zmian fizycznych na poziomie
mikro. Po raz pierwszy w literaturze przedmiotu, rozpoznano procesy zmęczeniowe w warstwie
polichromii, tj. zależność krytycznego poziomu
odkształceń drewna powodujących mikrouszkodzenia tej warstwy od liczby cykli zmian wilgotności w otoczeniu. Wykonano matematyczną
analizę warunków historycznych pozwalającą na

wyznaczenie pasma dopuszczalnych fluktuacji.
Wdrożono do praktyki ochrony zabytków bezpośrednie monitorowanie odspojeń warstw dekoracyjnych od drewnianego podłoża przy zastosowaniu laserowej interferometrii plamkowej, a także
uszkodzeń podłoża drewnianego przy zastosowaniu analizy emisji akustycznej. Metody te mogą
pełnić rolę systemów „wczesnego ostrzegania”
przed pojawiającymi się zagrożeniami obiektów
zabytkowych. Opracowany model jest wdrażany
do ochrony zbiorów w Muzeum Narodowym –
w Krakowie i w Warszawie, w celu obniżenia
kosztów przechowywania obiektów przy równoczesnym zapewnieniu ich skutecznej ochrony.
Uzyskany patent: „A Method of Cyclohexane
Oxidation”.
Uzyskana habilitacja:
Tomasz Borowski Mechanizmy reakcji na mononuklearnych centrach żelazowych i manganowych w wybranych niehemowych enzymach
aktywujących tlen – badania teoretyczne.
Uzyskany doktorat:
Wojciech Płaziński Teoretyczny opis kinetyki
adsorpcji na granicy faz roztwór/ciało stałe: zastosowanie statystycznej teorii transportu międzyfazowego.
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 biologicznych oraz w układach aktywnych
biologicznie modyfikowanych nanocząstkami”;
ARTMAG – „Nanostruktury magnetyczne do zastosowania w elektronice spinowej”; Europejska
Sieć Doskonałości 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 Laborato-
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rium „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 Technologicznia Zrównoważonej
Chemii; Krajowe Konsorcjum „Polski Synchrotron”; Polsko-Ukraińskie Laboratorium Katalizy.
 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 8
 (12) 639-51-01, fax (12) 425-19-23
 e-mail: ncikifp@cyf-kr.edu.pl
www.ik-pan.krakow.pl

 W pracy Boundaries of Systolic Groups
skonstruowano Z-set uzwarcenia kompleksów
systolicznych, używając „dobrego” podzbioru zbioru geodezyjnych. „Dobre” geodezyjne
mają własności podobne do własności geodezyjnych w przestrzeniach CAT(0). Istnienie Z-set
uzwarceń dowodzi hipotezę Novikova dla grup
systolicznych.
 W pracy Quantum SO(3) Groups Quantum
Group Actions on M_2, J, podano nowy opis
kwantowych grup SO(3) i dzięki temu sklasyfikowano wszystkie działania zwartych grup kwantowych (i pewną klasę działań półgrup kwantowych) na algebrze macierzy 2 x 2.
Uzyskane habilitacje:
Andriy Panasyuk Bihamiltonowskie struktury
typu kroneckerowskiego: geometria i zastosowania.

INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Stanisław Janeczko
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Andrzej Schinzel
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 154 pracowników, w tym 84 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
129 prac, z tego 82 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
44 projekty badawcze, w tym 6 zagranicznych; we
współpracy z zagranicą realizowano 31 tematów.
Wybrane wyniki:
 W pracy Higher Vector Bundles and MultiGraded Symplectic Manifolds dowodzi się, że
podwójne wiązki wektorowe mogą być prosto
scharakteryzowane jako rozmaitości wyposażone w komutujące pola wektorowe Eulera. Dalsze rezultaty dotyczą symplektycznych n-wiązek
wektorowych, dualności i supergeometrycznych
odpowiedników. Prowadzi to do uogólnienia pojęcia algebroidu Couranta i algebr podwójnych
Drinfelda oraz koncepcji n-algebroidów Liego.

Przy Instytucie działają centra doskonałości: CDMF
Centrum Doskonałości z Matematyki Finansowej; Centrum Doskonałości CD-IMPAN-BC „Instytut Matematyczny PAN – Centrum Banacha”.
Instytut należy do sieci naukowych: CeZaM Centrum Zastosowań Matematyki – Interdyscyplinarny Program Intensyfikacji Badań Naukowych;
SUDITE Sieć Układów Dynamicznych i Teorii
Ergodycznej.
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
CB-MAT „Centrum Banacha – Specjalny program intensyfikacji badań naukowych”.
 00-956 Warszawa, ul. Śniadeckich 8
 (22) 522-81-00, fax (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
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Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 148 pracowników, w tym 68 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
216 prac, z tego 194 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
50 projektów badawczych, w tym 5 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
33 tematy.

tów ITO (In2O3/SnO2) domieszkowanych jonami
ziem rzadkich;
Vasyl Kinzhybalo Synteza, właściwości i stereochemia 4+1 i 4+2 koordynacyjnych związków
kompleksowych ftalocyjaniny magnezu;
Wojciech M. Miller Badanie stanu cieczy nielandauowskiej w roztworach stałych URh1-xTxGe,
gdzie T = Co i Ru.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
NAFCELLS.

Wybrane wyniki:
 Wytworzono monolityczny laser YVO4:Er oraz
zbadano jego właściwości generacyjne przy pompowaniu laserem półprzewodnikowym.
 Odkryto nowy nadprzewodnik ciężkofermionowy Ce2PdIn8. Związek ten jest jednym
z nielicznych znanych w literaturze układów,
w których nadprzewodnictwo jest wynikiem oddziaływań o charakterze magnetycznym.
 Wykazano, że ruten jest obiecującym katalizatorem niskotemperaturowego dopalania lekkich
węglowodorów i że jego aktywność jest porównywalna lub lepsza niż platyny.

Instytut należy do sieci naukowych: MAG-ELMAT; „Nanomateriały jako katalizatory nowych,
przyjaznych dla środowiska procesów”; EKOKAT – „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 ECOM „Emergent Behaviour in
Correlated Matter”.

Uzyskane patenty: „Sposób otrzymywania porowatych filmów i powłok platynowych”; „Fluorescencyjny element testowy do wykrywania i/
lub określania stężenia endotoksyn w płynnych
próbkach”.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
„Środowiskowe Centrum Technik Wielkiej Częstotliwości 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”; „Środowiskowa
Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na
potrzeby Innowacyjnej Gospodarki”; „Nowe
systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii
skierowanej”; „Dolnośląskie Centrum Badawcze
Materiałów Funkcjonalnych i Biokompatybilnych”; „Nowe wydajne luminofory do oświetleń
i koncentratorów słonecznych”; GreenAir „Generation of Hydrogen by Kerosene Reforming
via Efficient and Low Emission New Alternative, Innovative, Refined Technologies for Aircraft
Application”.

Tytuł profesora uzyskał Mirosław R. Mączka.
Uzyskana habilitacja:
Hanna Grabowska Alkilacja wybranych związków
aromatycznych alkoholami wobec katalizatorów
heterogenicznych.
Uzyskane doktoraty:
Marek A. Gusowski Synteza i właściwości spektroskopowe kryształów fluorków zawierających
jony luminescencyjne z grupy lantanowców;
Małgorzata A. Małecka Struktura i reaktywność
silnie zdyspergowanych tlenków lantanowców
i ich połączeń;
Marek Paściak Modelowanie uporządkowania
krótkiego zasięgu w kryształach ferroicznych
w oparciu o rozpraszanie dyfuzyjne;
Piotr J. Psuja Właściwości luminescencyjne i katodoluminescencyjne nanometrycznych kompozy-

Instytut uzyskał akredytację: Laboratorium Wzorca Temperatury – akredytacja Polskiego Centrum
Akredytacji – certyfikat nr 125.
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 50-422 Wrocław, ul. Okólna 2
 (71) 343-50-21 do 29, fax (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 120 pracowników, w tym 50 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 61
prac, z tego 57 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 44
projekty badawcze, w tym 3 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 30 tematów.
Wybrane wyniki:
 Zielony laser PAMBE pompowany optycznie.
Uzyskano akcję laserową w zakresie długości fal
460-500.1 nm w pompowanych optycznie strukturach InxGa1-xN/InyGa1-yN. Przesunięcie
świecenia w kierunku dłuższych fal w strukturach
InxGa1-xN/InyGa1-yN wymaga wyhodowania
studni o wysokim składzie In (aż do x=0.25-0.3).
Pokazano, że studnie kwantowe wytwarzane metodą PAMBE (epitaksji z wiązek molekularnych
z wykorzystaniem plazmy azotowej) z większym
strumieniem azotu są bardziej wydajne i jednorodne. Przetestowano wpływ na długość fali
świecenia: (1) pól elektrycznych wbudowanych
w struktury wytwarzane na polarnym kierunku
c oraz (2) efektów ich ekranowania nośnikami
indukowanymi w strukturze laserowej przy silnym pobudzeniu optycznym. Stwierdzono, że
obecność pól elektrycznych sprzyja uzyskaniu
emiterów długofalowych (szczególnie zielonych).
Struktura dla pobudzania optycznego zawierała
studnie kwantowe InGaN/InGaN, falowody GaN
oraz claddingi AlGaN. Struktura oparta o pojedynczą studnię kwantową wykazuje akcję laserową dla 501 nm. Jest to najdłuższa fala emisji

laserowej uzyskana w technologii PAMBE. Wykazano, że krytycznym problemem do rozwiązania w uzyskaniu długofalowej emisji laserowej
jest konstrukcja struktur kwantowych o wysokiej
jakości strukturalnej. Uzyskane przesunięcie akcji
laserowej z 470 nm do 500 nm było możliwe
dzięki wyjaśnieniu mechanizmu wzrostu InGaN
w PAMBE. Istotne powiększenia strumienia azotu podczas wzrostu studni kwantowej sprawiło,
że struktury wytwarzane poprzez PAMBE były
wyższej jakości strukturalnej i optycznej. Wynik
ten jest punktem wyjścia do dalszych prac nad
laserem pompowanym elektrycznie.
 Wykazano niekooperatywność denaturacji
amyloidu insuliny w obecności dimetylosulfotlenku (DMSO). Superstruktury włókien amyloidowych są stabilizowane wielką liczbą wiązań
wodorowych pomiędzy sąsiednimi łańcuchami
beta-kartek. W obecności DMSO – bardzo silnego akceptora wiązań wodorowych, dochodzi
do zniszczenia sieci tych wewnątrzmolekularnych oddziaływań w białkach, co prowadzi do
ich denaturacji i powstania nieuporządkowanych
konformacji typu kłębka statystycznego. Badania
prowadzone w IWC PAN wykazały, że powolne
zwiększanie stężenia DMSO prowadzi do stopniowej destabilizacji amyloidu insuliny. O ile
zniszczenie struktur IV-, i III-rzędowych wymaga
niezbyt wysokich stężeń DMSO w wodzie, o tyle
denaturacja podstawowego II-rzędowego składnika amyloidu, jakim jest beta-kartka, zachodzi
jedynie w obecności ekstremalnych stężeń rozpuszczalnika przekraczających 85% wag. Konsekwencją tej obserwacji jest możliwość uzyskania
niskocząsteczkowych, rozpuszczalnych fragmentów amyloidu insuliny, które zachowują typową
dla włókien konformację. Fragmenty te stanowią
prawdopodobnie elementy budulcowe amyloidu,
co może w przyszłości umożliwić zastosowanie
w badaniach dojrzałych włókien amyloidowych
metod takich jak NMR w roztworze, czy spektrometria mas. Wynik ten może ułatwić badania
natury cytotoksyczności agregatów białek występujących m.in. w chorobie Alzheimera oraz
Parkinsona.
 Opracowano metody otrzymywania metali
o strukturze ultradrobnoziarnistej (UFG) i nanokrystalicznej (Nano). Próby wytworzenia prętów
o tej strukturze tradycyjnymi metodami przeróbki
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plastycznej, jak ciągnienie czy walcowanie z materiałów o podwyższonej wytrzymałości, stają się
często nieefektywne albo niemożliwe. Wykazano, że skuteczną metodą otrzymywania materiałów UFG i Nano jest zastosowanie technologii
kształtowania materiałów na drodze HE lub jego
połączenia z metodą ECAP. Udokumentowano
i potwierdzono przydatność stosowanej metodyki
generowania struktur UFG i Nano w metalach
i stopach przy zastosowaniu indywidualnego procesu HE bądź jego połączenia z procesem ECAP.
Uzyskanie materiałów o bardzo drobnym ziarnie
poniżej 100 nm jest możliwe przez zastosowanie metody ‘dużych odkształceń’ plastycznych
wygenerowanych poprzez odpowiednią kombinację procesów HE i ECAP na zimno i na gorąco. W każdym z procesów końcowy stopień
deformacji uzyskiwano na drodze kumulowania
jednostkowych, niższych odkształceń. Parametry technologiczne stosowane w obu procesach
stanowią oryginalne ‘know-how’ i są podstawą
uzyskiwania metali o strukturze UFG pomiędzy
500 nm i 100 nm oraz Nano o ziarnach poniżej
100 nm. Korzystając z tych doświadczeń, wytworzono strukturę UFG w miedzi stopowej CuCrZr.
Jest to materiał stosowany powszechnie na końcówki prądowe i obsady elektrod przeznaczonych
do spawania drutami stalowymi oraz odbiorniki
ciepła w reaktorach syntezy jądrowej. Po odkształceniu 8-krotnym w procesie ECAP oraz następnym 6-krotnym wyciskaniu hydrostatycznym
z łącznym odkształceniem rzeczywistym 11.5
rozdrobniono ziarno z 51μm do 140 nm, podwyższając jednocześnie jednorodność rozkładu wielkości ziarna. Uzyskano materiał o wytrzymałości
wyższej o ponad 15% w porównaniu do materiałów uzyskiwanych na świecie przy wykorzystaniu
innych metod ‘dużych odkształceń’ oraz o ponad
50% w porównaniu z komercyjnie oferowanym
materiałem po utwardzaniu wydzieleniowym.

Uzyskane patenty: „Nitride based laser diode
and method of manufacturing nitride laser diode”; „Zirconium dioxide luminescence oxygen
sensor”.
Uzyskany doktorat:
Anna Loksztejn Fizykochemiczne badania procesu agregacji insuliny.
Instytut należy do sieci naukowych: Krajowa sieć
naukowa „Nowe materiały i sensory dla optoelektroniki informatyki, energetyki i medycyny,
optoelektronika, spintronika, materiały biologiczne”; Laboratorium Europejskie NODLab (Nitride
Optoelectronic Devices Laboratory); Wirtualny
Instytut Nanotechnologii WITnano; Międzynarodowa Sieć Naukowa „Nanomat”; Sieć badawcza
COST, Akcja D32 „Chemistry in High Energy
Microenvironments”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów dla Opto- i Mikroelektroniki; Konsorcjum
„Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii
i medycynie”; Konsorcjum: Centrum Kwantowych Struktur Półprzewodnikowych; „Nowe
materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowań w nowoczesnych gałęziach
gospodarki”; Konsorcjum ILL-PL; Konsorcjum
XFEL-Polska; Konsorcjum realizujące Project
PhotoRoad SME; Konsorcjum NanoFate; Konsorcjum FIZCHEMAT; Projekt CePT; Projekt
CEZAMAT.
 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 29/37
 (22) 632-50-10, fax (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 2009 r. Wydział Nauk Technicznych PAN liczył 64 członków krajowych PAN
(33 rzeczywistych i 31 korespondentów) oraz
28 członków zagranicznych. Zmarli członkowie
rzeczywiści: prof. Maciej Nałęcz, prof. Marek
Dietrich, prof. Witold Rosiński oraz prof. Olgierd
Zienkiewicz, członek zagraniczny PAN.
W roku 2009 odbyły się dwie sesje plenarne
Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.
 Sesja wiosenna odbyła się 16 kwietnia w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. W cyklu autoprezentacji członków Wydziału, referaty
naukowe wygłosili członkowie korespondenci PAN: Tadeusz Burczyński – „Modelowanie
wielkoskalowe: metodologia i zastosowania”,
Józef Modelski – „Mikrofalowe anteny rekonfigurowane” oraz Henryk Krawczyk – „Przestrzeń
inteligentna jako przykład implementacji algorytmów interaktywnych”. Dyrektor Instytutu dr
Marek Kaproń oraz sekretarz naukowy prof. Lech
Czarnecki przekazali informację na temat badań
prowadzonych w Instytucie oraz aparatury i laboratoriów, którymi dysponuje placówka.
 Sesja jesienna odbyła się 22-23 października
w Gdańsku. Pierwszego dnia obradowano w Instytucie Maszyn Przepływowych im. Roberta
Szewalskiego PAN. Zebrani zapoznali się z zakresem działań i osiągnięciami Oddziału PAN
w Gdańsku, które przedstawił przewodniczący
Oddziału czł. rzecz. PAN Jacek Marecki. Referaty wygłosili członkowie korespondenci PAN:
Andrzej Nowicki – „Ultradźwięki w medycynie”
oraz Tadeusz Chmielniak – „Zeroemisyjne technologie energetyczne”. Dyrektor IMP PAN czł.
koresp. PAN Jarosław Mikielewicz oraz jego zastępca prof. Jan Kiciński zaprezentowali Instytut.
Przedstawili tematy, wokół których koncentrują
się prace badawcze w placówce, poinformowali
o dużych projektach, które Instytut koordynuje,
pokazali zebranym wybrane laboratoria. Sesję
kontynuowano w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN. Dyrektor Instytutu prof. Andrzej Sawicki połączył prezentację badań prowadzonych
w placówce ze zwiedzaniem laboratoriów. Wy-

brano kandydatów na członków zagranicznych
PAN. Zostali nimi: prof. Shun-ichi Amari z Japonii, prof. Xu Binshi z Chin, prof. Bolesław
Szymański i prof. Dov Jaron ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz prof. Witold Pedrycz
z Kanady. Podczas sesji przyznano nagrody naukowe Wydziału Nauk Technicznych.
W grudniu zakończono konkurs na dyrektora
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki
PAN i powołano na to stanowisko czł. koresp.
PAN Andrzeja Nowickiego.
W roku 2009 Wydział Nauk Technicznych
wydawał kwartalnik „Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences”, który
znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej. W kolejnych numerach opublikowano prace mieszczące
się w blokach tematycznych: „Disasters, micro
and nanomechanics”; „Modeling and optimization of manufacturing systems”; „Power electronics in renewable energy systems”. Odbyły się
kwartalne zebrania rady redakcyjnej czasopisma.
Dzięki staraniom przewodniczącego Wydziału oraz grupy współpracujących z nim naukowców, pod koniec roku udało się umieścić
projekt Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie
na liście projektów dofinansowanych przez marszałka województwa mazowieckiego w ramach
RPO WM, działanie 1.1 „Budowa laboratoriów
i ich wyposażenie w latach 2010-2013”.
W 2009 roku przewodniczący Wydziału lub
jego zastępcy uczestniczyli we wszystkich sesjach sprawozdawczych oraz tzw. odbiorach prac
placówek. Opiniowali coroczne wystąpienia instytutów do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego o dotacje na działalność statutową
oraz projekty ustaw i rozporządzeń Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa
Gospodarki oraz Ministerstwa Środowiska. Zastępca przewodniczącego prof. Adam Borkowski
uczestniczył w ustalaniu listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach współpracy
koordynowanej przez PAN. Przewodniczący Wydziału kontynuował pracę w ramach międzynarodowego projektu SEA-EU-NET, w listopadzie
2009 r. wziął udział w walnym zebraniu uczestników tego projektu w Bogor (Indonezja). Zastępca przewodniczącego prof. Andrzej Styczek
brał udział w rozdziale środków, sprawował też
kontrolę nad realizacją środków przyznawanych
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przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność wspomagającą badania oraz
środków budżetowych PAN.

Obrony Narodowej pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe. Zenon Mróz został wybrany
na członka zagranicznego Litewskiej Akademii
Nauk.

Nagrody i wyróżnienia naukowe
Działalność komitetów naukowych
Uroczyste wręczenie nagród naukowych
Wydziału IV Nauk Technicznych odbyło się
w siedzibie Wydziału 27 listopada. Laureatami
nagród zostali: dr hab. inż. Piotr Kowalczyk za
monografię habilitacyjną Sensitivity Analysis in
Finite Element Computations of Elastoplasticity; dr hab. inż. Marek Florkowski za monografię
habilitacyjną Signal and Image Processing in Diagnostics of Electrical Power Equipment; dr hab.
inż. Teofil Jesionowski za cykl prac Tlenkowe
układy hybrydowe – technologie otrzymywania,
właściwości i zastosowania; dr hab. inż. Celina
Pezowicz za monografię habilitacyjną Biomechanika krążka międzykręgowego – ocena przeciążeń oraz skutków wprowadzenia implantów;
dr hab. Paweł T. Wojciechowski za monografię
habilitacyjną Language Design for Atomicity, Declarative Synchronization and Dynamic Update
in Communicating Systems; dr arch. inż. Andrzej
K. Kłosak za pracę doktorską Wpływ wybranych
parametrów funkcjonalno-przestrzennych na
komfort akustyczny wnętrz sal koncertowych oraz
dr inż. Jacek Dybała za monografię Wykrywanie
wczesnych uszkodzeń metodami sztucznej inteligencji.
W 2009 roku członkowie PAN zrzeszeni
w Wydziale IV PAN zostali uhonorowani tytułami doktora honoris causa następujących uczelni: Tadeusz Kaczorek – Politechniki Łódzkiej
i Politechniki Opolskiej; Ryszard Tadeusiewicz
– Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Tadeusz
Chmielniak – Politechniki Częstochowskiej; Jarosław Mikielewicz – Politechniki Koszalińskiej;
Jan Węglarz – Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Prestiżowe nagrody ministerialne otrzymali:
Romuald Będziński – Nagrodę Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
w badaniach na rzecz rozwoju gospodarki; Leszek
Rutkowski – indywidualną Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugiego stopnia za
książkę Computational Intelligence Methods and
Technics; Antoni Rogalski – Nagrodę Ministra

W 2009 roku przy Wydziale IV PAN funkcjonowało 16 komitetów naukowych oraz 1 komitet problemowy. Praca komitetów, podobnie
jak w latach ubiegłych, koncentrowała się na
działalności naukowej oraz na upowszechnianiu
nauki w sferze zainteresowań komitetów poprzez
organizowanie i współorganizowanie konferencji
i sympozjów naukowych, a także na prowadzeniu
działalności wydawniczej i utrzymywaniu kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
organizacjami i stowarzyszeniami. Działalność
poszczególnych komitetów opierała się głównie
na pracy sekcji i zespołów.
Komitet Akustyki przygotował I etap ekspertyzy – obszerne opracowanie Akustyka Polska
– wczoraj i dziś nt. historii akustyki w Polsce oraz
kierunków badań prowadzonych w wielu ośrodkach naukowych na tle rozwoju tej dyscypliny
w świecie. Wspólnie z Państwową Radą Ochrony
Środowiska m.in. omawiano postulaty sformułowane w opracowaniu Komitetu z 2005 r. Ochrona środowiska przed hałasem w Polsce. Jednym
z głównych zadań Komitetu jest bowiem walka
z zagrożeniami wibroakustycznymi oraz stworzenie odpowiedniego klimatu akustycznego
w miejscu przebywania, życia i pracy człowieka.
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”, znajdujący się na tzw.
liście filadelfijskiej. Prowadzi stronę internetową
www.kakustyki.pan.pl.
Komitet Architektury i Urbanistyki kontynuował współpracę z Komitetem Nauki o Sztuce (Wydział I PAN) w zakresie odnowy centrum
Kaliningradu oraz ze stowarzyszeniami i orga-
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nizacjami zawodowymi, jak SARP i TUP, m.in.
w sprawie przeobrażeń przestrzeni w Polsce.
Wspólnie z Polską Radą Architektury przygotowywano założenia polskiej polityki architektonicznej. Komitet prowadził cykl publikacji i konferencji naukowych nt. habitatów z lat 1994-2007,
za które w 2009 r. zespół otrzymał wyróżnienie
Ministra Infrastruktury. Komitet wydaje „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”. Prowadzi stronę internetową www.kaiu.pan.pl.
Komitet Automatyki i Robotyki sprawował
patronat nad międzynarodowymi targami automatyki i pomiarów „AUTOMATICON 2009”. Prowadził współpracę z Polskim Stowarzyszeniem
Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR
i Polskim Towarzystwem Sieci Neuronowych
oraz Polskim Towarzystwem Diagnostyki Technicznej. Współpracował z międzynarodowymi
federacjami IFIP i IFAC. Członkowie Komitetu
uczestniczyli w pracach European Union Control
Association. Komitet wydaje kwartalnik „Archives of Control Sciences” oraz serię „Monografie
Komitetu Automatyki i Robotyki PAN”, w ramach której ukazały się monografie: Wybrane
zagadnienia identyfikacji statycznych systemów
złożonych oraz Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami. Implementacja
w systemie DiaSter. Prowadzi stronę internetową
www.kair.pan.pl.
Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej podjął uchwałę o konieczności wydania
monografii Inżynieria Biomedyczna – podstawy
i zastosowania, będącej kontynuacją 9-tomowej
monografii Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Wystąpił też z inicjatywą opracowania
grantu dot. rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej w dziedzinie inżynierii biomedycznej
i powołał zespół do jego opiniowania. Komitet
prowadzi stronę internetową www.inzynieriabiomedyczna.pan.pl.
Komitet Budowy Maszyn uczestniczył w realizacji programów badawczych: „Opracowanie
metodyki badań i oceny skuteczności urządzeń
bezpieczeństwa biernego w samochodach posiadających sztywną ramę przy wykorzystaniu
symulacji komputerowej”, „Teoretyczno-eksperymentalne podstawy pomiarów i oceny zarysów
kulistości części maszyn” oraz „Opracowanie
metod filtracji powierzchni obrotowych części

maszyn”. Z okazji 40-lecia IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) wydano dwujęzyczną rocznicową publikację, w której podkreślony
został udział polskich naukowców w pracach
Federacji. Komitet wydaje kwartalniki: „The
Archive of Mechanical Engineering – Archiwum Budowy Maszyn” oraz „Zagadnienia Eksploatacji Maszyn”. Prowadzi stronę internetową
www.kbm.pan.pl.
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji
opracował raport nt. stanu i kierunków rozwoju telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
prac badawczych i wdrożeniowych w Polsce.
Prowadził eksperymentalne badania wdrożeniowe w elektrowniach Dębe i Kozienice dotyczące
zastosowania scalonych krzemowych czujników
przyspieszeń do analizy wibracji dużych maszyn
wirnikowych. Monitorował realizację projektu
zamawianego „Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elektronice
wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich
temperatur”. Kontynuował prace nad realizacją
projektu badawczego „Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji: aspekty techniczne,
aplikacyjne i rynkowe”. Sprawował opiekę nad
Komitetem Narodowym ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Radiowych (URSI).
Komitet wydaje „Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji – Electronics and Telecommunications Quarterly”. Prowadzi stronę internetową
www.keit.pan.pl.
Komitet Elektrotechniki zakończył pracę
nad książką Straty energii elektrycznej w sieciach
dystrybucyjnych. Uczestniczono w przygotowaniu biogramów zamieszczonych w publikacji Polacy zasłużeni dla elektryki. Członkowie Komitetu brali udział w pracach centrów doskonałości
i centrów zaawansowanych technologii, których
działalność finansowana była z funduszy strukturalnych UE. Uczestniczyli też w realizacji 11
projektów MNiSW oraz projektu COST Action
„High Performance Energy Storage for Mobile
and Stationary Applications” dofinansowanego
ze środków 6. PR UE. Opiniowali dokument
strategiczny określający warunki bezpieczeństwa
energetycznego kraju „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” oraz zmiany do ustawy Prawo
energetyczne. Komitet współpracuje z towarzy-
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stwami naukowymi i naukowo-technicznymi,
m.in. z Polskim Towarzystwem Elektrotechniki
Teoretycznej i Stosowanej, Towarzystwem Zastosowań Elektromagnetyzmu, Towarzystwem
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Krajową Agencją Poszanowania Energii, Naczelną
Organizacją Techniczną. Komitet wydaje kwartalnik „Archives of Electrical Engineering” oraz
serię „Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektronicznego”. Prowadzi stronę internetową
www.kel.pan.pl.
Komitet Informatyki opublikował, w formie
ekspertyzy, wyniki rankingu jednostek prowadzących kierunek studiów – informatyka. Uczestniczył w programach Unii Europejskiej: „Internetowy system informacji geograficznej do analizy
i wizualizacji infrastruktur krytycznych i ich
zagrożeń przez służby cywilne”, „Mayday Euro
2012” dot. wykrywania zagrożeń o charakterze
terrorystycznym oraz w projekcie własnym „Rozwój metodyki oceny niezawodności i wydajności
systemów komputerowych”. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji
(IFIP). Komitet wydaje kwartalnik „Theoretical
and Applied Informatics”. Prowadzi stronę internetową www.ki.pan.pl.
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 innych
międzynarodowych organizacjach. Komitet wydaje kwartalnik „Inżynieria Chemiczna i Procesowa – Chemical and Process Engineering (znajdujący się na tzw. liście filadelfijskiej). Prowadzi
stronę internetową www.kichip.pan.pl.
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa opracował postulaty w zakresie kształcenia

kadr technicznych dla budownictwa, które zostały
przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Opracował ekspertyzę nt. niezawodności infrastruktury komunikacyjnej, podziemnej i wodnej
w Polsce. Opublikowana w serii wydawniczej
Komitetu praca Termografia budynków w otaczającym środowisku otrzymała nagrodę Ministra
Infrastruktury. W sekcjach Komitetu prowadzona jest systematyczna ocena rozwoju dyscyplin,
m.in. „Status quo Geotechniki w Polsce” oraz
„Stan obecny, uwarunkowania i prognozy rozwoju krajowej kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej, związanej z problematyką inżynierii
materiałów budowlanych i fizyki budowli”. Na
zlecenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Komitet opracował opinię nt. technicznej strony
projektu zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego.
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). Patronuje działalności
organizacji międzynarodowych, m.in.: IAWE –
International Association for Wind Engineering.
Współpracuje z Amerykańskim Stowarzyszeniem
Inżynierów Budowlanych (ASCE), Amerykańskim Instytutem Betonu (ACI) oraz International
Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE). W kraju współpracuje z Fundacją Rozwoju Nauki w zakresie inżynierii lądowej
oraz Związkiem Mostowców Rzeczypospolitej
Polskiej. Komitet wydaje kwartalnik „Archives
of Civil Engineering – Archiwum Inżynierii Lądowej” oraz serię „Studia z zakresu inżynierii”.
Prowadzi stronę internetową www.kiliw.pan.pl.
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”. Prowadzi
stronę internetową www.kmech.pan.pl.
Komitet Metalurgii uczestniczył w realizacji
4 projektów badawczych pozyskanych z inicjatywy jego członków. Za realizowany w latach
2004-2009 projekt zespół badawczy otrzymał
Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Członkowie
Komitetu brali udział w kilkunastu programach
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Unii Europejskiej i COST Action oraz w programach współpracy międzynarodowej m.in. The
Polish-British Research Partnership Programme.
Pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Wykresów
Fazowych (APDIC). Komitet wydaje kwartalnik
(znajdujący się na tzw. liście filadelfijskiej) „Archives of Metallurgy and Materials”. Prowadzi
stronę internetową www.kmetal.pan.pl.
Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej uczestniczył w projekcie strategicznym
„Fotoniczne technologie i systemy pomiarowe
w medycynie i innowacyjnej gospodarce” oraz
pracował nad ekspertyzą „Zasady racjonalnego
wykorzystania aparatury naukowej w Polsce”.
Członkowie Komitetu prowadzili działalność
badawczą w 15 programach, w tym w 10 międzynarodowych. Komitet współpracuje z Głównym Urzędem Miar, Polskim Towarzystwem
Techniki Sensorowej, International Measurement
Confederation IMEKO i Institute of Electrical
and Electronic Engineers IEEE. Wydaje kwartalnik „Metrology and Measurement Systems
– Metrologia i Systemy Pomiarowe” (znajdujący się na tzw. liście filadelfijskiej) oraz serię
wydawniczą „Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej”. Prowadzi stronę internetową
www.kmian.pan.pl.
Członkowie Komitetu Nauki o Materiałach
wchodzący w skład Komisji Rady Nauki nadzorowali przebieg konkursów na projekty badawcze
z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Komitet współpracuje z Federation
of European Materials Societies (FEMS) oraz
komitetami naukowymi PAN, m.in. Komitetem
Krystalografii (Wydział III PAN) i Komitetem
Budowy Maszyn. W roku sprawozdawczym
Komitet zaprzestał samodzielnego wydawania
kwartalnika. Artykuły z tej dziedziny drukowane
będą w kwartalniku „Archives of Metallurgy and
Materials” Komitetu Metalurgii PAN. Komitet
prowadzi stronę internetową www.knom.pan.pl.
Komitet Termodynamiki i Spalania ukończył ekspertyzę „Modelowanie i monitoring
procesów cieplnych i przepływowych w dużych
kotłach energetycznych”. Jego członkowie brali
udział w projektach badawczych, rozwojowych
i zamawianych, m.in. „Nadkrytyczne bloki węglowe”. Zgłosili też kilka projektów w ramach

Strategicznego Programu Badań Naukowych
i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Komitet współpracuje z międzynarodowymi organizacjami, m.in.
z: Międzynarodowym Instytutem Chłodnictwa
z siedzibą w Paryżu, Institute of Dynamics of
Explosions and Reactive Systems (IDERS)
i Combustion Institute w USA, International
Academy of Astronautics w Paryżu, i Executive Committee of Energy Storage. Komitet jest
zbiorowym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Energii Słonecznej (ISES) i koordynuje współpracę z tą organizacją. Współredaguje
międzynarodowe czasopisma „International
Journal of Energy Research” oraz „International
Journal of Thermodynamics”. Komitet wydaje kwartalniki „Archives of Thermodynamics”
i „Archivum Combustionis”. Prowadzi stronę
internetową www.ktis.pan.pl.
Komitet Transportu powołał Zespół Sterujący ds. dużych prędkości pociągów, który
przeprowadził analizę tej problematyki w opracowaniu Naukowe i edukacyjne uwarunkowania
realizacji programu Kolei Dużych Prędkości
w Polsce przeznaczonym dla resortów gospodarki, infrastruktury i MNiSW. Komitet wydaje kwartalnik „Archives of Transport – Archiwum Transportu”. Prowadzi stronę internetową
www.ktransportu.pan.pl.
Komitet problemowy pod nazwą Komitet
Inżynierii Produkcji został powołany Uchwałą
Prezydium PAN nr 6/2009 z dnia 17 kwietnia
2009 r. w celu doprowadzenia do wyodrębnienia
dyscypliny naukowej inżynieria produkcji z możliwością uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych w tej dziedzinie. Prace Komitetu
dotyczyły istoty i obszaru zainteresowań nowej
dyscypliny oraz opracowania sylwetki badacza.
Komitet opracował ekspertyzę „Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce”. Z inicjatywy Komitetu rozpoczęto prace nad serią wydawniczą podręczników
akademickich dla kierunku kształcenia zarządzanie i inżynieria produkcji. Opracowano konspekty
20 książek, które wydawane będą w latach 20102011. Informacje o Komitecie – na stronie internetowej www.instytucja.pan.pl.
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INSTYTUT BIOCYBERNETYKI
I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
im. Macieja Nałęcza PAN

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 94 pracowników, w tym 65 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
220 prac, z tego 59 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
28 projektów badawczych, w tym 6 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 15
tematów.
Wybrane wyniki:
 Opublikowano prace: Computing Option Price
for Levy Process with Fuzzy Parameters; Fuzzy
Information Retrieval Model Revisited; Shape
and Topology Sensitivity Analysis for Cracks in
Elastic Bodies on Boundaries of Rigid Inclusions.
Uzyskane doktoraty:
Piotr A. Kowalski Klasyfikacja bayesowska informacji niedokładnej typu przedziałowego;
Marko Tainio Methods and Uncertainties in the
Assessment of the Health Effects of Fine Particulate Matter (PM2.5) Air Pollution.
Instytut należy do sieci naukowych: EKOEnergia
– „Nowe, ekologiczne i bezpieczne technologie
w wytwarzaniu i konwersji energii”; NIAM –
„Network for Integrated Assessment Modelling”;
TISTER – „Techniki informacyjne w zaawansowanych systemach sterowania i wspomagania
decyzji”; Machine Intelligence Research Labs;
TINFO – „Techniki informacyjne”.
 01-447 Warszawa, ul. Newelska 6
 (22) 381-02-75, fax (22) 381-01-05
 e-mail: ibs@ibspan.waw.pl
www.ibspan.waw.pl

Dyrektor: czł. koresp. PAN Jan M. Wójcicki
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Krzysztof Kędzior
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 129 pracowników, w tym 74 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
109 prac, z tego 55 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
52 projekty badawcze, w tym 6 zagranicznych;
we współpracy z zagranicą realizowano 18 tematów.
Wybrane wyniki:
 Wykonano analizę wskaźników adekwatności
dla dializy otrzewnowej i hemodializy na podstawie danych klinicznych. System wskaźników
adekwatności dializy został zastosowany do nowych, oryginalnych danych klinicznych z badań
nad dializą otrzewnową (Meksyk) i hemodializą
(Uniwersytet Medyczny, Lublin). Pokazano, jak
praktycznie obliczać różne wskaźniki adekwatności w oparciu o dane kliniczne, posiłkując się
modelowaniem kinetycznym.
 Badano składowe częstotliwościowe sygnałów
utlenowania mózgu mierzone z wykorzystaniem
spektroskopii w bliskiej podczerwieni. Przeprowadzono analizę częstotliwościową zmian momentów rozkładów czasów przelotu fotonów
uzyskanych podczas pomiarów na głowie u zdrowych ochotników. Przeanalizowano sygnały, zaobserwowano składowe częstotliwościowe zarejestrowanych sygnałów momentów pochodzące
od pulsu, oddechu oraz o charakterze wazomotorycznym. Wykazano potencjalną użyteczność
metody czasowo-rozdzielczej w pomiarach saturacji tkanek mózgowych na podstawie sygnału
zmian momentów, w szczególności wariancji
rozkładu czasów przelotu fotonów, wykazującej
największą czułość na zmiany absorpcji zachodzące w głębszych warstwach tkanek. Wykazano
możliwość pomiarów zarówno saturacji tętniczej
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na podstawie częstotliwości pulsu, jak i saturacji
żylnej na podstawie częstotliwości oddechowych.
 Na podstawie badań statystycznych widm morfologicznych drugiego rzędu obrazów wybranych
typów tkanek (aorta, wątroba, trzustka), obejmujących ocenę wartości średnich, wariancji, analizę
histogramów składowych widma morfologicznego, wyliczenie ich zwartości i entropii oraz wyliczenie tablicy korelacji wzajemnych składowych,
sformułowano szereg ogólnych zasad, których
należy przestrzegać przy doborze współczynników wagowych filtrów, aby uzyskać skuteczny
efekt filtracji obrazów. Efekt ten zilustrowano na
przykładzie filtracji obrazu testowego, uzyskując
wyniki, które potwierdziły przydatność filtracji
morfologicznej w przypadku komputerowej analizy obrazów o charakterystycznej teksturze.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
ROTMED; Warszawskie Porozumienie Bibliotek
Naukowych PAN.

Uzyskano patent: „Materiał na pola testowe,
zwłaszcza suchych testów oraz sposób jego otrzymywania”.

Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 50 pracowników, w tym 27 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).

Uzyskana habilitacja:
Piotr Ładyżyński Efektywne metody i systemy monitorowania stanu pacjenta w leczeniu wybranych
chorób przewlekłych.
Uzyskane doktoraty:
Małgorzata Dębowska Zintegrowany system
współczynników adekwatności dla różnych typów dializ;
Magda Gałach Matematyczny model procesów
transportu masy u pacjenta poddawanego terapii
nerkozastępczej – wirtualny pacjent.
Przy Instytucie działają centra doskonałości:
Centrum Doskonałości „Sztuczne i Hybrydowe
Narządy Wspomagające Przemiany Metaboliczne” Artog; Polskie Centrum Zaawansowanych
Technologii dla Ochrony i Promocji Zdrowia
POLTEM.
Instytut należy do sieci naukowych: Sieć naukowa mikro- i nanostruktur półprzewodnikowych
dla interdyscyplinarnych zastosowań w elektronice, telekomunikacji, ochronie środowiska, biologii molekularnej, diagnostyce i terapii medycznej,
MINAS – „Micro- and Nano- Structure Applied
Science Network”; BIOMEN – Ogólnopolska
Sieć Inżynierii Biomedycznej.

 02-109 Warszawa, ul. Trojdena 4
 (22) 659-91-43, fax (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

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 47
prac, z tego 16 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 48
projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne.
Wybrane wyniki:
 Opracowano modele konstytutywne opisujące permanentną deformację gruntów sypkich
poddanych dużej liczbie cykli obciążenia oraz
generację ciśnienia porowego i upłynnienie dla
gruntów nawodnionych. Pokazano, że z chwilą
osiągnięcia przez ścieżkę naprężenia efektywnego linii niestabilności następuje upłynnienie
gruntu. Otrzymane wyniki mają znaczenie dla
mechaniki gruntów obciążonych cyklicznie oraz
dla zagadnień praktycznych, scharakteryzowanych dużą liczbą cykli obciążenia, jak np. ruch
drogowy czy kolejowy.
 Zbadano efektywność podwodnych progów,
czyli zatopionych falochronów, na ochronę
morskiej strefy brzegowej. Wykonano badania
modelowe w kanale falowym. Zbudowano rozwiązania teoretyczne dotyczące współczynników
transmisji liniowej i nieliniowej fali poprzez falochron. Algorytmy numeryczne skonstruowano
dla zmiennych materialnych, przy wykorzystaniu
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MRS i MES z ruchomą siatką. Opracowana metoda może zostać wykorzystana do analizy zatopionych falochronów w polskiej strefie brzegowej.
 Przeanalizowano hydrodynamikę ujścia Wisły
do Zatoki Gdańskiej oraz zmiany batymetryczne
na stożku ujściowym. Celem badań było opracowanie wytycznych dotyczących optymalizacji
projektu zabudowy ujścia. Modernizacja ma polegać na wydłużaniu kierownic konstrukcji hydrotechnicznych będących elementem systemu
ochrony przeciwpowodziowej Żuław. Opracowano model matematyczny ruchu wody i osadów,
na podstawie którego zaproponowano optymalne
rozwiązanie problemu.
Uzyskany doktorat:
Wioletta Gorczewska-Langner Wpływ niejednorodności pola przepływu w strefie nienasyconej
gruntów na dyspersję hydrodynamiczną.
 80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 7
 (58) 522-29-00, fax (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 61
prac, z tego 10 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 12
projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 4 tematy.
Wybrane wyniki:
 Zajmowano się wykorzystaniem transformaty
konturkowej w kodowaniu i transmisji obrazów
stereoskopowych w skalowalnych strumieniach

multimedialnych. Transformata konturkowa
charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami w zastosowaniu do analizy kierunkowej
obrazów. Przeprowadzono badania pod kątem
zastosowania tego przekształcenia do kodowania
sekwencji obrazów wideo. Zaimplementowano
dwie wersje transformaty konturkowej: jedną
bazującą na Piramidzie Laplacea (Laplacian Pyramid Contourlet Transform), drugą – na wielorozdzielczej dekompozycji falkowej (Wavelet
Based Contourlet Transform). Zaadaptowano
dwie metody modelowania współczynników po
transformacji: EBCOT i SPIHT. Przeprowadzono
badania porównawcze w odniesieniu do innych
przekształceń takich jak: dyskretna transformata
kosinusowa czy dyskretna transformata falkowa.
Na podstawie przeprowadzonych badań można
stwierdzić, że w niektórych przypadkach transformata konturkowa pozwala osiągnąć lepszą jakość
obrazów, niż transformata falkowa.
 Prowadzono badania środowiska programowania, symulacji i analizy algorytmów kwantowych. Zaproponowano wysokopoziomowe metody programowania komputerów kwantowych,
tj. kwantowe wyrażenia warunkowe, wskaźniki
kwantowe i kwantowe typy danych. Został stworzony testowy język programowania operujący
na typach kwantowych oraz biblioteka programistyczna pozwalająca na operowanie na rejestrach
kwantowych z wykorzystaniem wysokopoziomowych struktur programistycznych. Biblioteka ta
wykorzystuje formalizm macierzy gęstości oraz
kanałów kwantowych. Pozwala ona na łatwe konstruowanie złożonych bramek i kanałów kwantowych. Stworzone w trakcie realizacji projektu
narzędzia wykorzystano do zbadania zachowania
się algorytmów kwantowych oraz gier kwantowych pod wpływem szumu.
 Opracowywano nowe modele pracy algorytmów zarządzania natężeniem ruchu samopodobnego w internecie następnej generacji. Prowadzono prace wykorzystujące modele Markowa dla
opisu ruchu samopodobnego oraz mechanizmów
aktywnego zarządzania buforami. Cecha samopodobieństwa wykryta w natężeniu przesyłów
sieciowych oznacza, że własności statystyczne
procesu nie zależą od skali czasu. Oznacza to długoterminową autokorelację procesu i występowania bardzo długich okresów nasilonego natężenia
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ruchu, co ma wielki wpływ na działanie sieci,
zwiększa bowiem długości kolejek pakietów obserwowane w buforach, wydłużając czas reakcji
i podnosi prawdopodobieństwo utraty pakietu
z powodu przepełnienia bufora. Obniża to jakość
usług świadczonych przez sieć. Prace IITiS PAN
dotyczyły modelownia algorytmów aktywnego
zarządzania kolejkami pakietów w ruterach internetowych w obecności ruchu samopodobnego.
Instytut należy do sieci naukowych: Laboratorium Fizycznych Podstaw Informacji; TINFO
– „Techniki informacyjne”; Polska Sieć Neonatologiczna.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
„Nowoczesna kadra na rzecz rozwoju gospodarki”. Program operacyjny – Kapitał Ludzki;
„Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych
technologii społeczeństwa informacyjnego do
2025 roku”; „Inżynieria internetu przyszłości”;
QUROPE (Quantum Information Processing and
Communication in Europe).
 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 5
 (32) 231-73-19, fax (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 63 pracowników, w tym 26 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
52 prace, z tego 21 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano 29 projektów badawczych, w tym 1 zagraniczny; we współpracy z zagranicą realizowano
2 tematy.

Wybrane wyniki:
 Wyznaczono podstawowe parametry hydrodynamiczne reaktora trójfazowego ze stałym złożem, pracującego przy periodycznie zmiennym
zasilaniu złoża cieczą. Badania przeprowadzono
dla szybko- i wolnozmiennych cykli zmian zraszania realizowanych metodą BAZA-IMPULS.
W wyniku przeprowadzonych badań opracowano
mapy przepływu, skorelowano wartości zawieszenia cieczowego, spadku ciśnienia, prędkości
propagacji fali uderzeniowej oraz częstotliwości
pulsacji. Wyznaczono i skorelowano wartości
współczynników wnikania masy na granicy faz
ciecz-ciało stałe. Wykazano korzyści wynikające
z proponowanego sposobu pracy reaktora.
 W ramach badań nad pozyskiwaniem wodoru ze strumieni gazów przemysłowych opracowano proces adsorpcji zmiennociśnieniowej do
wydzielania H2 z produktu wysokotemperaturowej konwersji gazu koksowniczego. Wykonano
wielowariantowe obliczenia symulacyjne tego
procesu oraz określono sposób zagospodarowania bogatego w CO2 gazu odpadowego. Opracowano także bazę parametrów równowagowych
i kinetycznych, jako źródło danych do symulacji
numerycznych adsorpcyjnych procesów wydzielania wodoru.
 Otrzymano katalizatory protonowe z wykorzystaniem mezoporowatych pianek komórkowych
jako nośników grup sulfonowych. Grupy sulfonowe przyłączono poprzez grupy: propylowe, fenylowe lub etylofenylowe. Katalizatory otrzymano
metodami kokondensacji i impregnacji. Dokonano charakterystyki próbek metodami spektroskopii, adsorpcji azotu, chemisorpcji amoniaku,
termograwimetrii oraz mikroskopii elektronowej.
Przeprowadzono testy kinetyczne otrzymanych
katalizatorów w reakcji estryfikacji kwasu octowego butanolem. Określono kinetykę reakcji estryfikacji w obecności najlepszego z otrzymanych
katalizatorów.
Uzyskany doktorat:
Anna Gancarczyk Hydrodynamika reaktora trójfazowego pracującego w warunkach wymuszonego przepływu pulsacyjnego.
Instytut należy do sieci naukowych: ENEMI –
„Energia bez emisji – zaawansowane metody
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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:
TE-RENE-RES (TEchnologies for the Continuous in situ Production of Food and Drug Intermedias from – RENEwable – RESources);
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”; European
Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory
(ECCSEL); Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii; EUROGIA+ – Klaster
Programu Eureka.
 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 5
 (32) 234-69-15, fax (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 139 pracowników, w tym 78 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 443
prace, z tego 70 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 69 pro-

jektów badawczych, w tym 10 zagranicznych; we
współpracy z zagranicą realizowano 17 tematów.
Wybrane wyniki:
 Realizowano projekt badawczy „Badania
metod generacji i właściwości mikroplazmy mikrofalowej pod ciśnieniem atmosferycznym”.
Opracowano i przebadano kilka generatorów mikroplazmy. Wyznaczono podstawowe parametry
mikroplazmy oraz opracowano metodę projektowania mikrofalowych generatorów mikroplazmy
o strukturze współosiowej. Uzyskane zależności
zostały następnie wykorzystane do napisania
programu przeznaczonego do projektowania
generatorów mikroplazmy. Badania optymalizacyjne doprowadziły ostatecznie do opracowania
dwóch prototypów współosiowych generatorów
mikroplazmy z zasilaniem wzdłużnym. Urządzenia mają prostą konstrukcję i są niedrogie. Oba
urządzenia umożliwiają wytwarzanie stabilnej
mikroplazmy przy niedużej mocy mikrofal.
Urządzenie plazmowe do obróbki powierzchni
elementów zostało zgłoszone do opatentowania.
 W ramach projektu „Nieliniowy opis dynamiki układu wirnikowego dużej maszyny energetycznej z imperfekcją w postaci pęknięcia wału”
opracowano: modyfikację programów obliczeniowych serii NLDW – połączenie wyrafinowanego,
nieliniowego modelu oddziaływań w układzie
wirnik-łożyska-podpory ze stosunkowo prostym,
dwustanowym modelem pęknięcia; obliczenia symulacyjne wirnika turbozespołu energetycznego
z pęknięciami o różnej konfiguracji. Wykazano
istnienie sprzężeń dynamicznych pomiędzy łożyskami ślizgowymi i pęknięciem wirnika. Opisano
charakter sprzężeń pomiędzy łożyskami ślizgowymi a pęknięciem wirnika po przekroczeniu
granicy stabilności. Wyjaśniono naturę zjawiska
tzw. rezonansu wgłębnego.
 Projekt badawczy „Wykorzystanie metody
elektrohydrodynamicznego rozpylania cieczy do
wytwarzania nanoproszków i nanowłókien” dotyczył prac eksperymentalnych, których celem było
zbadanie możliwości wytwarzania nanoproszków
i nanowłókien oraz nanoszenia nanowarstw metodą rozpylania elektrohydrodynamicznego (elektrorozpylania). Przeprowadzono eksperymenty
z rozpylaniem różnych czynników i zawiesin
w celu określenia najkorzystniejszych warunków
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nanoszenia warstw. Jakość wytworzonych warstw
oceniono na podstawie zdjęć wykonanych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego.
Opracowano sposób wytwarzania mikronowych
cząstek stałych z zawiesin nanocząstek lub z prekursorów oraz submikronowych warstw na podłożu metalowym. Badania przeprowadzono dla
tlenków metali MgO, TiO2, Fe2O3, ZnO lub Al2O3
o średnicach od 20 do 100 nm oraz nanocząstek
srebra. Otrzymano warstwy o dużej jednorodności i grubości od 200 do 500 nm. Prędkość
nanoszenia warstw wynosiła średnio około 10
mim/h. Przeprowadzono także badania laboratoryjne procesu wytwarzania mikro- i nanowłókien
metodą elektroprzędzenia z roztworów polimerów. Średnica otrzymanych włókien wynosi od
200 do 500 nm, zależnie od warunków elektroprzędzenia. Metody elektrohydrodynamiczne nie
wymagają dużych nakładów środków i energii.
Przeprowadzono także badania podstawowe charakterystyk prądowo-napięciowych elektrorozpylania oraz wpływu obserwowanego wyładowania
elektrycznego (koronowego) na sam proces elektrorozpylania. Badania wyładowań elektrycznych
podczas elektrorozpylania przeprowadzono, korzystając z metod spektroskopii emisyjnej.
Uzyskano patent: „Sposób i układ odsysania powietrza ze skraplaczy bloków energetycznych
siłowni parowej”.
Uzyskane habilitacje:
Mirosław W. Dors Oczyszczanie gazów odlotowych z tlenków azotu NOx za pomocą elektrycznego wyładowania koronowego z katalizatorem;
Arkadiusz J. Żak Mechanika konstrukcji kompozytowych z elementami ze stopów z pamięcią kształtu.
Uzyskane doktoraty:
Marcin P. Drewczyński Drgania wymuszone ułopatkowanych tarcz wirnikowych turbin gazowych
i parowych;
Paweł Kudela Detekcja uszkodzeń w wybranych
elementach kompozytowych metodą propagacji
fal sprężystych;
Mariusz Lewandowski Modele tarcia w analizie
zjawiska uderzenia hydraulicznego;
Jacek Żabski Wpływ gradientu ciśnienia na przejście laminarno-turbulentne w aerotermicznej indukowanej warstwie przyściennej.

Instytut należy do sieci naukowej EKO-ENERGIA – „Nowe ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii”.
Instytut uzyskał akredytacje: Laboratorium
Transoniczne, system ISO; Poddźwiękowy Tunel
Aerodynamiczny TA1, system ISO; Laboratorium
Techniki Cieplnej, system ISO; Stanowisko do
pomiaru oporów cieplnych zanieczyszczeń, system ISO.
 80-231 Gdańsk, ul. Fiszera 14
 (58) 341-12-71, fax (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
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 78 pracowników, w tym 40 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
136 prac, z tego 41 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
52 projekty badawcze, w tym 1 zagraniczny; we
współpracy z zagranicą realizowano 11 tematów.
Wybrane wyniki:
 Analizowano defekty strukturalne w wielowarstwowych powłokach tribologicznych i ich
wpływ na niszczenie powłok w teście mechanicznym. Celem badań było wytworzenie nowej
generacji wielowarstwowego substytutu łożyska foliowego opartego o tworzywo uzyskane
hybrydową metodą osadzania PVD. Wielowarstwowe powłoki tribologiczne na bazie systemów
Ti/TiN, Cr/CrN i TiN/CrN wytworzono laserową
metodą PLD. Zastosowano układ z czterowiązkowym odparowaniem ablacyjnym z metalicznych
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tarczy Ti lub Cr w atmosferze gazowej Ar+N2.
Zaprojektowano powłoki zbudowane z 2-, 4-, 8-,
32- i 64-warstwowych układów przy całkowitej grubości powłoki 1 mikrometr. Diagnostykę
mikrostruktury realizowano z wykorzystaniem
najnowszych technik TEM i wysokorozdzielczej
mikroskopii elektronowej (HREM). Do preparatyki cienkich folii wykorzystano zestaw Quanta
3D FIB wyposażony w system „Omniprobe”.
Przeprowadzona analiza defektów strukturalnych w wielowarstwowych powłokach tribologicznych w mikro- i nanoskali oraz ich wpływ
na niszczenie powłok w teście mechanicznym
pozwoliły na dokonanie optymalizacji budowy
powłoki w aspekcie jej zachowania się w warunkach zużycia.
 Celem projektu „Technologia wytwarzania
trwałych spoin lutowniczych w pakietach elektronicznych dużej mocy” było zaproponowanie
optymalnego stopu lutowniczego, który pozwoli
najlepiej spełniać wymagania stawiane pakietom
elektronicznym dużej mocy w warunkach firmy
FIDELTRONIK. Analiza zachowania i parametrów fizyko-chemicznych badanych stopów oraz
przeprowadzona ocena przydatności, dostępności
i ekonomiczności, dokonana przez technologów
z FIDELTRONIK, pozwoliła wytypować do
dalszych prac stopy SAC305 i SACX307, które zastosowano w procesie lutowania na fali do
wytypowanych trzech podzespołów elektronicznych o nazwach handlowych: Micropak, Milikap,
MOS90. Etap ten został zrealizowany na prototypowej linii technologicznej dla lutowania bezołowiowego w firmie FIDELTRONIK. Projekt
przyczynił się do istotnej poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 Monografia Orientacja krystalograficzna
w badaniach mikrostruktury materiałów jest
przeglądem najnowszych osiągnięć w zakresie mikroskopii orientacji krystalograficznych
OM lub OIM (od ang. Orientation Microscopy
lub Orientation Imaging Microscopy). Techniki
OM, które umożliwiają ilościową analizę mikrostruktury, są ważnym narzędziem badawczym
inżynierii materiałowej, ale także geologii oraz
fizyki ciała stałego. W monografii przedstawiono podstawy mikroskopii orientacji od podstaw
matematycznych i najważniejszych pojęć po najważniejsze szczegóły pomiaru wykorzystującego

dyfrakcję elektronów w zbieżnej wiązce CBED
(Convergent Beam Electron Diffraction) w TEM
i EBSD w SEM. Opis metod mikroskopii orientacji został uzupełniony o przykłady ich głównych
zastosowań w inżynierii materiałowej. Monografia jest pierwszą publikacją w języku polskim,
która przedstawia aktualną podstawową wiedzę,
z przykładami zastosowań na temat mikroskopii
orientacji.
Tytuł profesora uzyskał Jerzy Jura.
Uzyskany doktorat:
Joanna Bogucka Zmiany plastyczności stopów
aluminium poddanych rozdrabnianiu ziarna metodą intensywnego odkształcania.
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:
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii „CAMAT”; Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów; „Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe
dla przemysłu lotniczego i samochodowego”
KomCerMet; Konsorcjum do wspólnej realizacji
projektu „Ultralekkie osłony balistyczne helikopterów i pojazdów specjalnych”; Konsorcjum do
wspólnej realizacji projektu „Materiały z metali
lekkich i kompozytów ze strukturami nano do zastosowań w pancerzach pasywnych i pasywno-reaktywnych (projektowanie, otrzymywanie, badanie właściwości i zastosowanie)”; Konsorcjum do
wspólnej realizacji projektu „Nowe nanomateriały dla zastosowań w fotowoltaice i optoelektronice”; Konsorcjum dla wspólnej realizacji projektu
„Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach
elektrycznych”; Konsorcjum dla wspólnej realizacji projektu „Specjalne systemy fotowoltaiczne
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do stosowania w siłach zbrojnych RP”; Centrum
Zaawansowanych Technologii LASPROMAT.
Instytut w roku 1997 uzyskał Certyfikat Akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych Nr L
120/1/97. Przedłużony został przez PCA w roku
2007 do 17.07.2011 r. certyfikat akredytacji
Nr AB 120 udzielony na 15 metod badawczych,
w których zgodnie z dokumentem EA-2/05 dopuszcza się optymalizację tych metod (adaptacja dla potrzeb klienta, nowe możliwości badań
związane z postępem technicznym) za wyjątkiem
badań twardości sposobem Rockwella.
 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25
 (12) 637-45-80, fax (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 76 pracowników, w tym 43 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
135 prac, z tego 74 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
41 projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 23
tematy.
Wybrane wyniki:
 Opracowano zintegrowane podejście do zarządzania portfelem akcji, łączące techniki sztucznej
inteligencji i analizy finansowej, które umożliwiło zautomatyzowanie kluczowych procedur
związanych z zarządzaniem portfelem. W ramach
tych badań opracowano adaptacyjny algorytm do
zastosowań w finansach. Jest to system, który
tworzy reguły sprzedawania i kupowania akcji

na giełdzie, przy czym reguły te same się oceniają
i modyfikują. Algorytm ten opisano w publikacji
Computational Intelligence for Evolving Trading Rules. W zaproponowanym podejściu reguły
sprzedawania i kupowania akcji na giełdzie są reprezentowane przez system rozmyty, a algorytm
ewolucyjny uczy się odpowiednich reguł, które
działają w bardzo dynamicznym środowisku finansowym. System ten został przetestowany na
kilku plikach danych historycznych (np. MSCI
Europe Index od 1990 do 2005 roku). Wytworzone reguły zmieniają się, przystosowując się do
zmieniających się warunków giełdowych i tworząc dynamiczny system reguł. Zaproponowany
adaptacyjny algorytm jest obecnie testowany
przez jedną z firm finansowych, gdzie badana
jest przydatność tego podejścia do bilansowania
portfeli akcji w rzeczywistym środowisku.
 Badano modelowanie percepcji i pojęć nieostrych w systemach wieloagentowych typu BGI
(ang. Beliefs, Goals and Intentions Systems).
W badaniach przyjęto realistyczne założenie, że
informacja dostępna dla agentów jest niekompletna, nieprecyzyjna i niepewna. Założenie to
prowadzi do nowego, aproksymacyjnego modelu
systemów wieloagentowych. Główny wynik naukowy dotyczył problemu fuzji wiedzy przybliżonej, uzyskanej z rozproszonych, heterogenicznych
źródeł. Tematyka ta jest kluczowa w procesie
modelowania systemów wieloagentowych, gdy
grupa luźno związanych ze sobą agentów musi
współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu.
W podejściu tym percepcyjne możliwości pojedynczych agentów modelowane są przez relacje
podobieństwa, stanowiące podstawę dla uogólnienia aproksymacji w definicji zbiorów przybliżonych Pawlaka. Relacje te są następnie agregowane w celu uzyskania reprezentacji wspólnych
możliwości grupy agentów. Przydatnym narzędziem do agregacji pojęć przybliżonych okazała się zdaniowa logika dynamiczna PDL, którą
można zinterpretować na nowo tak, aby modalności w naturalny sposób wyrażały aproksymacje względem rozważanych relacji podobieństwa.
Jednakże problem spełnialności w pełnej wersji
PDL ma złożoność wykładniczą, co uniemożliwia
stosowanie PDL w większych zadaniach praktycznych. W pracy Fusing Approximate Knowledge from Distributed Sources usunięto trudność
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związaną ze złożonością wnioskowania poprzez
ograniczenie się do serialnego hornowskiego
fragmentu PDL, nazwanego HSPDL. Pozwoliło
to na zaadoptowanie ogólnych technik dla logik
modalnych opracowanych przez L.A. Nguyena
do obliczania zapytań wyrażonych w HSPDL
w deterministycznym czasie wielomianowym.
W ten sposób uzyskano praktycznie obliczalny
formalizm do modelowania fuzji wiedzy aproksymacyjnej. Wyniki te przedstawiono w pracy
Tractable Approximate Knowledge Fusion Using the Horn Fragment of Serial Propositional
Dynamic Logic.
 Algorytmiczna teoria informacji inspiruje
atrakcyjną interpretację wnioskowania bayesowskiego – jeżeli parametr zadany jest przez pewien
rozkład a priori, może to oznaczać, że zakładamy,
iż nieznany ustalony parametr jest algorytmicznie
losowy względem rozkładu a priori. Słuszności
tej interpretacji dowiedziono w pracy Computable
Bayesian Compression for Uniformly Discretizable Statistical Models. Uzupełniając warunek
dostateczny autorstwa Vovka i V’yugina pokazano, że kompresja bayesowska stanowi najlepszą wyliczalną kompresję danych typowych
dla ustalonego parametru wtedy i tylko wtedy,
gdy parametr jest losowy w sensie Martina-Löfa
względem rozkładu a priori. Rezultat ten został
wykazany w przypadku modeli statystycznych
o efektywnie identyfikowalnym parametrze. Modele te cechuje ta własność, że dla zadanej dyskretyzacji parametru można obliczyć, jak wiele
danych jest potrzebnych, aby nauczyć się zdyskretyzowanej wartości parametru z niewielką
niepewnością. W badaniach ograniczono się do
przypadku efektywnie identyfikowalnego parametru. Wówczas można efektywnie sfalsyfikować założenie, że parametr jest algorytmicznie
losowy względem rozkładu a priori, estymując jego wartość z danych i wykazując, że daje
się on lepiej skompresować niż wynikałoby to
z rozkładu a priori. Ponieważ w takim przypadku
kompresja bayesowska względem oryginalnego
rozkładu a priori jest suboptymalna, należy odpowiednio dostosować rozkład a priori do nowo
nabytej wiedzy o tym parametrze.
Tytuł profesora uzyskali: Mieczysław A. Kłopotek, Jan P. Mielniczuk.

Instytut należy do sieci naukowych: Sieć Naukowa Technologii Informacyjnych SOA (IT-SOA);
TINFO – „Techniki Informacyjne”; Fostering
Language Resources Network (FLaReNet).
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
CLARIN (Common Language Resources and
Technology Infrastructure).
 01-237 Warszawa, ul. Ordona 21
 (22) 836-28-41, fax (22) 837-65-64
 e-mail: ipi@ipipan.waw.pl
www.ipipan.waw.pl

INSTYTUT PODSTAWOWYCH
PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Andrzej Nowicki
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Eugeniusz Danicki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 233 pracowników, w tym 126 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
277 prac, z tego 108 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
128 projektów badawczych, w tym 11 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 50
tematów.
Wybrane wyniki:
 Wyznaczano potencjał i prąd przepływu dla
powierzchni kanału pokrytej przypadkowo rozłożonymi cząstkami. Metoda multipolowa rozwiązania równań Stokesa została użyta do wyznaczenia prądu i potencjału elektrycznego dla
elektrokinetycznego przepływu w mikrokanale,
w którym jedna ze ścianek jest pokryta cząstkami kulistymi o promieniu znacznie mniejszym
od jego wymiaru poprzecznego. Otrzymane
wyniki są ścisłe i stosują się dla umiarkowanych wartości pokryć. Dla pełnego zakresu pokryć powierzchniowych (do 50%) opracowano
quasi-dwuwymiarowy algorytm numeryczny
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o periodycznych warunkach brzegowych. Rezultaty obliczeń zostały potwierdzone eksperymentalnie dla powierzchni miki pokrytej mikrocząstkami lateksu. Wyznaczenie prądu i potencjału
przepływu w zależności od pokrycia powierzchniowego jest kluczowym elementem przy analizie
procesów osadzania cząstek na powierzchniach
w zastosowaniach medycznych przy projektowaniu implantów.
 Prowadzono nowe oszacowania mikromechanicznych własności efektywnych i ewolucji tekstury polikryształów metali. W oparciu
o rozwinięcie modelu pojedynczego kryształu
z regularyzowaną powierzchnią plastyczności
uwzględniające mechanizm bliźniakowania, zaproponowano model wzmocnienia dla naprężeń
krytycznych, biorący pod uwagę wzajemne oddziaływanie poślizgu i bliźniakowania. Do opisu
ewolucji tekstury zaproponowano nowy schemat
obliczeniowy, w którym, dla rozważanego agregatu polikrystalicznego, liczba ziaren zreorientowanych na skutek bliźniakowania jest konsystentna z akumulowanym udziałem objętościowym
fazy bliźniaczej wynikającym z aktywności mechanizmu bliźniakowania. Przy wykorzystaniu
zaproponowanego podejścia przeprowadzono
obliczenia dla mosiądzu oraz metali i stopów
o wysokiej wytrzymałości właściwej uzyskując
dobrą zgodność z eksperymentem. Nowe wyniki otrzymano dla dowolnej anizotropii własności
lokalnych opisanych liniowym równaniem konstytutywnym. Przydatność rozwiązań zaprezentowano na przykładzie nieściśliwych materiałów
lepkoplastycznych o wysokiej wytrzymałości
właściwej.
 Opracowano nową metodę wyznaczania i obrazowania własności tłumiennych tkanki miękkiej
z zastosowaniem kompensacji efektów ogniskowania wpływających na częstotliwościowy skład
widma ultradźwiękowego impulsu propagującego
się w tkance. Współczynnik tłumienia wyznaczany jest z sygnału rozproszonego w badanym
ośrodku poprzez pomiar częstotliwości średniej.
Zmiany wartości częstotliwości średniej wraz
z głębokością rozproszenia wyznaczają lokalny
współczynnik tłumienia. Jak pokazały badania,
metoda może być użyta przy stosowaniu ogniskujących głowic zarówno jedno- jak i wieloelementowych. Nowa metoda uwzględnia niejednorod-

ność tłumienną i jest szczególnie przydatna przy
wyznaczaniu tłumienia ze średniej częstotliwości rozpraszanego w ośrodku impulsu. Poznanie
parametrów tłumiennych i rozproszeniowych
tkanki oraz detekcja obszarów tkanki o zmienionych własnościach ultradźwiękowych poprawia
diagnostykę chorób charakteryzujących się miejscowymi zmianami patologicznym, co jest szczególnie istotne przy badaniach ultradźwiękowych
skóry.
Tytuł profesora uzyskali: Leszek Jarecki, Wojciech Nasalski, Wiera Oliferuk.
Uzyskane habilitacje:
Mikołaj Aleksiejuk Wytwarzanie i propagacja fal
akustycznych o wysokich częstotliwościach w nanowarstwach metalicznych;
Jan Maciejewski Analiza procesów oddziaływania narzędzi maszyn roboczych na spoiste ośrodki
gruntowe.
Uzyskane doktoraty:
Tomasz Bednarek Komputerowe wspomaganie
procesu projektowania konstrukcji drgających
z uwzględnieniem zmęczenia materiału;
Sławomir P. Błoński Analiza przepływu turbulentnego w mikrokanale;
Krzysztof Dekajło Analiza stabilności przepływów termicznych w pochyłej geometrii;
Bartłomiej Dyniewicz Dynamiczne właściwości
układu hybrydowego poddanego ruchomym źródłom zaburzeń;
Grzegorz Garbacz Przetwarzanie danych doświadczalnych z uwzględnieniem ich chaotycznego charakteru;
Stefan J. Kotowski Analiza algorytmów genetycznych jako układów dynamicznych;
Jakub Langiewicz Analiza wrażliwości dla zagadnień kontaktowych z tarciem;
Marcin Lewandowski Ultrasonografia kodowana
– transmisja i kompresja w czasie rzeczywistym;
Krzysztof P. Mróz Propagacja szczeliny zmęczeniowej w bimateriale: model matematyczny
i rozwiązanie numeryczne;
Bartosz Nowak Modelowanie dynamiki układu
kość-implant. Badania numeryczne i eksperymentalne;
Przemysław Sadowski Modelowanie przepływu
ciepła przez powierzchnię kontaktu ciał chropowatych w procesach przeróbki plastycznej;
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Witold Węglewski Modelowanie zniszczenia betonu wywołanego korozją siarczanową;
Jacek Widłaszewski Modelowanie i badania doświadczalne termoplastycznych deformacji aktuatora dwumostkowego;
Marcin Wikło Projektowanie ustrojów adaptacyjnych poddawanych obciążeniom udarowym.
Instytut należy do sieci naukowych: KMM-NoE
– „Knowledge-based Multicomponent Materials for Safe and Durable Performance”, Sieć
Doskonałości 6. PR UE; PARSEM – „Interfacial
Phenomena at Atomic Resolution and Multiscale
Properties of Novel III-V Semiconductors”, Sieć
Doskonałości 6. PR UE; COST – „Physics of
droplets”; PICS – „Hydrodynamic Interactions in
Suspensions”; COST – „Particles in turbulence”.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
European Virtual Institute on Knowledge-based
Multifunctional Materials (KMM-VIN AISBL);
KomCerMet; AERONET Dolina Lotnicza, Centrum Zaawansowanych Technologii; Eco Smart
Cement; NADIA „New Automotive components
Designed for and manufactured by Intelligent
processing of light Alloys”; GDR „Propulsion
Spatiale à Plasma”.
 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b
 (22) 826-12-81, fax (22) 826-98-15
 e-mail: director@ippt.gov.pl
www.ippt.gov.pl
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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 oraz zastępca czł. rzecz. PAN
Zygmunt Reklewski.
Środowisko naukowe pożegnało zmarłych:
członka rzeczywistego PAN Franciszka Witczaka oraz członka korespondenta PAN Tomasza
Brandyka. Zmarł członek zagraniczny PAN profesor Norman Ernst Borlaug, laureat Pokojowej
Nagrody Nobla.
W końcu roku sprawozdawczego Wydział
skupiał 33 członków krajowych (18 rzeczywistych i 15 korespondentów) oraz 24 członków
zagranicznych. Nowymi członkami zagranicznymi PAN zostali: prof. Thomas C. Mettenleiter (Niemcy) oraz prof. Heriberto RodriguezMartinez (Szwecja).
Posiedzenie Kolegium (21 października) było
poświęcone przygotowaniom zebrania plenarnego oraz bieżącej pracy Wydziału.
 Na wiosennym zebraniu plenarnym 6 maja
w Warszawie dokonano oceny działalności Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego
PAN w Lublinie. Przyjęto sprawozdanie z działalności Wydziału w roku 2008, zatwierdzono
przyznanie Medali im. Michała Oczapowskiego
w roku 2009 (4 medale), przedstawiono informację o przekształceniu Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego w Instytut Środowiska
Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu (IŚRiL
PAN). Powołano komisje do oceny działalności
Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
w Poznaniu oraz do przeprowadzenia konkursu na dyrektora IŚRiL PAN. Poinformowano
o przebiegu prac nad projektem ustawy o PAN,
rozpoczęto dyskusję o projekcie przekształcenia
struktury wydziałowej Akademii.
 Na jesiennym zebraniu plenarnym 27 października w Jastrzębcu oceniono działalność Instytutu
Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu (d. Zakładu Badań Środowiska Rolniczego
i Leśnego) za lata 2005-2008, podjęto Uchwałę
w sprawie przyznania nagród naukowych Wy-

działu V PAN w roku 2009. Uzupełniono skład
komisji konkursowej ds. wyboru dyrektora IŚRiL
PAN, poinformowano o stanie restrukturyzacji
Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie oraz stopniu zaawansowania prac nad ustawą
o PAN. Wybrano 2 kandydatów na członków zagranicznych PAN.
Nagrody i wyróżnienia naukowe
Dyplom uznania im. Michała Oczapowskiego za książkę Das Polnische Konik przyznano Tadeuszowi Jezierskiemu (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu) i Zbigniewowi
Jaworskiemu (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie) z rekomendacji Komitetu Nauk
Zootechnicznych PAN.
Przyznano też nagrody za prace badawcze:
nagrodę i dyplom – (1) „Nowe perspektywy klonowania ssaków: zastosowanie alternatywnych
biorców jąder komórkowych i chimer zarodkowo-somatycznych” dla zespołu w składzie: prof.
dr hab. Jacek A. Modliński, dr Jolanta Karasiewicz, dr Paweł Gręda, dr Anna Piliszek, dr Mariusz Sacharczuk z Instytutu Genetyki i Hodowli
Zwierząt PAN, dr Abd-el A. Mohammed z Egiptu,
z rekomendacji Komitetu Nauk Zootechnicznych
PAN; (2) „Wpływ składu jakościowo-ilościowego podjednostek wysokocząsteczkowych białek
gluteninowych ziarniaków pszenicy i pszenżyta
na wartość wypiekową” dla zespołu w składzie:
doc. dr hab. Bolesław Salmanowicz, prof. dr hab.
Maria Surma, prof. dr hab. Tadeusz Adamski, mgr
Monika Langner, dr Michał Rębarz z Instytutu
Genetyki Roślin PAN w Poznaniu oraz dr Bogdan
Dobraszczyk z University of Reading (Wielka
Brytania), z rekomendacji Komitetu Nauk o Żywności PAN; (3) „Fizjologiczne i biochemiczne
przyczyny zmienności reakcji na działanie stresu
suszy u różnych genotypów kukurydzy i pszenżyta” dla zespołu w składzie: dr Tadeusz Hura,
dr Maciej T. Grzesiak, prof. dr hab. Stanisław
Grzesiak, dr hab. Andrzej Rzepka, dr Katarzyna
Hura, prof. dr hab. Władysław Filek, doc. dr hab.
Andrzej Skoczowski, dr Ilona Czyczyło-Mysza,
dr Michał Dziurka. Naukowcy z Instytutu Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie,
Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego
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w Krakowie, Katedry Fizjologii Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, z rekomendacji
Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin
PAN; dyplom – (1) „Bioróżnorodność grzybów
glebowych” dla zespołu w składzie: dr hab. Hanna Kwaśna z UP w Poznaniu, dr Geoffrey Batman z Wielkiej Brytanii, dr Helgard Nirenberg
z Niemiec, dr Elanie Ward z Wielkiej Brytanii,
z rekomendacji Komitetu Nauk Leśnych PAN;
(2) „Ekspresja genów GnRH i receptora GnRH
w układzie podwzgórzowo-przysadkowym owcy
w różnych stanach fizjologicznych; wpływ układów neuralnych na ekspresję tych genów” dla
zespołu w składzie: prof. dr hab. Franciszek Przekop, doc. dr Tomasz Misztal, mgr Magdalena Ciechanowska, mgr Magdalena Łapot, mgr Krystyna
Mateusiak z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie,
doc. dr hab. Tadeusz Malewski z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, z rekomendacji Komitetu
Biologii Rozrodu Zwierząt PAN.
Najwyższe wyróżnienie Wydziału V PAN –
Medal im. M. Oczapowskiego otrzymali profesorowie: Mariusz Fotyma (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach), Stanisław Przestalski
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), czł.
rzecz. PAN Teresa Żebrowska (Instytut Fizjologii
i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN
w Jabłonnie) oraz Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.
„Laur Wydziału V PAN” jest wyrazem uznania i podziękowania za wybitny wkład w rozwój
nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych oraz
nauk o żywności. W roku sprawozdawczym
wręczono 4 statuetki. Za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych otrzymali je – prof. dr hab.
Krzysztof Nyc (Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu), prof. dr hab. Edward Krzywy (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie), prof. dr hab. Elżbieta Biernacka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie); Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i weterynaryjnych.
Nagrody naukowe i wyróżnienia uzyskane
przez członków Wydziału: Eugeniusz Bernadzki uzyskał Medal Polskiego Towarzystwa Leśnego „Pro Bono Silvae”; Włodzimierz Bednarski

otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Jan Gliński
uzyskał dyplom honorowy Profesora (dr h.c.) Narodowej Akademii Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu
(Krym) oraz Wyróżnienie Stowarzyszenia Lubelskiego Klubu Biznesu „za współtworzenie Oddziału PAN integrującego środowisko naukowe
na Lubelszczyźnie i współpracę z Ukrainą i Białorusią”; Andrzej Grzywacz otrzymał odznakę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony
dla Rolnictwa”; Adolf Horubała otrzymał Medal
„Zasłużony dla Wydziału Nauk o Żywności UP
we Wrocławiu” oraz Medal im. prof. F. Nowotnego za zasługi dla Wydziału Technologii Żywności UR w Krakowie; Małgorzata Mańka uzyskała
nagrodę Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, zespołową I stopnia za publikacje
naukowe i zespołową I stopnia za działalność na
rzecz uczelni; Rudolf Michałek otrzymał Złoty
Medal „Za długoletnią służbę”, odznakę MRiRW
„Zasłużony dla Rolnictwa”, nagrodę Rektora UR
w Krakowie „za działalność naukową”; Marianowi Saniewskiemu wręczono nagrodę Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa za osiągnięcia
naukowe; Zdzisław Smorąg otrzymał Nagrodę
Honorową Samorządu Gminy Zabierzów „Najlepszy z Najlepszych”; Andrzejowi Szujeckiemu
i Zygmuntowi Reklewskiemu Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nadała Medale Instytutu Agronomicznego w Marymoncie za osiągnięcia i wkład w rozwój nauk
rolniczych; Wojciech Święcicki otrzymał Medal
40-lecia Wydziału Rolniczego Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, odznakę Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz Medal 90-lecia Akademickich Studiów Rolniczych w Poznaniu; Marek Świtoński
odebrał nagrodę indywidualną I stopnia Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych
w 2008 r.; Franciszek Tomczak uzyskał Złotą Plakietę Ambasady USA w Polsce i amerykańskiego
Ministerstwa Rolnictwa (USDA) za osiągnięcia
i znaczący wkład w rozwój ekonomiki rolnictwa
oraz Honorową Odznakę Senatu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Złoty
Laur”; Marianowi Truszczyńskiemu przyznano
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Order Państwowej Służby Żywności i Weterynarii Republiki Litewskiej, za owocną współpracę;
Jerzy Ważny otrzymał Nagrodę Prezesa Rady
Ministrów w kategorii „Za wybitny dorobek naukowy”; Jerzy Wilkin uzyskał tytuł Honorowego
Profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, przyznany przez Senat tej uczelni
oraz nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego; Teresę Żebrowską uhonorowano
Medalem im. M. Oczapowskiego; Jan F. Żmudziński otrzymał odznakę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.
Przedstawiciele środowiska naukowego rolników na czele z kierownictwem Wydziału uczestniczyli w maju w I Kongresie Nauk Rolniczych „Nauka – praktyce” pod hasłem „Przyszłość sektora
rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”, zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dwa puławskie instytuty resortowe.
W roku 2009 odbyły się 2 seminaria wydziałowe: 26 listopada – „Wieś, rolnictwo i agrobiznes polski pięć lat po akcesji do UE”, którego
głównym gospodarzem był Komitet Ekonomiki
Rolnictwa; 3 grudnia – „Funkcjonalna genomika w fizjologii i patologii gruczołu sutkowego
u zwierząt” zorganizowane przez Komitet Nauk
Weterynaryjnych.
7 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia
nagród naukowych Wydziału oraz wyróżnień.
Fundacja „Pro Scientia et Vita”, utworzona
przez członków Wydziału, ósmy rok wspierała
finansowo młodych naukowców.
Działalność komitetów naukowych
Wydział skupiał 16 komitetów. Komitety
opiniowały wnioski o Nagrodę Prezesa Rady
Ministrów, zgłaszały kandydatów do Medalu im.
M. Oczapowskiego, opiniowały wnioski o nagrody naukowe Wydziału V PAN. W sposób ciągły
podejmowały różne formy działań jak: konferencje, publikacje, szkolenia, kontakty z jednostkami
administracji rządowej i samorządowej. Komitety
opracowały wnioski o finansowanie konferencji
naukowych w roku 2010 ze środków DWB.
Na podstawie decyzji Prezesa PAN w Wydziale V PAN rozpoczęło pracę siedem Zespołów Integracyjno-Eksperckich: Biologicznych Podstaw
Produkcji Roślinnej, Biologicznych Podstaw Pro-

dukcji Zwierzęcej, Nauk o Roślinach Uprawnych,
Nauk o Środowisku Rolniczym, Nauk Leśnych,
Ekonomiki Rolnictwa, Techniki Rolniczej.
Komitet Agrofizyki współorganizował konferencję naukową „Właściwości geometryczne,
mechaniczne i strukturalne surowców i produktów
spożywczych”, której tematyka dotyczyła wspomaganych komputerowo metod przetwarzania surowców w aspekcie zmian cech geometrycznych,
mechanicznych i strukturalnych, modelowania
kształtów surowców i produktów spożywczych
oraz nowoczesnych technik pomiarowych. Komitet współorganizował też konferencję „Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego”
oraz „Sesję naukową poświęconą 100. rocznicy
urodzin profesora Bohdana Dobrzańskiego”, na
której przypomniano warunki powstania Instytutu
Agrofizyki PAN i Komitetu Agrofizyki PAN –
jednostek, których profesor Dobrzański był twórcą, pierwszym kierownikiem i przewodniczącym.
Na niej przedstawiono też najnowsze wyniki badań, metody pomiarów i modelowania właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb
kształtujących stan środowiska przyrodniczego.
Komitet zorganizował kolejną konferencję „Jakość owoców i warzyw w badaniach agrofizycznych”, dotyczącą badania właściwości fizycznych
owoców związanych z ich jakością, którą jako
subspecjalność agrofizyki można nazwać „hortfizyką”. Wydano kolejne monografie i książki:
Właściwości fizyczne surowców roślinnych; ziarno, owoce, surowce energetyczne, Zasoby i kształtowanie środowiska rolniczego – agrofizyczne metody badań, Ochrona i wartość użytkowa gleb
– właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne,
Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne
w badaniu zmian klimatu oraz Apple Quality.
Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt prowadził prace przygotowawcze do II Zimowej
Szkoły Towarzystwa Biologii Rozrodu. Prowadzono także przygotowania do Zjazdu „Problemy prokreacji w Polsce”, współorganizowanego
przez Komisję Medycyny Rozrodu. Prezydium
Komitetu opiniowało wnioski o nagrodę Fundacji
Członków PAN „Pro Scientia et Vita”. Członkowie Komitetu weszli w skład Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Biologicznych Podstaw
Produkcji Zwierzęcej oraz Biologii Zwierząt.
Przewodniczącym Zespołu Biologicznych Pod-
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staw Produkcji Zwierzęcej został prof. dr hab. Jerzy Strzeżek, zaś Zespołu Nauk Biologii Zwierząt
– prof. dr hab. Jan Kotwica. Zespoły dokonają
oceny realizacji problematyki badawczej w zakresie biologicznych podstaw produkcji zwierzęcej i biologii zwierząt oraz stanu tych nauk w Polsce. Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Jana
Udały kontynuował prace nad przygotowaniem
oceny realizacji zadań dydaktycznych z zakresu
rozrodu zwierząt w szkołach wyższych. Prace
mają na celu ustalenie merytorycznych wymagań
i standardów nauczania w szkolnictwie wyższym.
Komitet jest jednym z patronów czasopisma „Reproductive Biology”, wydawanego przez Towarzystwo Biologii Rozrodu oraz Instytut Rozrodu
Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.
Działalność Komitetu Ekonomiki Rolnictwa
skupiała się na najważniejszych zagadnieniach
rozwoju polskiego rolnictwa i agrobiznesu, jego
funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim,
procesów globalizacji i zmian klimatycznych.
Przedmiotem prac była: ocena produkcyjnych,
dochodowych i społecznych skutków funkcjonowania rolnictwa w ramach UE, pozycja konkurencyjna polskiego agrobiznesu w Europie, stan
i możliwości rozwojowe przemysłu spożywczego, efekty środowiskowe wspierania rozwoju
obszarów wiejskich, nowe wyzwania determinujące rozwój rolnictwa, zagrożenia wynikające ze
zmian polityki interwencyjnej, kierunki i formy
wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Komitet zajmował się również rozwojem
kadry i badań naukowych w zakresie ekonomii
– ekonomiki rolnictwa, a także metodologią i poziomem badań naukowych, współpracą ośrodków
naukowych krajowych i zagranicznych, systemami
kształcenia kadry naukowej, funkcjami ekonomii
(poznawczymi i aplikacyjnymi), organizacją, funkcjonowaniem i finansowaniem nauki, mobilnoścą
kadry naukowej, badaniami interdyscyplinarnymi, współpracą między różnymi jednostkami,
integracją środowiska naukowego. Wydano tom
96. (zeszyty 1-4) „Roczników Nauk Rolniczych,
Serii G – Ekonomiki Rolnictwa”, we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych SGGW
w Warszawie. Pod patronatem Komitetu ukazał
się rocznik 2009 „Zagadnień Ekonomiki Rolnej”,
finansowany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie.

Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli
Roślin zorganizował wyjazdowe zebranie plenarne w siedzibie Spółki Hodowli Roślin Sp.
z o.o. „Danko” (Choryń). W dyskusji podkreślono konieczność kontynuacji tradycji polskiej
hodowli strategicznych roślin rolniczych. Komitet współorganizował konferencje: „Nauka dla
hodowli roślin uprawnych”, 8. Międzynarodową Konferencję Naukową „Ecophysiological
Aspects of Plant Responses to Stress Factors”
i IV Ogólnopolską Konferencję „Ochrona zasobów genowych roślin uprawnych”. Komitet pozytywnie zaopiniował dwa wnioski o Nagrodę
Prezesa Rady Ministrów oraz wniosek o nagrodę naukową Wydziału V PAN. Komitet rozpowszechnił „Stanowisko Komitetu Biotechnologii
PAN i Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli
Roślin Wydziału V PAN w sprawie stanu biotechnologii w obszarze legislacji, edukacji i badań
w Polsce” (Biuletyn Informacyjny Wydziału V
PAN nr 17, wrzesień 2009 r.). Dokument wysłano do prezesa PAN, przewodniczących Wydziału
II i V PAN, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Ministerstwa Środowiska. W wyniku
dyskusji na spotkaniu prezesa PAN z przewodniczącymi komitetów na temat roli komitetów
PAN w systemie nauki polskiej oraz kształtowania strategii działania odpowiednich resortów,
prezydium Komitetu przesłało w maju 2009 r.
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
do Ministerstwa Środowiska listę członków komitetu zawierającą obszary, w których mogliby
być ekspertami na potrzeby wymienionych resortów. Komitet sprawuje opiekę merytoryczną nad
czasopismem „Acta Physiologiae Plantarum”.
Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej
na zebraniu plenarnym ocenił stan badań z zakresu chemii rolnej oraz działalność Instytutu
Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
w Lublinie za lata 2005-2008. Zaopiniował pismo skierowane do przewodniczącego Rady Nauki w MNiSW prof. dr. hab. Kazimierza Stępnia
z prośbą o uwzględnienie w Krajowym Programie
Badań Naukowych i Prac Rozwojowych zagadnień dotyczących środowiska glebowego i jego
ochrony. Opublikowano w „Rocznikach Gleboznawczych” (2009 nr 60/4) nowe wydanie pracy
Jednostki miar i symbole stosowane w dziedzinie
nauk rolniczych (T. Filipek, S. Gonet, J. Kuchar-
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ski, A. Mocek). Członkowie Komitetu uczestniczyli w organizowaniu konferencji naukowych:
III Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Azot w środowisku przyrodniczym” (UWM
w Olsztynie); III Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej „Kształtowanie i ochrona środowiska,
uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne” (UWM w Olsztynie); IX
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nawozy naturalne, organiczne i mineralne” (ZUT
w Szczecinie). Wspólnie z Instytutem Agrofizyki
PAN wydano „Polish Journal of Soil Science”
(Vol. 42, nr 1 i 2). Komitet pełni funkcję Komitetu
Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową
Unią Gleboznawczą (IUSS).
Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska
Rolniczego przedyskutował problemy gospodarowania wodą na obszarach wiejskich do roku
2030. Oceniono potrzebę utworzenia nowego
kierunku kształcenia – inżynieria i gospodarka wodna. Komitet zajmował się problemami
unowocześnienia i upowszechnienia zasad racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody,
zwłaszcza wykorzystania wody w rolnictwie
kształtowanym według zasad zrównoważonego rozwoju. Przy naukowym i merytorycznym
udziale Komitetu odbyły się konferencje, m.in.
„Współczesne wyzwania kształtowania środowiska i gospodarowania wodami na obszarach
wiejskich”, „Współczesne problemy gospodarki
wodnej i eksploatacji systemów melioracyjnych”,
XVIII Krajowe Sympozjum Nawadniania Roślin
„Nawadnianie roślin w świetle zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich – aspekty przyrodniczo-produkcyjne i techniczno-infrastrukturalne”.
Tematyka konferencji obejmowała szeroko rozumianą problematykę inżynierii i kształtowania
środowiska obszarów wiejskich. Referaty skierowano do druku w „Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych”, „Electronic Journal of
Polish Agricultural Universities”, „Acta Scientiarum Polonorum” i „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”. Ukazał się nr 13a i 13b/2009
„Journal of Water and Land Development”,
wydawanego wspólnie z Instytutem Melioracji
i Użytków Zielonych w Falentach. Komitet pełni
funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy
z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Torfowym (IPS).

Na posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk
Leśnych dyskutowano nt. apelu Komitetu Nauk
Geologicznych PAN o konieczności podjęcia
wieloaspektowych badań dotyczących zmian klimatu oraz nad opinią Komitetu Gleboznawstwa
i Chemii Rolnej PAN w związku z pominięciem
badań środowiska glebowego w Krajowym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.
Omawiano działalność wydawnictwa „Folia Forestalia Polonica, Seria A – Leśnictwo (FFP)”,
wydawanego wspólnie z Instytutem Badawczym
Leśnictwa. Określono najbliższe i najważniejsze
cele: zwiększenie punktacji przyznawanej przez
Ministerstwo Nauki, ocena FFP przez Index Copernicus, włączenie FFP do grupy czasopism
z bazy Versita, wprowadzenie FFP na tzw. „listę
filadelfijską” oraz zaistnienie FFP w Journal Citation Report. Prof. dr hab. Jerzy Lesiński (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) wygłosił referat „Natura 2000 w lasach”. Autor przedstawił podstawy
prawne tego programu, sposób tworzenia sieci
obszarów spełniających warunki Natura 2000,
a ponadto główne cele dyrektyw UE – Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej, podstawy
wyznaczania obszarów Natura 2000 oraz sposoby
gospodarowania na nich. Omówił wdrażanie tego
programu w Polsce, jak również zasady gospodarki leśnej w drzewostanach, które znalazły się
w obszarach zaliczonych do Natura 2000. Komitet przygotował opinię nt. pracy przedstawionej
do Nagrody Naukowej Wydziału V PAN. Wydano numer 51 „Folia Forestalia Polonica, Seria
A – Leśnictwo”. Komitet pełni funkcję Komitetu
Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową
Unią Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO).
Komitet Nauk Ogrodniczych uczcił pamięć
zmarłych w 2008 r. profesorów: Szczepana A.
Pieniążka i Zbigniewa Gertycha, śledził prace
MNiSW nad reformą nauki w Polsce, interesował się stanem prac nad siecią naukową „Ogrodnictwo dla zdrowia i jakości życia”. Jedno z zebrań plenarnych zorganizował na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu, zapoznając się z jego
historią, strukturą oraz działalnością naukowo-badawczą. Przeprowadził dyskusję na temat uprawy
i badań szparagu, analizował poziom naukowy
polskich czasopism ogrodniczych, zapoznał się
z informacją o pracach Rady Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz o za-
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awansowaniu prac w ramach konsorcjum nad
możliwością pozyskiwania środków finansowych
z Funduszy Strukturalnych z zakresu ogrodnictwa. Podjęto działania w celu konsolidacji nauk
ogrodniczych podczas spotkania dziekanów wydziałów ogrodniczych, dyrektorów jednostek
badawczo-rozwojowych i profesorów seniorów.
Dyskutowano o możliwości pozyskiwania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej
w ramach 7. Programu Ramowego oraz Funduszy
Strukturalnych na wspieranie badań naukowych
i modernizację zaplecza naukowego oraz nad
propozycją utworzenia wschodnioeuropejskiego czasopisma naukowego z zakresu ogrodnictwa. Komitet współorganizował konferencje,
m.in. „Proekologiczna produkcja sadownicza
z uwzględnieniem roślin mniej znanych”, „Postęp
w technologii uprawy warzyw psiankowatych”.
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds.
współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem
Nauk Ogrodniczych (ISHS).
Członkowie Komitetu Nauk o Żywności aktywizowali lokalne środowiska naukowe w kierunku przygotowywania projektów badawczych
oraz współorganizowali konferencje, sympozja
i seminaria naukowe. Rozpoczęli także pracę
w zespołach integracyjno-eksperckich. Zajmowano się bieżącymi problemami związanymi
z organizacją i finansowaniem nauki, w tym propozycjami zmian ustaw, a także opiniowaniem
kandydatów na zagranicznych i krajowych członków PAN. Współorganizowano konferencje oraz
sesje naukowe: „Żywność, żywienie, zdrowie”;
„Żywność wzbogacona i nutraceutyki”; „Postęp
w wytwarzaniu i ocenie żywności”; „Żywność
regionalna i tradycyjna – aspekty surowcowe,
technologiczne i ekonomiczne”. Przygotowano
opinię nt. założeń projektu badań UE w problemie „Food, Agriculture and Fisheries and
Biotechnology”. Kontynuowano współpracę
z Towarzystwem Technologów Żywności oraz
Międzynarodową Unią Nauk o Żywności i jej
Technologii (IUFoST).
Na wyjazdowym posiedzeniu Komitetu
Nauk Weterynaryjnych w Kościerzynie dyskutowano nad stanem i perspektywami rozwoju
badań w zakresie nauk klinicznych zwierząt gospodarskich w Polsce. Posiedzeniu temu towarzyszyła konferencja naukowa „Aktualne problemy

związane z zarządzaniem zdrowiem stada bydła
mlecznego”. Członkowie Komitetu uczestniczyli
w przygotowaniu konferencji: 27. Spotkania Europejskiego Towarzystwa Patologii Weterynaryjnej (ESVP) i Europejskiego Kolegium Patologów
Weterynaryjnych (ECVP); „Embriologia XXI
wieku”; „Diagnostyka i terapia chorób okulistycznych zwierząt”; „Funkcjonalna genomika w fizjologii i patologii gruczołu sutkowego u zwierząt” (zorganizowanej przez Wydział V PAN
oraz Komitet Nauk Weterynaryjnych). Wspólnie
z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim wydany został rocznik 2009 (vol. 12, nr 1-4) kwartalnika „Polish Journal of Veterinary Sciences”.
W Komitecie Nauk Zootechnicznych główny wysiłek został skierowany na opracowanie
analiz w zakresie: jakości kształcenia na studiach
zootechnicznych, oceny parametrycznej jednostek naukowych, poszerzenia obszarów badawczych, poprawy warunków prowadzenia badań
na zwierzętach oraz zmian w ustawie o hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Komitet był
współorganizatorem konferencji: „Fizjologia
i biochemia w żywieniu zwierząt”, „6th European Poultry Genetics Symposium”, „Molekularne
i fizjologiczne aspekty rozrodu i żywienia zwierząt”, „XVII Zimowa Szkoła Hodowli Bydła”.
Członkowie Komitetu wzięli udział w zjeździe
dziekanów wydziałów uczelni akademickich
kształcących studentów na kierunku zootechnika. Tematyka zjazdu była ukierunkowana na
problemy naukowo-badawcze, kształcenie na
poziomie wyższym oraz uprawnienia zawodowe i przygotowanie praktyczne absolwentów do
wykonywania zawodu zootechnika. W 2009 roku
najwyższą godność akademicką – tytuł doktora
honoris causa – otrzymał członek Komitetu prof.
dr hab. Tadeusz Szulc.
Komitet Ochrony Roślin skoncentrował
swoją działalność na zorganizowaniu wyjazdowych posiedzeń plenarnych, które odbyły się
w Instytucie Ochrony Roślin – PIB oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Komitet
współorganizował sympozjum nt. „Roli użytków
ekologicznych w kształtowaniu różnorodności
agrocenoz” oraz konferencje: „Ekonomika i organizacja rolnictwa w teorii i praktyce” i 4th International Seed Health Conference „Seed – Source
of Infection”. Komitet uczestniczył w spotkaniu
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z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Środków Ochrony Roślin i w dyskusji na temat ochrony upraw małoobszarowych.
Wybrano członków Komitetu do komisji zajmujących się przygotowaniem ustawy o ochronie
roślin oraz uprawami małoobszarowymi przy
Radzie Gospodarki Żywnościowej. Wspólnie
z Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
Komitet wydał cztery zeszyty 49 tomu „Journal
of Plant Protection Research”.
Posiedzenia plenarne Komitetu Techniki
Rolniczej poświęcone były sprawom założonej
przez Komitet Sieci Naukowej AgEngPol oraz
wydawanym czasopismom. Pod patronatem Komitetu odbyły się szkoły i seminaria naukowe
oraz konferencje międzynarodowe i krajowe. Sieć
AgEngPol, dla której Komitet jest Radą Programową, zorganizowała spotkania naukowe, które
były ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji kadry naukowej z jednostek współpracujących z Komitetem. Efektem było wypracowanie
85 propozycji tematów naukowych zebranych
w „Księdze Pomysłów”. Ważniejsze szkoły naukowe i konferencje to: Szkoła Zimowa „Postęp
naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie”, Szkoła Letnia „Metodologii nauk”, „Rola
infrastruktury i techniki w rolnictwie zrównoważonym”, „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej”, „Rolnictwo ekologiczne – stan
obecny i perspektywy rozwoju, techniki, technologie, produkcja żywności”, „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem
ochrony środowiska i standardów UE”, „Warsztaty naukowe inżynierii rolniczej i ekologii” organizowane wspólnie z uczonymi z Republiki Czeskiej. Ukazał się zeszyt 7/2009 „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).
Na zebraniu plenarnym Komitetu Technologii Drewna zorganizowanym na Wydziale Technologii Drewna SGGW wysłuchano wystąpienia
dziekana dr. hab. A. Krajewskiego nt. perspektyw
rozwoju Wydziału i przedyskutowano problemy
z tym związane. Zajmowano się opiniowaniem
wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Zebranie w Instytucie Technologii Drewna w Po-

znaniu było połączone z seminarium „Drzewnictwo – nowe nurty w technice i technologii”.
Rozmawiano o planowanej reorganizacji PAN
w związku z nową ustawą. Kolejne zebranie poświęcono omówieniu problematyki badawczej
Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki
Łódzkiej oraz uczczeniu pamięci twórców szkoły
papiernictwa w tej uczelni. Komitet współorganizował XXIV Sympozjum Ochrony Drewna oraz
XXIII Międzynarodową Konferencję Naukową
„Drewno – materiał XXI wieku”. Ukazał się zeszyt 40/2009 „Folia Forestalia Polonica, Seria B
– Drzewnictwo”.
Komitet Uprawy Roślin dokonał m.in. oceny
kształcenia na studiach doktoranckich w dyscyplinie agronomia na polskich uczelniach, podjął prace dotyczące analizy i oceny czasopism
naukowych z zakresu uprawy roślin oraz sformułowania priorytetów badawczych w zakresie
uprawy roślin. Komitet współpracował z Polskim Towarzystwem Agronomicznym i Polskim
Towarzystwem Łubinowym (afiliowanymi przy
Wydziale V PAN). Wspólnie zorganizowano
konferencje naukowe „Środowisko rolnicze i produkcja roślinna w rolnictwie zrównoważonym”
i „Łubin źródłem białka dla Europy”. W Minikowie k. Bydgoszczy, przeprowadzono seminarium dyskusyjne nt. aktualnych problemów
uprawy roślin strączkowych w Polsce, z udziałem
przedstawicieli firm hodowlanych i nasiennych.
Ponadto wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim
zorganizowano konferencję „Rolnicza przestrzeń
produkcyjna i jej wykorzystanie”. Członkowie
Komitetu zostali powołani do zespołów integracyjno-eksperckich PAN.
Członkowie Komitetu Zagospodarowania
Ziem Górskich wspólnie z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowali
konferencję „Możliwości i bariery rozwoju środowiskowych i społeczno-ekonomicznych funkcji
obszarów górskich” w Bukowcu (gmina Solina).
Na podstawie wyników badań naukowych zaprezentowanych podczas konferencji, a także
z uwzględnieniem głosów w dyskusji, przyjęto
„Stanowisko w sprawie kierunków rozwoju obszarów górskich”. Wskazano w nim na najważniejsze problemy, których rozwiązywanie wymaga zaangażowania instytucji zewnętrznych
na różnych szczeblach (regionalnym, krajowym,
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międzynarodowym). Konieczne jest zwłaszcza
wdrażanie takich instrumentów polityki ekonomicznej wobec obszarów górskich, które będą
ukierunkowane na wspieranie endogenicznych
czynników rozwoju i poprawę wykorzystania
wewnętrznego potencjału obszarów górskich.
Tekst „Stanowiska …” został przesłany Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także marszałkom
województw regionów górskich. Na zebraniach
plenarnych rozmawiano o problemach chowu
owiec w gospodarstwach górskich – po wysłuchaniu referatu „Owczarstwo górskie wczoraj
i dziś” przygotowanego przez prof. dr. hab.
Andrzeja Drożdża. Wskazano główne przyczyny drastycznego zmniejszania się liczby owiec
w karpackim regionie górskim. Podjęto także
próbę określenia warunków, których spełnienie
jest konieczne dla przywrócenia chowu owiec
w górach. Podjęto działania poprawiające miejsce
w rankingu czasopism naukowych „Problemów
Zagospodarowania Ziem Górskich” przez publikowanie większej liczby artykułów w języku
angielskim. Ukazał się zeszyt 56 „Problemów
Zagospodarowania Ziem Górskich”.
Działalność wydawnicza Wydziału: opublikowano 289,5 ark. wyd. 9 tytułów wydawniczych
komitetów, ukazujących się przy pomocy finansowej PAN oraz 477,3 ark. wyd. innych publikacji
komitetów, które ukazały się bez pomocy finansowej Wydziału V PAN. Wydano również 42,25
ark. wyd. dwumiesięcznika Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN „Postępy Nauk Rolniczych” (numer 1, 2, 3, 4, 5-6)
oraz zeszyty 534-543 wydawnictwa ciągłego
Wydziału V PAN „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, finansowane przez różne
jednostki naukowe w kraju. Wydano numery 16
i 17 „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 91 pracowników, w tym 47 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
198 prac, z tego 38 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
37 projektów badawczych, w tym 6 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 16
tematów.
Wybrane wyniki:
 Badano temperaturę radiacyjną wybranych
owoców i nasion jako parametr oceny ich jakości. Opracowano sposoby wykorzystania metod
termografii pasywnej i aktywnej do określania
jakości owoców i nasion. Opracowano metodę
wczesnej identyfikacji obić jabłek z wykorzystaniem termografii fazowo-impulsowej oraz metodę
określania zdolności kiełkowania nasion na podstawie analizy zmian temperatury radiacyjnej we
wczesnej fazie procesu pęcznienia. Wykazano, że
temperatura radiacyjna powierzchni owoców i nasion jest dobrym parametrem oceny ich jakości.
 Prowadzono pomiar wilgotności gleby metodą
FDR. Opracowano podstawy naukowe metody
badania widm częstotliwościowych zespolonej
przenikalności dielektrycznej gleby i innych
materiałów porowatych w zakresie do 500 MHz,
dotychczas niedostępnym dla przyrządów komercyjnych. Wykonano prototyp nowego miernika
umożliwiającego pomiar wilgotności i zasolenia
gleb, który daje wyniki porównywalne z wyznaczonym standardowym miernikiem opartym na
bazie reflektometrii czasowej (TDR). Opracowany miernik jest zdecydowanie tańszy, a duża strefa
czułości opracowanej sondy dwuprętowej pozwala na jej zastosowanie w warunkach polowych.
 Badano wpływ gęstości gleby i ściółkowania
na wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnych soi. Na podstawie 3-letnich badań polowych wykazano, że najkorzystniejsze warunki
dla wzrostu soi (określone na podstawie parametrów części nadziemnych soi, masy korzeni,
plonu nasion i słomy oraz zawartości białka w nasionach), a także dla aktywności enzymatycznej
gleby wystąpiły w glebie średnio zagęszczonej,
a najbardziej niekorzystne – w glebie najbardziej
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zagęszczonej. Stwierdzono wzrost intensywności
symbiotycznego wiązania azotu w wyniku ściółkowania w obiektach z glebą luźną i średnio zagęszczoną oraz aktywności enzymatycznej gleby
niezależnie od stanu jej zagęszczenia. Ściółkowanie prowadziło do wzrostu plonu soi w latach
z korzystnym rozkładem opadów. Wyniki badań
wskazują na to, że poprzez dobór odpowiedniego
zagęszczenia i ściółkowania gleby można oddziaływać na plonowanie soi oraz zawartość białka
i tłuszczu w nasionach.
Uzyskano patenty: „Urządzenie do oceny podatności na pękanie łuszczyn rzepaku”; „Sposób
określania wytrzymałości i rozciągliwości błon
glutenowych formujących się – wskutek działania
na próbkę strumienia ciepła – w uwodnionych
mieszaninach zawierających białka glutenowe,
zwłaszcza w glutenie mokrym oraz urządzenie
do wykonywania tego sposobu”.
Wdrożenia: Ocena wpływu stosowania regulatorów dojrzewania na właściwości plonotwórcze,
jakościowe oraz zdrowotne nasion rzepaku; Ocena odmian i środków chemicznych w badaniach
poletkowych; Ocena zawartości WWA benzo(a)
pirenu w nasionach rzepaku; Ocena wpływu zastosowania olejów pochodzenia roślinnego do
smarowania łańcuchów w prasach zwijających
na ich trwałość przy wykorzystaniu smarowania dozownikowego; Ocena pękania łuszczyn
nowych rodów rzepaku ozimego; Właściwości
mechaniczne sypkich agromateriałów i proszków
spożywczych. Metody wyznaczania i prognoza
kierunków standaryzacji; Właściwości mechaniczne sypkiej biomasy; Określenie charakterystyk fizyko-chemicznych kwasów huminowych
pochodzących z lokalnych surowców; Opracowanie urządzenia do oceny tekstury jabłek na
podstawie metody emisji akustycznej – Contact
Acoustic Emission Detector CAED2; Wytwarzanie i sprzedaż aparatury kontrolno-pomiarowej i systemów monitorowania opracowanych
i systematycznie doskonalonych w IA PAN dla
odbiorców krajowych i zagranicznych.
Uzyskana habilitacja:
Piotr Baranowski Temperatura radiacyjna wybranych owoców i nasion jako parametr oceny
ich jakości.

Uzyskane doktoraty:
Jolanta Cieśla Zakres stosowalności nowego typu
elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie;
Jarosław Grodek Rozpoznawanie i interpretacja
uszkodzeń ziarna na drodze analizy obrazów rentgenowskich;
Anna Siczek Wpływ gęstości gleby i ściółkowania na wzrost systemu korzeniowego i części
nadziemnych soi;
Paweł Szarlip Wydzielanie i pochłanianie tlenku
azotu (I) w wybranych glebach mineralnych;
Andrzej Wilczek Wpływ wilgotności i zasolenia
gleby na jej przenikalność dielektryczną wyznaczoną metodą reflektometrii częstotliwościowej.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
Fizyki Stosowanej w Zrównoważonym Rolnictwie/Centre of Excellence for Applied Physics
in Sustainable Agriculture” – AGROPHYSICS.
Instytut należy do sieci naukowych: AGROGAS
– „Redukcja gazów cieplarnianych i amoniaku
w rolnictwie; AgEngPol – „Agroinżynieria dla
rozwoju zrównoważonego rolnictwa przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”;
AGROEKOBIOLOGIA – „Innowacyjne technologie i metody oceny oraz poprawy jakości
produkcji roślinnej i wzbogacenia biologicznej
różnorodności”; INSECTNET – „Opracowanie
i wykorzystanie nowoczesnych technik pomiarowych wczesnego wykrywania i zwalczania owadzich szkodników dla utrzymania bezpieczeństwa
i wysokiej jakości surowców i produkowanej
żywności”; OXYGENOLOGY – „Oxygenology
the Newest Discipline of Science Concerning the
Role, Fate and Behavior of Oxygen in Natural
Systems”, jako nowa dyscyplina naukowa.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
ECOTECH-COMPLEX; Konsorcjum NanoBioGeo „Nanotechnologia Bio- i Geomateriałów”;
Ogólnopolskie Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Genetyki i Genomiki Stosowanej POLAPGEN.
 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4
 (81) 744-50-61, fax (81) 744-50-67
 e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl
www.ipan.lublin.pl
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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 88 pracowników, w tym 32 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
109 prac, z tego 24 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
36 projektów badawczych, w tym 4 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 6
tematów.
Wybrane wyniki:
 Wykazano, że endogenna interleukina-1β,
syntetyzowana w OUN, odgrywa ważną rolę
w modulacji aktywności osi podwzgórze –
przysadka – gonady. Oddziaływanie IL-1β
w rejonie podwzgórza powoduje zmiany w sekrecji neuronów GnRH, ukierunkowane na hamowanie posttranskrypcyjnych procesów syntezy
GnRH.
 Analiza przemian kwasów tłuszczowych PUFA
n-3 w ciele świń wskazuje, że wydajność kwasu
linolenowego (ALA), jako prekursora kwasów
długołańcuchowych z grupy kwasów n-3 (EPA,
DPA i DHA) jest mała, dlatego należy stosować
mieszaninę olejów, które uzupełniają się pod
względem kwasów długołańcuchowych n-3.
 Stwierdzono, że koncentrat białka ziemniaczanego o wysokiej zawartości glikoalkaloidów
solanidynowych (2316 mg·kg-1) dodany w ilości
6,4% do diety hodowlanej dla szczurów zamiast
części śruty sojowej, nie wywołuje zmian, mogących świadczyć o teratogennym działaniu glikoalkaloidów i nie powoduje zmniejszenia płodności
i plenności. Żywienie tą dietą powodowało jednak obniżenie masy ciała noworodków i szczurów odsadzanych, nie miało zaś ujemnego wpływu na wzrost i rozwój zwierząt po odsadzeniu.
 Wykazano, że u owcy salsolinol jest ważnym
elementem neuralnego mechanizmu, stymulują-

cego uwalnianie prolaktyny z przysadki mózgowej pod wpływem ssania.
 Zbadano i określono różnice w regulacji procesów sekrecyjnych – syntezy, składowania i uwalniania LH i FSH w komórkach gonadotropowych
przysadki u jagniąt różnej płci w okresie wzrostu
i rozwoju, od odchowu przy matce do wczesnego
okresu juwenilnego ontogenezy. Wnioskuje się,
że odmienność tych procesów u samic i samców
w tym okresie może być kluczowym elementem
decydującym o zróżnicowanym przebiegu dojrzewania płciowego u owcy. U niedojrzałej płciowo
owcy grelina uczestniczy w mechanizmach łączących status odżywienia organizmu z aktywnością
osi somatotropowej na poziomie ośrodkowego
układu nerwowego, stymulując uwalnianie hormonu wzrostu poprzez hamowanie podwzgórzowej somatostatyny.
 W badaniach aktywności szlaków przenoszenia sygnału w komórkach gonadotropowych
przysadki samic szczura wykazano, że w przeciwieństwie do formy natywnej (GnRH), kompleks
gonadoliberyny z miedzią nie indukuje szybkiej
desentyzacji receptora GnRH pobudzając w nich
natomiast aktywność szlaku cAMP/PKA. Wykazano też, że po związaniu z receptorem kompleks Cu-GnRH aktywuje także szlak cGMP/
PKG w komórkach gonadotropowych. W komórkach przysadki zachodzi cross-talk między
szlakami cAMP/PKA a cGMP/PKG, gdyż zahamowanie aktywności kinazy białkowej A blokuje syntezę cGMP po stymulacji receptora przez
GnRH.
Uzyskane doktoraty:
Konrad Górski Rola salsolinolu w regulacji sekrecji prolaktyny u owcy we wczesnym okresie
laktacji;
Monika Słupecka Rola egzogennej leptyny i greliny w procesie przebudowy nabłonka błony śluzowej jelita cienkiego u nowo narodzonych prosiąt.
 05-110 Jabłonna, ul. Instytucka 3
 (22) 765-33-00, fax (22) 765-33-02
 e-mail: office@ifzz.pan.pl
www.ifzz.pl
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INSTYTUT FIZJOLOGII ROŚLIN
im. Franciszka Górskiego PAN

to pokazano, że kalorymetria izotermiczna oraz
spektrometria ramanowska stanowią dogodne metody do badania oddziaływań allelopatycznych.

Dyrektor: prof. dr hab. Franciszek Dubert
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Stanisław Rożek
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 58 pracowników, w tym 29 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 91
prac, z tego 21 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 30
projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 5 tematów.
Wybrane wyniki:
 Określono wpływ rodzaju pożywki na efektywność kultury pylnikowej owsa. Owies jest
uważany za bardzo trudny obiekt do regeneracji
roślin z mikrospor. Materiał badawczy stanowiły pylniki 16 genotypów owsa. Indukowano je
(po chłodzeniu wiech 4ºC, 7-21 dni), na pożywce C17 (Wang i Chen 1983) oraz W14 (Ouyang
i wsp. 1989) zmodyfikowanej wg Kiviharju i wsp.
(2005). Kulturę prowadzono w 32ºC przez 5 dni,
a potem w 28ºC w ciemności. Otrzymano 20 kalusów/struktur zarodkowych z prawie 56000 pylników.
 Wykazano zmiany zawartości poliamin podczas procesu wernalizacji pszenicy ozimej oraz
wpływ zearalenonu na stymulację/blokowanie
tych zmian. Stwierdzono, że poliaminy mogą odgrywać istotną rolę w stymulacji procesu indukcji
kwitnienia pszenicy ozimej, a zearalenon stanowi czynnik przyśpieszający rozwój generatywny
tych roślin.
 Określano wpływ ekstraktów z liści słonecznika i gorczycy na kiełkowanie nasion gorczycy.
Surowe ekstrakty silnie hamowały kiełkowanie
nasion. Metodą spektrometrii ramanowskiej wykazano, że badane ekstrakty wpływają głównie na
zawartość kwasów tłuszczowych, karotenoidów
oraz flawonoidów w liścieniach nasion gorczycy.
Prowadzone badania wpisują się w nurt poszukiwania bioherbicydów dla uprawy roślin w warunkach ograniczonej chemizacji rolnictwa. Ponad-

Uzyskano patent: „Światłowodowy układ do
pomiaru gradientu świetlnego w organizmach
roślinnych”.
Tytuł profesora uzyskali: Jolanta Biesaga-Kościelniak, Jan Pilarski.
Uzyskana habilitacja:
Ewa Niewiadomska Antyoksydacyjny charakter
indukowanego stresem metabolizmu CAM (Crassulacean acid metabolism).
Uzyskane doktoraty:
Michał Dziurka Udział zearalenonu w rozwoju
wybranych roślin uprawnych;
Agnieszka Kamińska Fizjologiczne i genetyczne czynniki leżące u podstaw wrażliwości roślin
uprawnych na działanie ozonu;
Kinga Tobola Rozmnażanie in situ zagrożonych
gatunków Stipa joannis Celak, Stipa pulcherina
C. Koch oraz Astragalus penduliflorus Lam.
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
 (12) 425-18-33, fax (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 127 pracowników, w tym 33 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
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Działalność naukowa: opublikowano łącznie 230
prac, z tego 30 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 60
projektów badawczych, w tym 4 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 15 tematów.
Wybrane wyniki:
 Wykryto kilkadziesiąt nowych polimorfizmów
w genach kandydujących na markery cech produkcyjnych bydła. Były to mutacje w rejonach
kodujących, eksonach, intronach, sekwencjach
regulatorowych (promotorach); polimorfizmy
typu SNP, InDel lub STR. Dla niektórych z wykrytych polimorfizmów wykazano wpływ na
cechy produkcyjne bydła – wydajność mleczną
i skład mleka, wydajność mięsną i jakość tuszy.
Stwierdzono funkcjonalność niektórych z wykrytych polimorfizmów, gdyż wpływają one na
właściwości biologiczne białka lub na poziom
ekspresji genów w odpowiednich tkankach i narządach. Porównano, metodą real-time PCR, ekspresję 25 genów w tkankach i narządach buhajków czterech ras (h.f., p.c., limousin, hereford),
w wieku 6, 9 i 12 miesięcy, a także w trakcie
rozwoju osobniczego – w płodach bydlęcych i po
urodzeniu. W przypadku 15 genów wykazano
różnice w poziomie ekspresji pomiędzy rasami
lub typami produkcyjnymi. Porównano, za pomocą mikromacierzy ekspresyjnych, profil ekspresji
kilku tysięcy genów w wątrobie buhajków dwóch
ras skrajnie różniących się wydajnością i jakością
produkowanego mięsa i mleka. Wykazano istotne
różnice w poziomie transkryptów kilkuset genów,
które zakwalifikowano do różnych kategorii pod
względem funkcji biologicznej i udziału w szlakach metabolicznych. Pozwoliło to scharakteryzować profil ekspresji i szlaki metaboliczne
odróżniające bydło o mlecznym lub mięsnym
typie produkcyjnym. Uzyskane wyniki pozwolą
wskazać na geny i na mutacje, które determinują określone cechy produkcyjne bydła i wybrać
najlepsze markery genetyczne dla tych cech.
 Przeprowadzono ocenę genetyczną zmienności wewnątrz i między odmianami krajowych
stad zachowawczych gęsi z wykorzystaniem
polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych
oraz częstości występowania nieprawidłowości
chromosomowych u 48-godzinnych zarodków.
Wśród badanych 14 sekwencji mikrosatelitar-

nych, zidentyfikowano łącznie 97 alleli mikrosatelitarnych. Najwyższą średnią liczbę alleli
w locus zaobserwowano w populacji gęsi karpackiej (4,07) i garbonosej (3,92), najniższą zaś
u gęsi pomorskiej (3,35). W ogólnej puli 97 alleli,
20 (20,6%) stanowiło allele specyficzne dla poszczególnych odmian gęsi. Największa liczba alleli specyficznych wystąpiła u odmian: garbonosa
(7) i rypińska (4), najniższa u odmiany lubelskiej
(1). U dwóch odmian (kieleckiej i suwalskiej) nie
stwierdzono alleli specyficznych. Uśrednione dla
wszystkich loci wartości wskaźnika heterozygotyczności oczekiwanej (He) dla poszczególnych
odmian wahały się od 0,35 (podkarpacka) do 0,49
(garbonosa). Podobnie, uśrednione wartości heterozygotyczności obserwowanej (Ho) wahały
się od 0,44 (pomorska) do 0,55 (kielecka). Największy dystans genetyczny stwierdzono między
odmianą garbonosą a podkarpacką (0,44) oraz
garbonosą a rypińską (0,39), natomiast najmniejszy wystąpił między odmianą lubelską i pomorską oraz lubelską i kielecką (0,028). Obliczono
indeks zróżnicowania genetycznego Fst, który
wahał się od 0,02 do 0,18. Najmniejsze wartości
indeksu Fst zanotowano w przypadku par odmian
kartuska-lubelska (0,02) a najwyższe wartości
zanotowano w przypadku porównania odmian
podkarpacka-garbonosa (0,18). Ocenie kariotypowej poddano 1442 zarodków, w tym 62 (4,29%)
miało nieprawidłowy kariotyp. Stwierdzono duże
zróżnicowanie w częstości występowania nieprawidłowości chromosomowych między badanymi
odmianami gęsi: od 2,39% u odmiany pomorskiej
do 7,58% w odmianie gęsi garbonosej. Wśród
nieprawidłowości kariotypowych występowały
głównie: haploidia i chimeryzm haploidalno-diploidalny. Zidentyfikowano także zarodki triploidalne i mozaiki diploidalno-tetraploidalne.
 Przeprowadzono badania z wykorzystaniem
mikromacierzy ekspresyjnych, mające na celu
określenie szerokiego profilu ekspresji genów
(18 tys. EST) w mięśniach najdłuższym grzbietu
(m. longissimus dorsi) oraz półbłoniastym (m.
semimembranosus). Porównanie ekspresji wykonano dla 3 ras: duroc, pbz i pietrain w wieku 60,
120 i 210 dni w dwóch etapach: (I) porównanie
połączonego cDNA dla MP (pool-MP z 27 osobników) z NG (pool-NG z 27 osobników), w 4 powtórzeniach, z naprzemiennym wyznakowaniem
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cDNA (dye swap); (II) porównanie połączonego
cDNA z 3 osobników w danej rasie i określonym wieku z referencyjnym łączonym cDNA
z 27 osobników. Wykonano po 4 powtórzenia 9
porównań (pool cDNA rasa-wiek x pool cDNA
referencyjne). Ogółem wykonano 72 porównania mikromacierzowe dla obu mięśni. Uzyskane
wyniki wskazują na różnice w poziomie ekspresji genów biorących udział w metabolizmie
kwasów tłuszczowych, cholesterolu i hormonów
steroidowych. Zauważalny jest też wzrost aktywności grupy genów związanych z metabolizmem
kwasów tłuszczowych u rasy pbz i pietrain w stosunku do rasy duroc. U osobników rasy pietrain
w wieku 120 i 210 dni zidentyfikowano wyższy
niż u rasy pbz poziom transkrypcji genów (odpowiednio 24 i 33 geny) związanych z biosyntezą
białka. Poziom transkrypcji genów związanych
z pozostałymi procesami metabolizmu białek
wykazuje ponadto na zdecydowanie większe
zróżnicowanie oraz charakterystyczny poziom
transkrypcji w zależności od rasy.
 W badaniach nad określeniem częstości występowania alleli genu DRB3.2 w wybranych stadach
bydła oraz powiązaniem występujących alleli
z odpornością/podatnością zwierząt na chorobę
BVDV-MD, a także oszacowaniem wpływu polimorfizmu BoLA DRB3.2 na cechy produkcyjne
i funkcjonalne zwierząt, wykorzystano metodykę
opisaną wcześniej przez Van Eijk’a (1992). Układ
alleli został odczytany według ujednoliconego
wzoru, zatwierdzonego przez ISAG BoLA Nomenclature Committee. Obserwacje prowadzono
w dwóch stadach krów mlecznych. Stwierdzona
w badaniach własnych frekwencja alleli genu
DRB3.2 nie odbiegała od frekwencji przedstawionych przez innych badaczy. Allel DRB3.2*24
wystąpił z podobną częstotliwością w stadzie
A i B (odpowiednio 0,144 i 0,209). Drugim allelem o wysokiej frekwencji w obu stadach był
allel DBR3.2*08 o częstości odpowiednio 0,130
i 0,137. Stwierdzono, iż niektóre allele występujące w jednym stadzie nie występowały w drugim. Analizując wpływ polimorfizmu genu BoLA
DRB03.2 na cechy produkcyjne i funkcjonalne,
stwierdzono istotne różnice między grupami krów
o różnych genotypach, w odniesieniu do wydajności mleka, tłuszczu i białka. Stwierdzono także
istotny związek badanego polimorfizmu z długo-

ścią okresu międzyciążowego krów o różnych genotypach. Uzyskane wyniki potwierdzają wpływ
polimorfizmu w locus DRB3.2 zarówno na cechy
produkcyjne, jak i funkcjonalne krów. Analiza dotychczasowych wyników nie potwierdza hipotezy
o występowaniu zależności pomiędzy allelami
genu BoLA DRB3.2 a podatnością/opornością
krów na chorobę BVD-MD.
Tytuł profesora uzyskał Artur H. Świergiel.
Uzyskana habilitacja:
Dorota M. Lewczuk Analiza systemu sędziowania
zdolności skokowych koni za pomocą komputerowej analizy obrazu.
Uzyskane doktoraty:
Paulina K. Rybnik-Trzaskowska Nowe, nieinwazyjne metody pobierania nasienia strusia afrykańskiego (Struthio camelus);
Marta O. Walczak Warunkowanie instrumentalne psów do wykrywania markerów zapachowych
chorób nowotworowych.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
„Centre of Excellence in Genomics, Biotechnology and Quality of Animal Products in Sustainable Production Systems with Consideration of
Animal Welfare”.
Instytut należy do sieci naukowych: Sieć naukowa „Zastosowanie genomiki, proteomiki i metabolomiki w kontroli wzrostu, rozrodu i zdrowia
oraz bioróżnorodności zwierząt”; Sieć naukowa
„Zoologia” pt. Krajowy Bank DNA Roślin, Grzybów i Zwierząt; Sieć naukowa biotechnologii rozrodu; BIOMILK – „Składniki biologicznie czynne i immunostymulujące a wartość odżywcza,
prozdrowotna siary, mleka i produktów mlecznych różnych gatunków zwierząt gospodarskich”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
„Biocentrum – zwierzę, żywność i człowiek”;
„Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”.
 05-552 Wólka Kosowska, Jastrzębiec,
ul. Postępu 1
 (22) 756-16-12, fax (22) 756-14-17
 e-mail: E.Dymnicki@ighz.pl
www.ighz.edu.pl
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INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Wojciech K. Święcicki
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Jerzy Lipa
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 93 pracowników, w tym 49 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
170 prac, z tego 35 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
49 projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 28
tematów.
Wybrane wyniki:
 Opracowano kompletny protokół przetwarzania i analizy danych z doświadczeń prowadzonych metodami immunoprecipitacji chromatyny
i sekwencjonowania wysokoprzepustowego DNA
(ChIP-Seq). We współpracy z Plant Research
International (Wageningen, Holandia) metodę
tę zastosowano w badaniach dotyczących lokalizacji genomowych miejsc wiązania czynnika
transkrypcyjnego SEP3 u Arabidopsis thaliana.
Miejsca te scharakteryzowano pod względem zawartych w nich sekwencji typu „CArG box” oraz
pod względem motywów zidentyfikowanych de
novo. Znaleziono moduły regulatorowe reprezentowane przez zespoły miejsc wiążących białko
oraz odniesienia wyników do ontologii genów.
Otrzymano wyniki świadczące o roli czynnika
transkrypcyjnego SEP3 w represji genów decydujących o czasie kwitnienia i aktywacji genów
homeotycznych determinujących kwitnienie.
 Prowadzono badania zmierzające do określenia
roli flawonoidów w obronie roślin strączkowych
przed infekcją powodowaną przez grzyby patogeniczne. Stwierdzono zróżnicowanie profilów
izoflawonoidów o właściwościach fitoaleksyn
(związków wytwarzanych przez rośliny w wyniku infekcji w celu chemicznej obrony przed
patogenem) w zależności od wieku liści i sposobu aplikacji zarodników grzyba. Opracowano
metody badawcze mające na celu jakościową

i ilościową analizę różnych klas flawonoidów:
(1) metody rozróżniania izomerycznych malonylowanych pochodnych flawonoidów u łubinów;
(2) metodę ilościowej analizy antocyjanin przy
użyciu spektrometru MALDI-ToF, która może
posłużyć do analizy nagromadzania tych związków w tkankach roślin, m.in. w odpowiedzi na
stresy; (3) metodę identyfikacji glukuronianów
flawonoidów obecnych w tkankach roślin opierającą się na analizie HPLC/MS. Glukuroniany
flawonoidów stanowią podkategorię glukozydów
tych związków i występują u wielu gatunków roślin, w tym szczególnie obficie w liściach i łodygach roślin z rodzaju Medicago. Mechanizmy
fragmentacji glukuronianów są odmienne od
mechanizmów obserwowanych u innych flawonoidów, dlatego związki te były często pomijane
w analizach metabolitów wtórnych.
 Opracowano model matematyczny SimAsco
dotyczący: prognozowania terminu pojawiania
się pierwszych zarodników grzybów Leptosphaeria maculans i L. biglobosa, wywołujących
suchą zgniliznę kapustnych u rzepaku; okresu
ich maksymalnego stężenia w powietrzu. Model SimAsco składa się z dwóch modułów: Moduł SimMat – prognoza szybkości dojrzewania
owocników stadium workowego grzybów Leptosphaeria maculans i L. biglobosa na podstawie danych meteorologicznych, pozwalająca na
obliczenie sumy dni niezbędnych do uzyskania
całkowitej dojrzałości pseudotecjów, na podstawie krzywej Gaussa; Moduł SimAsco – prognoza uwalniania inokulum pierwotnego (askospor)
oparta na dynamice rozwoju owocników (moduł
SimMat) oraz dziennej sumie opadów przekraczającej określoną wartość progową. Działanie
modelu sprawdzono, korzystając z parametrów
meteorologicznych oznaczonych i prognozowanych dla Poznania. Model ten można stosować
we wszystkich miejscowościach wyposażonych
w stacje meteorologiczne. Korzystanie z niego
umożliwia podjęcie decyzji o zastosowaniu fungicydu w terminie gwarantującym najlepszy skutek
ochrony rzepaku przed suchą zgnilizną.
Uzyskane doktoraty:
Anna Kostrzak Cząstki wirusopodobne (VLPs)
złożone z antygenów HBV wytwarzanych w roślinach jako prototyp szczepionki przeciwko wzw B;
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Karolina Leśniewska Lokalizacja wybranych
grup sprzężeń w chromosomach łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.);
Marcin Przystalski Analiza liniowych funkcji
efektów obiektowych w modelach półparametrycznych: metodologia statystyczna z zastosowaniem w genetyce i hodowli roślin.
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; Ogólnopolskie Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Genetyki i Genomiki Stosowanej POLAPGEN.
 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 34
 (61) 655-02-00, fax (61) 655-03-01
 e-mail: office@igr.poznan.pl
www.igr.poznan.pl

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 128 pracowników, w tym 64 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 293
prace, z tego 108 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 71 projektów badawczych, w tym 6 zagranicznych; we
współpracy z zagranicą realizowano 12 tematów.
Wybrane wyniki:
 Realizując projekt „Zastosowanie sieciującego
preparatu enzymatycznego w celu obniżenia alergennych właściwości białek mleka”, opracowano
metodę obniżenia immunoreaktywności białek

mlecznych napojów fermentowanych. Dodatek
enzymu sieciującego, transglutaminazy (m-TG)
podczas procesu technologicznego produkcji napoju kefirowego oraz jogurtowego, wpływa na
obniżenie immunoreaktywności poszczególnych
białek o ponad 90%. W wyniku działania szczepów mikrobiologicznych białka mleka uległy hydrolizie pod wpływem wydzielanych enzymów
proteolitycznych, wskutek czego wcześniej rozpoznawane epitopy, głównie konformacyjne, uległy destrukcji. Sieciowanie m-TG spowodowało
wbudowanie determinant antygenowych w nowopowstałe aglomeraty białkowe w sposób uniemożliwiający rozpoznanie ich przez specyficzne
przeciwciała. Dodatkowo korzystnie też wpłynęło na cechy sensoryczne uzyskanych produktów.
Zastosowanie dodatku m-TG podczas produkcji
napojów jogurtowych pozwala na zrezygnowanie
z procesu zagęszczania mleka proszkiem mlecznym, co stanowi pozytywny aspekt ekonomiczny
w technologii produkcji niskoantygenowego napoju mlecznego.
 Wykazano udział estradiolu i prostaglandyny
(PG)E2 w mechanizmie autoamplifikacji wydzielania PGE2 w błonie śluzowej macicy świni we
wczesnej ciąży. Określono wpływ dwóch naturalnych sygnałów zarodkowych – estradiolu i PGE2,
na ekspresję enzymów szlaku syntezy PG, a także receptorów PGE2 w endometrium świni in
vitro. Estradiol zwiększał ekspresję enzymów
odpowiedzialnych za produkcję PGE2 (PTGS-2
i syntaza PGE), natomiast obniżał ekspresję enzymów uczestniczących w produkcji luteolitycznej PGF2a. PGE2 stymulowała własną produkcję
poprzez wzrost ekspresji PTGS-2 i syntazy PGE,
bez wpływu na produkcję PGF2. Oba czynniki zwiększały tym samym stosunek zawartości
syntazy PGE do syntazy PGF oraz stymulowały
ekspresję receptora PGE2. Odkryto oryginalny
mechanizm autoamplifikacji działania i wydzielania PGE2 w endometrium, który może zwiększać
stosunek luteotropowej PGE2 do luteolitycznej
PGF2α podczas matczynego rozpoznania ciąży,
a tym samym przedłużyć funkcję ciałka żółtego
w tym okresie.
Uzyskano prawa ochronne: „Sposób pobierania
gamet ryb, zwłaszcza oocytów i zestaw do jego
stosowania”; „Aerator inżektorowy”.
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Tytuł profesora uzyskał Mariusz K. Piskuła.
Uzyskane habilitacje:
Aneta Andronowska Lokalizacja i ekspresja
NADPH-diaforazy oraz izoform syntazy tlenku
azotu w macicy u ciężarnych świń: rola estradiolu
i progesteronu;
Wioletta Błaszczak Modyfikacja skrobi z użyciem
wysokiego ciśnienia hydrostatycznego.
Uzyskane doktoraty:
Marcin Chruściel Zmiany morfologiczne oraz ekspresja czynników: wzrostu fibroblastów (FGF),
śródbłonka naczyń (VEGF) i ich receptorów
w sznurze pępowinowym świni;
Anna Horszwald Czynniki kształtujące pojemność
antyoksydacyjną chleba żytniego;
Anna Kozłowska Unerwienie i aktywność steroidogenna torbielowatych jajników świń;
Agnieszka Krajewska Procesy rozpoznania międzymolekularnego i ich zastosowanie w czujnikach elektrochemicznych;
Katarzyna Kurzątkowska Opracowanie sensorów
elektrochemicznych do oznaczania zawartości
akrylamidu i kwasu akrylowego w produktach
żywnościowych;
Magdalena Stobiecka Opracowanie biosensorów
do oznaczania genetycznie zmodyfikowanej soi;
Dominika Świątecka Nieenzymatycznie glikozylowane białka grochu jako czynniki modyfikujące
aktywność fizjologiczną wybranych bakterii przewodu pokarmowego człowieka.
 10-747 Olsztyn, ul. Tuwima 10
 (89) 524-03-13, fax (89) 524-01-24
 e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl
www.pan.olsztyn.pl

INSTYTUT ŚRODOWISKA
ROLNICZEGO I LEŚNEGO PAN
(od 1 kwietnia 2009 r.)
Dyrektor: p.o. prof. dr hab. Andrzej Kędziora
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Jerzy J. Lipa
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 77 pracowników, w tym 32 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 154
prace, z tego 17 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 35 projektów badawczych, w tym 7 zagranicznych; we
współpracy z zagranicą realizowano 5 tematów.
Wybrane wyniki:
 Realizując projekt „Projekcje zmian w ekstremach opadowych w Polsce” stwierdzono, że następuje zmiana rozkładu opadów, tj. przesunięcie
z okresu ciepłego do chłodnego. Według projekcji modelu klimatycznego, zjawiska niedoborów
opadów w półroczu ciepłym mogą się nasilać i to
na całym obszarze Polski. Zaobserwowane zmiany w opadach intensywnych nie są tak widoczne,
jak w przypadku niedoborów opadów: obserwujemy pojedyncze trendy rosnące, jak i malejące.
Projekcje zmian opadów intensywnych wskazują
na wzrost średniej intensywności dni wilgotnych
dla całej Polski.
 W pracy Geograficzne systemy informacyjne
w inwentaryzacji zadrzewień śródpolnych zaproponowano metodykę, która posłuży do wykazania ewentualnych korzyści wynikających z zastosowania GIS w gospodarce zadrzewieniowej,
związanej z wprowadzaniem (projektowanie sieci
zadrzewień), utrzymywaniem oraz konserwacją
i porównywaniem sieci na badanych obszarach.
W rozprawie opracowano metody inwentaryzacji
ilościowej i jakościowej, koncepcję wizualizacji oraz metodę waloryzacji sieci zadrzewień ze
względu na ochronę czystości wód powierzchniowych i podziemnych z wykorzystaniem technologii GIS.
 Zakończony projekt UE ADAM dotyczył
kształtu polityki zmierzającej do ograniczenia
zakresu zmian klimatu oraz adaptacji do tych
zmian. Projekt odnosił się do spraw będących
przedmiotem dyskusji naukowych oraz do inicjatyw regulacyjnych w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Przygotowano projekcje
zmian klimatu, oszacowano skutki oddziaływań,
możliwości i uwarunkowań adaptacji i mitygacji.
Materiały te były wykorzystywane do przygotowania publikacji Komisji Europejskiej Green
Paper and Adaptation oraz White Paper and Adaptation, przedstawiających stanowisko Unii Europejskiej w sprawie możliwości mitygacyjnych
i adaptacyjnych krajów Europy do zmian klimatu.
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Uzyskane doktoraty:
Maciej Nowak Geograficzne systemy informacyjne w inwentaryzacji zadrzewień śródpolnych;
Iwona Pińskwar Projekcje zmian w ekstremach
opadowych w Polsce.
Instytut należy do sieci naukowych: AGROEKOBIOLOGIA – „Innowacyjne technologie i metody oceny oraz poprawy jakości produkcji roślinnej i wzbogacenia biologicznej różnorodności”;
AGROGAS – „Redukcja gazów cieplarnianych
i amoniaku w rolnictwie”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
„Agrobiotechnologia i Badania Bioróżnorodności Roślin Użytkowych”; Ogólnopolskie
Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Genetyki
i Genomiki Stosowanej POLAPGEN; „Budowa
elektrowni wraz z kopalnią węgla brunatnego na
terenie gmin Gubin i Brody i związanymi z nimi
przedsięwzięciami infrastrukturalnymi i budowlanymi”.
 60-809 Poznań, ul. Bukowska 19
 (61) 847-56-03, fax (61) 847-36-68
 e-mail: isrl@man.poznan.pl
www.isrl.poznan.pl

Wybrane wyniki:
 W ramach badań nad opracowaniem metod
długotrwałego przechowywania materiału roślinnego w warunkach kriogenicznych wykazano, iż
gametofit paproci drzewiastych zamknięty w kapsułkach żelowych może być odpowiednią diasporą do odtwarzania jego kultury przybyszowej
oraz namnażania z dużą intensywnością roślin
pokolenia sporofitowego.
 W badaniach anatomicznych kambium drzew,
na przykładzie sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L., stwierdzono, iż odmiennie niż dotychczas
uważano, wzrost intruzywny nie bierze udziału
we wzroście obwodowym cylindra kambium
i opracowano nowy, własny model matematyczny wzrostu komórek inicjalnych kambium.
 Podsumowano wieloletnie badania, prowadzone od 1992 roku w różnych rejonach Warszawy
nad oceną zanieczyszczenia środowiska 6 metalami ciężkimi, z wykorzystaniem metod bioindykacyjnych i na podstawie wyników analiz akumulacji
metali w liściach lipy i w tkankach mchu torfowca,
w próbkach pochodzących z 230 punktów pomiarowych w stolicy. Określono przestrzenny rozkład
tych zanieczyszczeń w postaci map imisji oraz przygotowano prognozy zmian w najbliższych latach.
Uzyskany doktorat:
Maja Boczkowska Molekularna ocena zmian
związanych z długotrwałym przechowywaniem
i regeneracją ziarniaków żyta (Secale cereale L.).

OGRÓD BOTANICZNY – CENTRUM
ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy T. Puchalski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Marian Saniewski

 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2
 (22) 648-38-56, fax (22) 757-66-45
 e-mail: ob.sekr@obpan.pl
www.ogrod-powsin.pl

STACJA BADAWCZA ROLNICTWA
EKOLOGICZNEGO I HODOWLI
ZACHOWAWCZEJ ZWIERZĄT PAN
(w restrukturyzacji)

Ogród (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 75 pracowników, w tym 9 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 69
prac, z tego 6 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 22
projekty badawcze, w tym 3 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 5 tematów.

Dyrektor: p.o. mgr inż. Andrzej Rudzki
 12-220 Popielno, Ruciane-Nida
 (87) 423-15-19, fax (87) 423-16-17
 e-mail: sbpan@wp.pl
www.popielno.pl

– 115 –

– 116 –

Czł. koresp. PAN Wojciech Kostowski
Przewodniczący Wydziału VI
Nauk Medycznych PAN
W 2009 roku Wydział VI Nauk Medycznych
PAN liczył 36 członków krajowych oraz 22 członków zagranicznych. W roku 2009 zmarł członek
rzeczywisty PAN Jan Steffen. Wydział dokonał
wyboru 3 członków zagranicznych, którymi zostali: Zbigniew Darżynkiewicz (USA), Tadeusz
Malinski (USA), Arne Schousboe (Dania).
Wydział opiniował projekty niektórych aktów
prawnych, wystąpienia placówek w sprawach
środków na inwestycje i aparaturę oraz na zagraniczne wyjazdy naukowe.
Wydział wnioskował o przyznanie Medalu
PAN im. M. Kopernika profesorowi Noelowi
Rose, wybitnemu immunologowi i patologowi,
odkrywcy zjawiska autoimmunizacji. Medal został wręczony przez prezesa PAN prof. Michała Kleibera 3 grudnia 2009 r. w Waszyngtonie,
podczas seminarium „Copernicus Tomb Mystery”
zorganizowanego przez Ambasadę RP w Waszyngtonie, Ambasadę Szwecji w Waszyngtonie
oraz Carnegie Institution for Science.
Z inicjatywy Wydziału przyznano Medal Polskiej Akademii Nauk prof. Janowi Venuletowi,
wybitnemu polskiemu farmakologowi i organizatorowi systemu monitorowania ubocznych działań leków. Wiceprezes PAN prof. Andrzej Górski
i przewodniczący Wydziału VI prof. Wojciech
Kostowski wręczyli Medal podczas uroczystości
w dniu 5 listopada 2009 r.
Wydział zorganizował sesję naukową „Stan
i perspektywy nauk medycznych w Polsce”, która odbyła się podczas Zgromadzenia Ogólnego
PAN w dniu 10 grudnia 2009 r. Przedstawiono
prezentacje na temat: roli PAN w rozwoju nauk
medycznych w Polsce (prof. Wojciech Kostowski), pozycji nauk medycznych na arenie międzynarodowej (prof. Andrzej Górski), stanu
i problemów kardiologii w Polsce (prof. Witold
Rużyłło, dyrektor Instytutu Kardiologii), osiągnięć i problemów transplantologii (prof. Marek
Krawczyk, rektor WUM), problemów i osiągnięć
genetyki (prof. Jerzy Nowak, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN) i onkologii (prof.
Marek Nowacki, b. dyrektor Instytutu-Centrum
Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie). Wydział

uczestniczył w przygotowaniu stanowiska PAN
w sprawie stanu nauk medycznych w Polsce.
Wydział zorganizował konferencję prasową
„Dopalacze – fakty i mity”, podczas której przedstawiono stanowisko naukowców w sprawie tej
kontrowersyjnej grupy produktów o działaniu
psychotropowym. W konferencji, którą prowadził
przewodniczący Wydziału prof. W. Kostowski,
wzięli udział m.in.: prof. Jerzy Vetulani (Instytut
Farmakologii PAN), dr Bogusław Habrat (Instytut
Psychiatrii i Neurologii), przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii oraz terapeuci zajmujący się
uzależnieniami. Wykład prof. W. Kostowskiego
pt. „Uzależnienia. Problemy medyczne i społeczne” opublikowano w Portalu Wiedzy i Internetowym Uniwersytecie Medycznym (www.pan.pl).
Wydział podjął uchwałę oceniającą działalność naukową i organizacyjną Instytutu Biologii
Medycznej PAN w Łodzi.
Komitety naukowe przy Wydziale VI opracowały i przedstawiły ważne oświadczenia
i stanowiska, m.in.: „Oświadczenie w sprawie
wyżywienia ludności Polski” (Komitet Nauki
o Żywieniu Człowieka), „Stanowisko w sprawie
projektu ustawy o sporcie” (Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej)
oraz „Stanowisko w sprawie opieki zdrowotnej
nad uczniami i działań niezbędnych dla poprawy jej jakości” i „Stanowisko w sprawie opieki
nad pacjentami z rzadkimi chorobami w Polsce”
(Komitet Rozwoju Człowieka). Komisja Chorób
Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii
Klinicznej PAN opracowała i opublikowała stanowisko w sprawie sepsy.
Nagrodę I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał prof. Ryszard Słomski,
przewodniczący Komitetu Genetyki Człowieka
i Patologii Molekularnej, jeden z pionierów badań
DNA dla potrzeb diagnostycznych w Polsce.
W placówkach Wydziału odbywało studia
doktoranckie pięciu stypendystów Prezesa PAN.
Studia prowadzone były w zakresie molekularnej
genetyki klinicznej.
Odbywały się regularne posiedzenia Kolegium Wydziału oraz funkcjonowała stała łączność
elektroniczna i wymiana informacji pomiędzy
członkami a przewodniczącym Wydziału. Informacja o bieżących wydarzeniach w działalności
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Wydziału była publikowana na witrynie internetowej Wydziału.
Wydział uczestniczył w XIII Festiwalu Nauki
w Jabłonnie, przedstawiając prezentacje i odczyty: „Genetyczna rekonstrukcja wymarłych gatunków zwierząt na przykładzie tura” (prof. Ryszard
Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN) oraz
„Komórki macierzyste – perspektywy zastosowania w medycynie” (prof. Krystyna DomańskaJanik, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN).
Przewodniczący Wydziału prof. W. Kostowski 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 reprezentuje PAN w European
Academies Science Advisory Council (EASAC),
a prof. A. Trzebski – w Komitecie Wykonawczym Międzyakademijnego Panelu Medycznego
(IAMP). Prof. J. Komender przewodniczy Komitetowi Narodowemu ds. Współpracy ze Stałym
Komitetem Konferencji PUGWASH ds. Nauki
i Spraw Międzynarodowych.
Odbyły się 2 posiedzenia plenarne Wydziału.
 W dniu 26 marca w części naukowej posiedzenia, prof. Leszek Kubicki, redaktor naczelny miesięcznika „Państwo i Prawo” przedstawił referat
„Aspekty prawne projektów ustaw dotyczących
reformy nauki w Polsce”. Prof. Marek Krawczyk,
rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosił odczyt „200-lecie Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego”. Wystąpienie prof.
Andrzeja Górskiego, wiceprezesa PAN poświęcone było 55. rocznicy śmierci profesora Ludwika
Hirszfelda. Członkowie Wydziału przyjęli sprawozdanie z działalności Wydziału za rok 2008.
Powołani zostali także członkowie komisji konkursowej w sprawie wyboru dyrektora Instytutu
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie.
 Na posiedzeniu w dniu 29 października wspomnienie o profesorze Janie Steffenie, członku rzeczywistym PAN wygłosił prof. Marek Nowacki, dyrektor Instytutu-Centrum Onkologii im.
M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Referat
„Rola i miejsce instytutów badawczych w sys-

temie ochrony zdrowia” wygłosił dr Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji
i Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.
Komentarz do referatu przedstawił dr hab. Roman Danielewicz, dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia. W posiedzeniu wziął udział prezes PAN prof.
Michał Kleiber.
Członkowie Wydziału wybrali 3 kandydatów
na członków zagranicznych spośród 9 zgłoszonych.
Członkowie Wydziału opublikowali łącznie
269 prac naukowych, w większości w międzynarodowych czasopismach naukowych o wysokim indeksie cytowań, byli autorami monografii,
komunikatów i doniesień zjazdowych; aktywnie
uczestniczyli w działalności naukowej i dydaktycznej, prowadząc badania, wykłady, opiniując
wnioski na stopnie i tytuły naukowe oraz nagrody
naukowe. Byli organizatorami lub współorganizatorami konferencji naukowych.
Nagrody i wyróżnienia naukowe
Wydział Nauk Medycznych nadał 19. Medal
im. Jędrzeja Śniadeckiego prof. dr hab. Barbarze Przewłockiej z Instytutu Farmakologii PAN
w Krakowie, za wybitny wkład w rozwój nauk
medycznych, w szczególności w zakresie farmakologii i farmakoterapii różnych typów bólu.
Wydział przyznał nagrody naukowe za rok
2009. Indywidualną Nagrodę Naukową Wydziału Nauk Medycznych PAN otrzymał dr hab.
Cezary Żekanowski z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN za cykl prac Zmienność mitochondrialnego i jądrowego DNA jako element podłoża chorób
zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego w populacji polskiej. Zespołowe Nagrody
Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN
przyznano: prof. dr hab. Władysławie A. Daniel,
dr. Jackowi Wójcikowskiemu, dr Annie Haduch
z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie za
cykl prac Mechanizmy oddziaływania pomiędzy
lekami psychotropowymi i cytochromem P450;
prof. dr. hab. Jackowi S. Dubielowi, dr. hab. Dariuszowi Dudkowi, dr. Tomaszowi Rakowskiemu,
dr. Arturowi Dziewierzowi, dr. Zbigniewowi Siudakowi z II Kliniki Kardiologii Collegium Me-
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dicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
za cykl prac dot. inwazyjnego leczenia zawału
mięśnia sercowego w celu zmniejszenia śmiertelności poprzez tworzenie sieci współpracujących szpitali w Małopolsce; dr hab. Agnieszce
Słowik, prof. dr. hab. Andrzejowi Szczudlikowi,
dr Barbarze Tomik z Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie za cykl prac Polimorfizmy genów
paraoksonaz a ryzyko chorób układu nerwowego
związanych z wiekiem. Honorowe wyróżnienie
Laur Medyczny im. dr. Wacława Mayzla za rok
2009 przyznano: Markowi Bugajskiemu, Pawłowi Salwie (studentom Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) za
cykl prac dot. zwiększenia skuteczności terapii
fotodynamicznej nowotworów; Annie Mackiewicz (studentce Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) za pracę Results of Liver Transplantation in the Treatment
of Budd-Chiari Syndrome; Weronice Broniek,
Natalii Wiatr (studentkom Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) za
pracę Rola trombocytów w chemotaksji komórek
dendrytycznych.
Członkowie Wydziału uzyskali następujące
nagrody i wyróżnienia: Stefan Angielski – Medal
Gloria Medicini; Andrzej Górski – I Nagroda za
program „Terapia fagowa infekcji bakteriami antybiotykoopornymi” w konkursie „Złoty Skalpel”
czasopisma „Puls Medycyny” na innowacyjność
w służbie zdrowia; Irena Hausmanowa-Petrusewicz – nagroda Dyrektora Instytutu Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej PAN; Włodzimierz
Januszewicz – Medal za Zasługi dla I Wydziału
Lekarskiego WUM; Roman Kaliszan – nagroda
interdyscyplinarna Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego „za wybitne osiągnięcia w badaniach
na rzecz rozwoju społeczeństwa”, Medal „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie”,
Medal XX-lecia Wydziału Farmaceutycznego
CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy; Stanisław
Konturek – zespołowa nagroda naukowa Ministra
Zdrowia; Wojciech Kostowski – odebrał dyplom
przyznanego wcześniej tytułu doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, otrzymał też Medal za Zasługi dla
I Wydziału Lekarskiego WUM; Bohdan Lewartowski – zespołowa nagroda naukowa Ministra

Zdrowia za cykl prac poświęconych pozawałowej
przebudowie serca; Janusz Limon – Medal „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie”;
Wiesław Pawlik – Certificate of Fellowship Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologii, zespołowa nagroda naukowa Ministra Zdrowia; Edmund Przegaliński – członek honorowy Polskiego
Towarzystwa Badania Układu Nerwowego; Włodzimierz Ptak – zespołowa Nagroda Naukowa
Ministra Zdrowia; Witold Rużyłło – Medal im.
dr. Tytusa Chałubińskiego WUM, Medal XXXlecia Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie,
nagroda główna ACADEMIA dla Wydawnictwa
Lekarskiego PZWL za książkę Kardiologia Interwencyjna; Andrzej Szczeklik – doktorat honoris
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
Tomasz Trojanowski – indywidualna nagroda
Rektora Akademii Medycznej w Lublinie.
Działalność komitetów naukowych
Przy Wydziale VI Nauk Medycznych PAN
funkcjonowało 11 komitetów naukowych, których aktywność obejmowała popularyzację
wiedzy, szczególnie współuczestnictwo w organizowaniu konferencji, a także działalność opiniodawczą. 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. Wszystkie komitety prowadzą swoje strony
internetowe.
Odbyło się jedno plenarne zebranie Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego, na
którym przedstawiono referat „Społeczne i ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji. Jaka odpowiedź sektora ochrony zdrowia?”
Komitet był współorganizatorem „Public Health
Priorities in Central Europe” (sesja w ramach
konferencji EUPHA: Human Ecology and Public Health).
Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii
i Diagnostyki Obrazowej był współorganizatorem konferencji: „Od obrazowania do terapii molekularnej” oraz II Sympozjum Sekcji Neuroonkologii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
Pod patronatem Komitetu odbyły się: VI Symposium on Medical Physics, IV International Sym-
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posium on Medical Physics, Warsztaty naukowe
„Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy”.
Skład Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej uległ zmianie po śmierci
prof. Jana Steffena. Na zastępcę przewodniczącego Komitetu powołano prof. Ewę Bartnik,
a na członka prezydium prof. Macieja Kurpisza. Odbyły się zebrania plenarne z wykładami: „Człowiek i jego trzy miliardy par zasad”
i „Ewolucja i zmienność wirusów” w związku
z dwusetną rocznicą urodzin K. Darwina. Komitet był współorganizatorem konferencji: „Mikromacierze w badaniu ekspresji genów: narzędzie w naukach podstawowych i klinicznych”;
XIII konferencja „Gliwickie Spotkania Naukowe
2009” poświęcona uwarunkowaniom genetycznym, molekularnym i środowiskowym powstawania nowotworów oraz ich terapii; sesja „Jak
starzeje się mózg?” z wykładami: „Mechanizmy
molekularnych zaburzeń poznawczych w procesie starzenia i nowych strategii terapeutycznych”; „Farmakologiczne modelowanie ludzkich
zespołów otępiennych typu tauopatii”; „Defekty
genetyczne przyspieszające starzenie się mózgu”.
Komitet wykonał ekspertyzę „Ilościowa ekspresja genów SCF/c-kit w różnych stanach patofizjologicznych gonady męskiej”.
Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń
Człowieka był współorganizatorem konferencji:
„Immunoprofilaktyka chorób układu sercowonaczyniowego”; „Wrodzona i nabyta odpowiedź
immunologiczna układu limfatycznego (III)”.
Komitet Nauk Fizjologicznych przeprowadził posiedzenia plenarne z referatami: „Farmakologia śródbłonka, nowe spojrzenie na mechanizmy działania kwasu nikotynowego i rolę
1 metylonikotynamidu”; „Znaczenie endokannabinoidów w fizjologii i patofizjologii układu krążenia”; „Topografia układu krążenia”; „Unraveling the Genomic Basis of Complex Functions and
Diseases – How Understanding Kidney Function
May Present Hypertension”. Komitet był współorganizatorem: XXVI Szkoły Zimowej Instytutu
Farmakologii PAN pt. „Pobudzające aminokwasy
III”; XIV Sympozjum Kardiologii Eksperymentalnej; „John Robert Vane Memorial”. Komisje
Komitetu współorganizowały: konferencję „Postępy w badaniach nad lekami przeciwpadaczkowymi i padaczką”; XIV Sympozjum Kardiologii

Eksperymentalnej; konferencję „Neurohormony i hormony tkankowe w procesie starzenia”;
13th International Conference on Gastrointestinal Research i 13th International Conference on
Ulcer Research; XVIII International Symposium
„Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”. Z inicjatywy
Komitetu odbyła się kolejna edycja konkursu
„Złoty Neuron” dla młodych badaczy (do 35.
roku życia) ze stopniem magistra lub doktora,
którzy opublikowali swoje artykuły w czasopismach z wysokim IF w latach 2007-2008.
Komitet Nauk Neurologicznych współorganizował liczne konferencje z udziałem naukowców zagranicznych. Zaprezentowano najnowsze
osiągnięcia w naukach neurologicznych dotyczące m.in. komórek macierzystych izolowanych
z ludzkich tkanek płodowych. Przedstawiono ich
możliwości przeżycia, migracji i zadomawiania
się w uszkodzonych tkankach, a także ukierunkowanego różnicowania przy przeszczepieniach
w doświadczalnych modelach uszkodzeń mózgu.
Były to m.in. konferencje: „10 lat programów
udarowych w Polsce. Interwencyjne leczenie udaru niedokrwiennego mózgu”; VIII Sympozjum
„Stem Cells Bases Therapeutic Approaches in
CNS Diseases”; „Genetic and Molecular Biochemistry of Neurological Diseases in Experiment and Clinic. Neuroprotective Strategy”; „Cytopatie mitochondrialne w neurologii”; „Migrena
i padaczka u dzieci i młodzieży. Pierwotne bóle
głowy u dzieci i młodzieży – diagnostyka i postępowanie terapeutyczne” (2 sesje podczas IV
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy);
„Neuropatologia encefalopatii egzo- i endogennych”; „Postępy w rozumieniu, diagnostyce
i terapii zaniku rdzeniowego mięśni” (Spinal
Muscular Atrophy: on the Eve of the Cure); III
Seminarium Psychiatryczne „Psychiatria a psychoterapia”. Tematyka konferencji wiązała się
ze stałym poszukiwaniem nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem najnowszych osiągnięć biologii
molekularnej i neurochemii. Dzięki staraniom
Komisji Neurogenetyki, na stronie internetowej
Komitetu została zamieszczona lista chorób genetycznych układu nerwowego diagnozowanych
w Polsce oraz lista polskich ośrodków zajmujących się neurogenetyką. Ukazała się monografia
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Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w bólach głowy u dzieci i młodzieży (red. dr hab.
M. Zgorzalewicz-Stachowiak) autorstwa członków Komisji Neurologii Dziecięcej Komitetu.
Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka
wspólnie z Komitetem Nauk o Żywności Wydziału V PAN zorganizował konferencję „Żywność,
żywienie a zdrowie”, której celem było podniesienie świadomości społecznej oraz zachęta dla rozwoju produkcji żywności mniej przetworzonej.
Komitety przygotowały wspólne „Oświadczenie
w sprawie wyżywienia ludności Polski” jako stanowisko pokonferencyjne i przekazały je prezesowi PAN oraz ministrowi zdrowia. Komitet i jego
komisje współorganizowały: XX Ogólnopolskie
Sympozjum Bromatologiczne „Jakość zdrowotna
żywności i żywienia oraz przedmiotów użytku”;
międzynarodową konferencję 9th EARNEST General Assembly Meeting; III Sympozjum „Standardy gastroenterologiczne w praktyce lekarza
pediatry i lekarza rodzinnego”. Członkowie Komitetu brali udział w wielu audycjach radiowych
i telewizyjnych, upowszechniając wiedzę z zakresu żywienia człowieka, uczestniczyli w Festiwalu
Nauki Polskiej oraz wygłaszali referaty na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i w Warszawskiej
Szkole Zdrowia.
Komitet Patofizjologii Klinicznej poprzez
swoje komisje współorganizował: cykliczną międzynarodową konferencję „Advances in Pneumology” związaną z prowadzoną działalnością naukowo-badawczą w dziedzinie eksperymentalnej
i klinicznej patofizjologii układu oddechowego,
obejmującą mechanizmy zaburzeń i regulacji
układu oddechowego, chemorecepcji oddechowej, adaptacji organizmu do hipoksji, ośrodkową
regulację oddychania; „XI Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2009” poświęcone
praktycznym problemom terapii chorób sercowonaczyniowych, w tym również warsztatom z elektrokardiografii, echokardiografii, ergospirometrii;
międzynarodową konferencję „Postępy neuroradiologii’2009” na temat klinicznej aplikacji najnowszych metod neuroobrazowania; 9. Europejską Konferencję Implantów Słuchowych u Dzieci
(ESPCI), która dotyczyła najnowszych zagadnień
z dziedziny implantów słuchowych. Z inicjatywy
Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu opracowano stanowiska: w sprawie sepsy;

(eksperckie) w sprawie wniosku refundacyjnego dotyczącego produktu leczniczego Champix
(wareniklina) we wskazaniu – odzwyczajenie się
od palenia tytoniu u dorosłych. Komisja ta przesłała także apel w sprawie ograniczenia biernego
palenia w Polsce na ręce minister zdrowia oraz
przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia.
Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej
i Integracji Społecznej przeprowadził zebrania
plenarne z referatami: „Plastyczność i regeneracja
układu nerwowego”; „Energetyka, moc i zmęczenie mięśni szkieletowych”. Tematyka posiedzeń
Prezydium Komitetu objęła m.in.: opinię i przyjęcie uchwały Komitetu w sprawie projektu ustawy
o sporcie; omówienie projektu nowego podziału
dziedzin i dyscyplin nauki; dyskusję na temat
przedmiotu kinezjologia znajdującego się w standardach kształcenia na kierunku fizjoterapia;
omówienie projektu kryteriów oceny czasopism
naukowych w zakresie nauk o kulturze fizycznej
i rehabilitacji (fizjoterapii); uchwałę w sprawie
wprowadzenia w Polsce nowego kierunku kształcenia – terapia zajęciowa. Komitet zorganizował
I Międzynarodowy Kongres „Rehabilitacja Polska”. Z inicjatywy Komitetu powstała również
publikacja Rehabilitacja Polska 1945-2009.
Odbyły się zebrania plenarne Komitetu Rozwoju Człowieka. Wygłoszono referaty: „Nowe
możliwości i stare zasady diagnostyki chorób
genetycznych w pediatrii”; „Dorobek naukowy
prof. dr hab. n. med. Jadwigi KopczyńskiejSikorskiej”; „Problemy opieki nad nastolatkami w ośrodkach pediatrycznych”. Komitet był
współorganizatorem międzynarodowej konferencji HBSC (Health Behavior in School-aged
Children: A WHO Cross-national Study) Focus
Group Meeting – „A New Directions of Study on
Adolescent Health and Health Behavior”. Komitet, po zapoznaniu się z sytuacją w diagnostyce
i leczeniu pacjentów z chorobami rzadkimi w kraju oraz uwzględniając rekomendacje Komisji Europejskiej w tej sprawie, opracował „Stanowisko
Komitetu Rozwoju Człowieka PAN w sprawie
opieki nad pacjentami z rzadkimi chorobami
w Polsce”, wnioskując o ogłoszenie konkursu na
projekt w celu utworzenia rejestru chorób rzadkich w populacji polskiej.
Skład Komitetu Terapii i Nauk o Leku uległ
zmianie po śmierci prof. Julity Chojnowskiej-

– 121 –

Jezierskiej, przewodniczącej Komisji Farmakologii Klinicznej i Terapii. Nowym przewodniczącym Komisji został prof. Bogusław Okopień.
Odbyły się zebrania plenarne, przedstawiono
m.in. referat „Mechanizmy farmakoterapii stanów przedcukrzycowych”. Komitet współorganizował konferencje: „Natural Biotechnological
and Synthetic Products with Cytostatic Activity”;
„Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych”; „Wpływ czynników
technologicznych na wchłanianie substancji leczniczej w postaci leku”. Prezentowana tematyka
konferencji nawiązywała do aktualnych, światowych kierunków badań, przedstawianych przez
Unię Europejską.

INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
Przewodnicząca Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Maria J. Olszewska
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 55 pracowników, w tym 41 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
42 prace, z tego 21 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
33 projekty badawcze, w tym 4 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 7 tematów.
Wybrane wyniki:
 Wykazano, że niedobory fikoliny L nasilają
podatność dzieci z astmą/alergicznym nieżytem
nosa na zakażenia układu oddechowego, natomiast nie mają związku z występowaniem alergii
oraz nawracaniem infekcji u dzieci bez alergii.
W grupie dzieci z alergią i nawracającymi zakażeniami, stężenia fikoliny L były istotnie niższe,
a niedobór białka występował częściej, w porównaniu z grupą kontrolną. Badanie stężenia fikoliny
L (oraz genotypu FCN2) może być w przyszłości
pożytecznym narzędziem diagnostycznym.
 Wykazano, iż prątki gruźlicy mają zdolność
do akumulacji cholesterolu w ścianie komórko-

wej oraz jego wykorzystania jako źródła węgla
i energii. Wykazano również, że akumulacja lub
degradacja cholesterolu zależy od dostępności
innych źródeł węgla oraz że akumulacja cholesterolu zmienia przepuszczalność osłon komórkowych prątków, stając się mniej przenikalną dla
podstawowych leków przeciwprątkowych.
 Opracowano nowy typ znaczników o strukturze klastrów boru do detekcji elektrochemicznej
kwasów nukleinowych i konstrukcji bioczujników DNA dla molekularnej diagnostyki medycznej w oparciu o klastry boru.
Uzyskane doktoraty:
Mariusz Malinowski Charakterystyka ekspresji
i aktywności metaloproteaz macierzowych w komórkach śródbłonka aktywowanych tymozyną β4;
Marcin Radajewski Charakterystyka promotora
genu ABCC6 związanego z chorobą pseudoxanthoma elasticum;
Arkadiusz Wojtasik Opracowanie nowej metody
genetycznej – TRS-PCR dla identyfikacji i różnicowania wybranych szczepów z rodzaju Mycobacterium.
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 konsorcjów naukowych:
Centrum Zaawansowanych Technologii „BioTechMed”; Konsorcjum naukowe powołane do
realizacji projektu „Neuroplastyczność, neurotransmisja i sygnałowanie wewnątrzkomórkowe
w neuropatologiach wywołanych ekscytotoksycznością”; Konsorcjum naukowe powołane do realizacji projektu „Zaawansowane badania biomedyczne w diagnostyce chorób cywilizacyjnych”.
 93-232 Łódź, ul. Lodowa 106
 (42) 272-36-33, fax (42) 272-36-30
 e-mail: aobidowska@cbm.pan.pl
www.cbm.pan.pl
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INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN

i D2 w mechanizmie działania leków przeciwpsychotycznych.

Dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Edmund Przegaliński
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 168 pracowników, w tym 72 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 257
prac, z tego 90 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 47
projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 20 tematów.
Wybrane wyniki:
 Wykazano, że w eksperymentalnych modelach
schizofrenii dochodzić może do podniesionej
ekspresji genów w wyniku białek histonowych
typu H3 oraz że powyższy efekt jest łagodzony
podaniem neuroleptyku.
 Wyniki badań biochemicznych, przeprowadzonych po obwodowym podaniu selektywnych
neurotoksyn sugerują, że obok wcześniej badanego układu dopaminergicznego, układ noradrenergiczny i serotoninergiczny mózgu może również odgrywać istotną rolę w regulacji ekspresji
cytochromu P450 w wątrobie.
 Zajmowano się poznaniem wzorców ekspresji
genów charakterystycznych dla różnych leków
uzależniających (kokaina, metamfetamina, morfina, heroina, alkohol i nikotyna). Badania doprowadziły do identyfikacji wielogenowych sygnatur
transkrypcyjnych oraz wskazania nowych szlaków molekularnych zaangażowanych w mechanizmy powstawania uzależnień lekowych.
Uzyskano patent „Animal Model Based on
Targeted Apoptosis for the Study of Genetic Diseases Such as Parkinson’s Disease” (Zwierzęcy
model oparty o wywołanie miejscowej apoptozy,
służący do badania chorób genetycznych m.in.
choroby Parkinsona).
Uzyskane doktoraty:
Agata Faron-Górecka Badania in vitro roli heterodimeryzacji receptorów dopaminowych D1

Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
„Neuropharmacology in Search for New Perspective in Respond to the Demand of Emerging
European Society”.
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 nerwowego”.
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
IOITOB – Interdyscyplinarny Ośrodek Innowacyjnych Technik Obrazowania Biomedycznego.
 31-343 Kraków, ul. Smętna 12
 (12) 662-32-20, fax (12) 637-45-00
 e-mail: ifpan@if-pan.krakow.pl
www.if-pan.krakow.pl

INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy S. Nowak
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Wojciech Markiewicz
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 62 pracowników, w tym 26 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 92
prace, z tego 23 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 46
projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 12 tematów.
Wybrane wyniki:
 Dokonano oceny polimorfizmu oraz ekspresji
genów w tętniaku aorty brzusznej (AAA) oraz zespole Leriche’a (AIOD). Wyniki opisano w pracy
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Angiotensin-Converting Enzyme (ACE, I/D) Gene
Polymorphism and Susceptibility to Abdominal
Aortic Aneurysm or Aortoiliac Occlusive Disease.
 Wykazano występowanie polimorfizmu
C(-1260)A genu CYP27B1 w autoimmunizacyjnej chorobie Addisona. Wyniki opisano w pracy
Association of the CYP27B1 C(-1260)A Polymorphism with Autoimmune Addison’s Disease.
 Opracowano standardy diagnostyki MRD
i chimeryzmu. Wyniki opisano w pracy Hematologia molekularna. Patogeneza, patomechanizmy
i metody badawcze.
Wdrożono „Uzyskanie transgenicznych świń
z ekspresją genu fukozylotransferazy człowieka”.
Tytuł profesora uzyskała Danuta Januszkiewicz-Lewandowska.
Uzyskana habilitacja:
Marzena Gajęcka Charakterystyka zespołu mikrodelecji 1p36 oraz identyfikacja mechanizmów
aberracji chromosomowych w regionie 1p36.
Uzyskane doktoraty:
Marta Michna Polimorfizm genu PTPN22 w wybranych chorobach autoimmunizacyjnych układu
dokrewnego;
Marzena Skrzypczak-Zielińska Ocena wysokosprawnej chromatografii cieczowej i long PCR
dla określenia długości fragmentów w chorobach
z powtórzeniami trinukleotydów.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości:
Wielkopolskie Centrum Biotechnologii Medycznej – BioTechMed.
Instytut należy do sieci naukowych: „Biotechnologia Rozrodu Zwierząt”; Wielkopolskie Centrum
Badań Przyrodniczych i Medycznych.
Instytut uzyskał certyfikat European Assessment
Scheme for Cystic Fibrosis 2008 oraz Certyfikat
Towarzystwa Genetyki Człowieka 2008 w zakresie diagnostyki mukowiscydozy.
 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 32
 (61) 657-91-00, fax (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 174 pracowników, w tym 71 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
303 prace, z tego 85 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
89 projektów badawczych, w tym 19 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 19
tematów.
Wybrane wyniki:
 Badania markerów biochemicznych jako wykładników infekcyjnych procesów zapalnych
pozwoliły opracować metodę jednoczesnego
pomiaru endotoksyny, muraminy i kwasu sjalowego, ważnych w praktyce klinicznej parametrów diagnostycznych i prognostycznych. Oznaczanie z dużą czułością swoistego dla bakterii
Gram-ujemnych kwasu 3-deoksyoktulozonowego i Gram-dodatnich kwasu muraminowego, w obecności kwasu sjalowego jako markera
wewnętrznego, pozwala śledzić obraz kliniczny
posocznicy i wstrząsu septycznego.
 Badano genetyczne uwarunkowania i weryfikację patomorfologiczną reakcji alogenicznej
występującej po przeszczepie komórek hematopoetycznych, a w szczególności genetyczne
zróżnicowanie osobników pod względem polimorfizmu genu kodującego czynnik pochodzenia stromalnego SDF-1 (CXCL12) w odniesieniu
do pacjentów poddanych transplantacji komórek
układu krwiotwórczego. Wykonano analizę zależności pomiędzy polimorfizmem i ekspresją genu
kodującego (CXCL12/SDF-1), który odgrywa
istotną rolę w procesie migracji i zasiedlania
komórek macierzystych CD34 a wydajnością
mobilizacji komórek macierzystych ze szpiku
do krwi obwodowej. Wykazano, że polimorfizm
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genu CXCL12 ma wpływ na tempo odnowy hematologicznej u pacjentów po autologicznym
przeszczepieniu PBPC. Szybszą odnową charakteryzują się pacjenci z allelem CXCL12-3’A.
 Prowadzono badania podstawowe nad mechanizmem działania bakteriofagów oraz wpływem
bakteriofagów na funkcje układu immunologicznego w modelach eksperymentalnych, takie
jak np. ostry proces zapalny czy wpływ białek
bakteriofagowych na procesy nowotworowe. Prowadzono typowania fagowe oraz poszukiwania
nowych fagów i ich charakterystyki. Zajmowano
się optymalizacją przygotowania preparatów fagowych do celów terapeutycznych. Rozpoczęto
badania przedkliniczne u zwierząt poddanych
eksperymentalnej terapii fagowej. Wobec problemu narastającego zjawiska antybiotykooporności, Instytut oferuje eksperymentalną terapię
bakteriofagami u nosicieli bakterii odpornych na
antybiotyki, dostosowaną do profilu mikrobiologicznego chorych.
Uzyskano patent „Kompleks, kompozycja farmaceutyczna, szczepionka i jej zastosowanie”.
Tytuł profesora uzyskał Janusz Boratyński.
Uzyskane doktoraty:
Aleksandra A. Bielawska-Pohl Study on NK Cells
Cytotoxicity Toward Endothelial Cells (Uwarunkowania aktywności cytotoksycznej komórek NK
w stosunku do komórek śródbłonków naczyniowych);
Anna Maciejewska Badania strukturalne i serologiczne endotoksyn bakteryjnych Plesiomonas
shigelloides O17 i O51;
Małgorzata Mitkiewicz Rola cyklaz guanylanowych w regulacji aktywności czynników transkrypcyjnych AP-1 i NF-kappaB;
Izabela Nowak Ocena związku genów KIR
i HLA-C z podatnością na samoistne poronienia;
Joanna Rossowska Analiza komórkowej odpowiedzi przeciwnowotworowej indukowanej zmodyfikowanymi genetycznie komórkami dendrytycznymi u myszy;
Ewa Zuziak Badania obecności przeciwciał przeciwfagowych w surowicy ludzkiej.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
(Centre of Excellence – IMMUNE) za uczest-

nictwo w programie „Quality of Life and Management of Living Resources” ogłoszonym przez
Komisję Europejską w Brukseli.
 53-114 Wrocław, ul. R. Weigla 12
 (71) 337-11-72, fax (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
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 264 pracowników, w tym 110 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
530 prac, z tego 151 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
89 projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 49
tematów.
Wybrane wyniki:
 Wykazano, iż przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP) działając poprzez receptor typu C
(clearance receptor) zapobiega generacji reaktywnych form tlenu (ROS) w astrocytach poddanych
działaniu toksycznych stężeń jonów amonowych.
Wynik stanowi pierwszy i dotąd jedyny udokumentowany przypadek bezpośredniego cytoprotekcyjnego działania ANP w ośrodkowym układzie nerwowym.
 Realizując projekt badawczy „Badanie molekularnego podłoża choroby Alzheimera i otępienia czołowo-skroniowego”, przeprowadzono
analizę podłoża genetycznego choroby Alzheimera (AD) o nietypowym przebiegu, a zwłaszcza
sugerującym rozpoznanie otępienia czołowoskroniowego (FTD). Zidentyfikowano mutacje
I213L, L226F (nowa), P264L, L424H (nowa)

– 125 –

w PSEN1 oraz u pacjenta z FTD/AD mutację
P301L w MAPT. Zidentyfikowano także rzadką mutację S170F w PSEN1, która powstała de
novo. Opracowano nowy model cząsteczki preseniliny 1 oraz preseniliny 2, który może być
użyteczny w ocenie stopnia patogenności nowo
identyfikowanych podstawień aminokwasowych
w cząsteczkach presenilin.
 W wyniku realizacji projektu badawczego
„Badania niestabilności genomu i mozaikowatości genetycznej w chorobie Alzheimera” zoptymalizowano metodę izolacji i amplifikacji DNA
z niewielkiej liczby komórek oraz analizę CGH,
w celu wykrycia niestabilności chromosomalnych
w niewielkiej części analizowanych komórek.
Uzyskane wyniki wskazują na występowanie
niestabilności chromosomowej w neuronach pacjentów z chorobą Alzheimera (AD), jak również
w komórkach hodowanych w obecności Abeta42.
Analiza cytogenetyczna materiału pochodzącego
od pacjentów z AD wykazała, że u osób o wczesnym wieku pojawienia się pierwszych objawów
choroby stwierdza się największą liczbę trisomii
21 (w ok. 1,5-1,75% wszystkich analizowanych
komórek).
Uzyskano patent „Sposób otrzymywania ludzkich komórek macierzystych z krwi pępowinowej, sposób namnażania i różnicowania komórek
macierzystych do neuronów, astrocytów i oligodendrocytów, komórki macierzyste oraz neurony,
astrocyty i oligodendrocyty”.
Uzyskane habilitacje:
Maciej W. Jankowski Purynergiczna regulacja
hemodynamiki kłębuszków nerkowych oraz transportu jonów sodu w cewkach nerkowych;
Sławomir Michalak Patomechanizmy zwyrodnienia móżdżku w przebiegu doświadczalnej choroby
nowotworowej u szczura.
Uzyskane doktoraty:
Małgorzata Beręsewicz Udział kompleksów białkowych w inicjacji sygnału wywołanego niedokrwieniem mózgu u myszoskoczka mongolskiego;
Magdalena A. Herbik Transgeniczny szczurzy model rodzinnej postaci stwardnienia zanikowego

bocznego i jego zastosowanie do przedklinicznej
oceny potencjalnych leków;
Marzena Łazarczyk Ocena aktywności proliferacyjnej oraz wybranych cech fenotypowych komórek nowotworowych ludzkiej linii glejaka T98G
pod wpływem działania analogów tachykininowych i opioidowych w badaniach in vitro;
Marta T. Słomka Badanie właściwości neurotoksycznych i neuroprotekcyjnych amidu kwasu
1-metylnikotynowego w wybranych modelach
doświadczalnych;
Dominika M. Zając Właściwości biologiczne
N-oleinoilo-dopaminy, nowej lipidowej pochodnej dopaminy, z uwzględnieniem jej wpływu na
oddychanie u szczurów.
Przy Instytucie działa Zintegrowane Centrum Doskonałości Chemii Medycznej Neuropeptydów.
Instytut należy do sieci naukowych: „Poszukiwanie wewnątrzustrojowych punktów uchwytu
potencjalnych leków neurotropowych”; „Farmakologiczna i genetyczna protekcja oraz cytoprotekcja w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego”; BIOWIZJA – „Wizualizacja zjawisk
biomedycznych”; Polska Sieć Mitochondrialna
MITONet.pl; Polska Sieć Biologii Komórkowej.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie Biomedycyny, Biotechnologii i Informatyki
Stosowanej (CZT BIM); Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT).
Zwierzętarnia Instytutu posiada certyfikat NIHPHS Approved Animal Welfare Assurance from
OFAW nr A 5438-01.
Instytut posiada certyfikat – VIII Szkoła Cytometrii Przepływowej Becton Dickinson pt. „Odkrywamy na nowo program FACSDiva”.
 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5
 (22) 668-52-50, fax (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 na koniec 2009 roku skupiał 31 członków
krajowych, w tym 18 rzeczywistych i 13 korespondentów oraz 20 członków zagranicznych.
Z grona członków Polskiej Akademii Nauk odeszli: czł. rzecz. PAN Lubomir W. Baran i czł. zagr.
PAN Mark N. Berdichevski.
Głównym forum działalności Wydziału VII
PAN w roku 2009 były sesje plenarne i posiedzenia kolegium Wydziału, regularnie odbywały
się posiedzenia ścisłego kolegium. W sprawach
wymagających bieżących decyzji, w okresie między sesjami, członkowie ścisłego kierownictwa
Wydziału konsultowali się z członkami Wydziału,
przewodniczącymi komitetów i dyrektorami placówek. Na sesjach omawiane były aktualne zagadnienia polityki naukowej, a także wydarzenia
naukowe w Polsce i na świecie. Przewodniczący
Wydziału przekazywał informacje o ważniejszych pracach Prezydium PAN.
W roku sprawozdawczym odbyły się dwie
sesje plenarne Wydziału.
 Pierwsza z nich odbyła się 6 maja. Prof. Andrzej Żelaźniewicz, przewodniczący Komitetu
Nauk Geologicznych PAN i prof. Leszek Marks,
przewodniczący Komitetu Badań Czwartorzędu
PAN wygłosili wspólny referat „Przyczyny zmian
klimatu – okiem geologa”. Omawiano kierunki
zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego
w Polsce, w tym propozycje nowelizacji ustawy
o PAN.
 Na sesji plenarnej, która odbyła się 30 października, członkowie Wydziału zadecydowali
o przyznaniu w 2009 roku 4 nagród naukowych.
Wybrano także składy zespołów oceniających
działalność Instytutu Geofizyki PAN i Muzeum
Ziemi PAN oraz członków komisji wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów nowych władz
na kadencję 2011-2014. Członkowie Wydziału
VII PAN wybrali profesora Ewalda Brückla (geofizyka) z Austrii na kandydata na członka zagranicznego PAN. Wysłuchano informacji o postępie
prac legislacyjnych dotyczących ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

W wyniku konkursów Prezes PAN powołał:
prof. dr. hab. Janusza Pempkowiaka na dyrektora Instytutu Oceanologii PAN oraz prof. dr.
hab. Marka Degórskiego na dyrektora Instytutu
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im. Stanisława Leszczyckiego PAN.
Wydział współdziałał z placówkami we
wszystkich sprawach dotyczących finansowania
i opiniował wystąpienia placówek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie
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.
Członkowie Wydziału prowadzili własne
badania naukowe, kierowali zespołami badawczymi, wykładali na wyższych uczelniach.
Uczestniczyli także w pracach komitetów PAN,
towarzystw naukowych, rad naukowych instytutów, rad redakcyjnych i licznych komisji. Działali
w międzynarodowych organizacjach naukowych,
nierzadko pełniąc tam funkcje kierownicze.
Członkowie Wydziału opracowali wiele recenzji
i opinii przygotowywanych na zlecenie różnych
placówek naukowych, Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, instytucji
rządowych, samorządowych i gospodarczych.
Nagrody i wyróżnienia naukowe
Nagrodą im. Stanisława Staszica uhonorowano prof. Krystynę Wasylikową z Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie
i prof. Andrzeja Witkowskiego z Instytutu Nauk
o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę
The Palaeoecology of Lake Zeribar and Surrounding Areas, Western Iran, during the Last
48 000 Years. Nagroda im. Wawrzyńca Teisseyre’a przypadła dr. Arturowi Kędziorowi z Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie za
pracę Depositional Architecture of the Zabrze
Beds (Namurian B) within the Main Anticline of
the Upper Silesia Coal Basin, Poland. Nagrodą
im. Maurycego Piusa Rudzkiego wyróżniono
dr hab. Marię Włodarską-Kowalczuk z Instytutu
Oceanologii PAN w Sopocie za główny wkład
w pracę zbiorową Bioróżnorodność zoobentosu
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w fiordach arktycznych. Nagroda im. Ignacego Domeyki przypadła dr Teresie Wing-Dudek
z Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie za główny wkład w dwie prace zespołowe:
Interstratified Kaolinite-Smectite: Nature of the
Layers and Mechanism of Smectite Kaolonization
i Structure of Mixed-Layer Kaolinite-Smectite
and Smectite-To-Kaolinite Transformation Mechanism from Synthesis Experiments.
Członkowie Wydziału VII otrzymali w 2009
roku liczne nagrody i wyróżnienia za działalność
naukową, publikacyjną i dydaktyczną.
Czł. koresp. PAN Piotr Kowalik, otrzymał:
doktorat honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od Ministra Środowiska
– odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony
Środowiska” oraz nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za całokształt dorobku
naukowego. Czł. rzecz. PAN Michał Szulczewski
i czł. koresp. PAN Ryszard Marcinowski otrzymali Nagrodę Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze. Prezydent RP
nadał czł. rzecz. PAN Ryszardowi Domańskiemu
Złoty Medal za Długoletnią Służbę, a poznańskie
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uhonorowało go statuetką Złotego Hipolita wraz z tytułem
Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. International Mine Ventilation Committee przyznał czł.
rzecz. PAN Wacławowi Trutwinowi dyplomy
uznania za organizację 7. Międzynarodowego
Kongresu Wentylacji Kopalń w Krakowie oraz
za przewodnictwo Komitetowi Międzynarodowych Kongresów Wentylacji Kopalń. Czł. koresp.
PAN Józef Dubiński otrzymał od Prezydenta RP
Złoty Medal za Długoletnią Służbę, a na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Eureka 2009
uzyskał Krzyż Innowacyjności za całokształt
działalności oraz dyplom w III konkursie „Gepardy Biznesu” za wkład w rozwój Głównego
Instytutu Górnictwa. Czł. koresp. PAN Jakub Siemek otrzymał Nagrodę Rektora AGH I stopnia za
dorobek publikacyjny oraz tytuł „Profesor Honorowy Akademii Górniczo-Hutniczej”. Czł. rzecz.
PAN Aleksander Guterch, otrzymał od Światowej
Organizacji Meteorologicznej (WMO) i Międzynarodowej Rady Unii Naukowych (ICSU)
dyplom „Certificate of Appreciation” za wielki

wkład we współpracę międzynarodową w działaniach 4. Międzynarodowego Roku Polarnego
2007-2009.
Działalność komitetów naukowych
Wydział koordynował działalność związanych z nim komitetów naukowych, a także sprawował organizacyjną i merytoryczną opiekę nad
działalnością placówek naukowych.
Komitet Badań Czwartorzędu w roku sprawozdawczym przeprowadził posiedzenia plenarne, na których: wysłuchano referatu dr hab. Mirosławy Kupryjanowicz „Globalne ocieplenie czy
kolejne zlodowacenie?” oraz omówiono projekt
ekspertyzy o stanie nauk geologicznych w Polsce;
wysłuchano referatu dr. hab. Stanisława Fedorowicza „Kierunki rozwoju luminescencyjnych metod datowania osadów czwartorzędowych”. Prof.
Leszek Marks przedstawił obowiązujący status
i podział czwartorzędu. Podsumowano działalność redakcji czasopisma „Studia Quaternaria”.
Na posiedzeniach prezydium omówiono strategię
wykonania ekspertyz o stanie nauk geologicznych
w Polsce oraz sprawy związane z dalszą działalnością wydawniczą Komitetu.
Pod patronatem Komitetu odbyły się konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe,
a m.in. „Climate Change” – The Environmental
and Socio-Economic Response in the Southern
Baltic Region; IV konferencja Paleobotaniki
Czwartorzędu – Późnoglacjalne i holoceńskie
zmiany środowisk abiotycznych i ich zapis paleobotaniczny; „Korelacja stratygraficzna lessów
i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski”; Stratygrafia Plejstocenu Polski – Strefa marginalna
lądolodu zlodowacenia Warty i Pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu; 43. Sympozjum Speleologiczne; „50 lat Geomorfologii”;
Warsztaty Sedymentologiczne „Plejstoceńskie
środowiska sedymentacyjne Pojezierza Pomorskiego”. Członkowie Komitetu uczestniczyli
w międzynarodowych spotkaniach naukowych,
m.in.: w XI Sympozjum Paleolimnologicznym
(Guadalajara, Meksyk), XVI Seminarium Polsko-Ukraińskim (Skała Podolska, Ukraina) oraz
w roboczych spotkaniach polsko-ukraińskich
i polsko-białoruskich, a także w Warsztatach Sedymentologicznych (Peru, Indie).
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Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego
ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Badań
Czwartorzędu (INQUA). Członkowie Komitetu
biorą udział w programach: EU Project CONTINENT, współpracują z European Sciences Foundation w zakresie bazy danych palinologicznych,
a także w ramach grupy HIMME (Human Impact
on Mid Mountains Ecosystems – strefa klimatów
umiarkowanych).
Ukazał się kolejny numer „Studia Quaternaria” vol. 26/2009. Komitet oraz dwie komisje
prowadzą własne strony internetowe.
Odbyły się zebrania plenarne Komitetu Badań Morza. Na spotkaniach m.in. omówiono
osiągnięcia Akademii Pomorskiej w Słupsku
w zakresie badań naukowych środowiska wodnego. Referat przedstawił prorektor ds. nauki
Akademii prof. Zbigniew Mudryka. Zajmowano
się sprawozdaniem działalności Komitetu za rok
2008, planem pracy oraz działalnością wydawniczą Komitetu. Ponadto omawiano współpracę
Komitetu z organizacjami samorządowymi oraz
pozarządowymi działającymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania środowiskiem
w regionie nadmorskim. Referat na ten temat
przedstawił dyrektor Biura Związku Miast i Gmin
Morskich Grzegorz Walczukiewicz. Dokonano
przeglądu prac nad Strategicznym Narodowym
Programem Badań Morza i nad oceną dyscypliny
– oceanologia. Zajmowano się kwestią kawern
solnych oraz zagadnieniami poruszonymi w liście prof. Stanisława Rakusy-Suszczewskiego
w sprawie budowy statku badawczo-transportowego. Dyskutowano sprawę Europejskiej Strategii na rzecz Badań Morskich oraz odprowadzania
wody z potoków sopockich do Zatoki Gdańskiej.
Na spotkaniach prezydium Komitetu omawiano
m.in. sprawę ewentualnych zmian w krajowym
systemie organizacji badań naukowych, opiniodawczą funkcję komitetów naukowych PAN,
współpracę z organizacjami samorządowymi
oraz pozarządowymi działającymi w zakresie
ochrony środowiska i gospodarowania środowiskiem w regionie nadmorskim, ocenę dyscypliny
oceanologia, opracowanie Krajowego Programu
Badań Naukowych i Prac Rozwojowych dotyczących Środowiska Morskiego (2010-2015).
Komitet działał poprzez swoje sekcje specjalistyczne, m.in. współorganizowano semina-

rium „Propozycja programu rekultywacji rejonu
wyrobisk porefulacyjnych w Zatoce Puckiej”,
nt. antropogenicznych przekształceń dna Zatoki
Puckiej w strefach poboru osadów dennych do
sztucznego zasilania brzegu w celu jego ochrony przed abrazją oraz konferencję „Wpływ anomalii klimatycznych i pogodowych na procesy
abrazji strefy brzegowej Południowego Bałtyku”
nt. wpływu postępującego ocieplenia klimatu na
zmiany poziomu morza i związaną z tym intensyfikacją procesów abrazji.
Komitet (wraz z sekcjami) w ramach działalności upowszechniającej i promującej naukę
zorganizował wystawę: „Co w morzu kwitnie?”
prezentowaną podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2009 w Sopockim Dniu Nauki oraz wystawę
„Geologiczne osobliwości polskiego wybrzeża”.
Tematem był „Wpływ zanieczyszczeń na organizmy bałtyckie a zmiana klimatu”. Podczas warsztatów uczestnicy mogli wykonać pomiar zasolenia wody morskiej, obejrzeć organizmy testowe
(glony, cyjanobakterie, bakterie, omułki) oraz
sposoby ich hodowli. Komitet był współorganizatorem Pikniku Naukowego Gdańsk-Gdynia,
prezentującego badania morskie i nauki o morzu,
podczas którego przedstawiono ekspozycję minerałów, skał i skamieniałości.
Członkowie sekcji specjalistycznych Komitetu m.in. zajmowali się sprawami: ochrony Ryfu
Mew i ochrony brzegów, powołania rezerwatu
podmorskiego Redłowo, kawern solnych w Kosakowie, przygotowania – wspólnie z Polskim
Towarzystwem Hydrobiologicznym – listy gatunków organizmów występujących w Polskich
Obszarach Morskich.
Komitet Badań Morza PAN pełnił funkcję
Komitetu Narodowego ds. współpracy z Komitetem Naukowym Badań Oceanicznych SCOR.
Prezydium Komitetu pełniło funkcję zaplecza
konsultacyjnego dla przedstawiciela PAN w Radzie Morskiej Europejskiej Fundacji Naukowej
(Marine Board-ESF). Uczestniczono w weryfikacji i aktualizacji listy toksycznych substancji
chemicznych obecnych w środowisku morskim,
która została zaprezentowana na posiedzeniu
grupy roboczej Marine Board-ESF w Brukseli.
Utrzymywano kontakty z komitetami roboczymi Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej
UNESCO.
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Komitet współpracował z organizacjami samorządowymi oraz pozarządowymi działającymi
w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania
środowiskiem w regionie nadmorskim.
Na posiedzeniach plenarnych Komitetu
Geodezji omawiano m.in.: raport na temat stanu dyscypliny naukowej geodezja i kartografia
w Polsce w latach 1995-2007, zmiany formalnoprawne dotyczące działalności komitetów PAN,
projekty ustaw dotyczących sfery nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce oraz wynikające
z nich zmiany. Wysłuchano informacji Jolanty
Orlińskiej, Głównego Geodety Kraju nt. modernizacji państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (PZGiK) oraz roli środowiska
naukowego w tym procesie. Wysłuchano wykładu doc. dr hab. Jolanty Nastuli (Centrum Badań
Kosmicznych PAN) „Masowa (grawimetryczna)
funkcja pobudzenia ruchu bieguna, na podstawie
danych z misji GRACE”.
Wybrano nowego przewodniczącego Komitetu w miejsce zmarłego prof. Lubomira W. Barana. Przewodniczącym został prof. Marcin Barlik,
a wiceprzewodniczącym prof. Jan Kryński.
Przedstawiono najważniejsze rezolucje
uchwalone podczas Sympozjum EUREF 2009,
oraz problem realizacji systemu ETRS89, w tym
sposoby realizacji tego systemu w Polsce, a także roli w nim stacji permanentnych GNSS sieci
EPN. Stacje te od wielu lat uczestniczą w programie EUREF – Podkomisji Międzynarodowej
Asocjacji Geodezji (IAG) zajmującej się problematyką definiowania, realizacji i utrzymania
systemów odniesienia na terenie Europy.
Dyskutowano na temat wykładów: prof. Józefa Czai „Zastosowanie zaawansowanych procedur statystycznych do modelowania wyników
pomiaru reprezentujących zmienną losową wielowymiarową” oraz prof. Jana Kryńskiego „Koncepcja osnowy grawimetrycznej na tle rozwoju
technologicznego w pomiarach siły ciężkości”.
Rozważano m.in.: propozycje utworzenia nowego kierunku studiów o nazwie geoinformatyka
lub geomatyka; działania Głównego Geodety
Kraju w zakresie państwowych osnów podstawowych; przygotowanie ekspertyzy na temat dokonań w zakresie geodezji i kartografii w latach
2006-2010; raport narodowy dla Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki.

Posiedzenia prezydium Komitetu poświęcone
były m.in. omówieniu oceny stanu dyscypliny
geodezja i kartografia w latach 1995-2007 i przygotowaniu opinii Komitetu nt. działań Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie państwowych osnów podstawowych.
Prezydium Komitetu Geodezji wystąpiło z inicjatywą zaopiniowania działań Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii w zakresie państwowych
osnów podstawowych. Opinia została przekazana Głównemu Geodecie Kraju i zapoczątkowała
dyskusję na temat polskich osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych, układów
współrzędnych, a także działań legislacyjnych
i technicznych podejmowanych w tym zakresie
przez GGK oraz kwestii finansowania ekspertyz
naukowych. Prowadzono systematyczne prace
nad unowocześnieniem procesu dydaktycznego
w zakresie przedmiotów geodezyjnych na kierunkach niegeodezyjnych, głównie – inżynieria
środowiska, budownictwo i ochrona środowiska.
Komitet współpracował 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 (m.in.
udział w międzynarodowych programach: IGS
– International GNSS Service, EPN – EUREF
Permanent Network, ILS – International Laser
Ranging Service).
Ważniejsze konferencje Komitetu: V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Geoinformacja
dla środowiska i społeczeństwa – badania i zastosowania”; IX Naukowo-Technicza Konferencja
z cyklu „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej”; XIV Naukowo-Techniczna Konferencja
z cyklu „Kataster Nieruchomości” pod tytułem
„Metody modernizacji ewidencji gruntów i budynków w świetle polityk europejskich”; Międzynarodowe Sympozjum „Nawigacja Morska i Bezpieczeństwo Transportu Morskiego”; konferencja
„Inżynieria Ruchu Morskiego”; seminarium
„Wyznaczanie Parametrów Geodynamicznych”;
II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów dyscypliny geodezja i kartografia.
Wydawano publikacje: „Geodezja i Kartografia” (półrocznik); „Annual of Navigation” (rocz-
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nik); „Biuletyn Sekcji Nawigacji” (wydawnictwo
elektroniczne); „Cyrkularz Sekcji Dynamiki Ziemi” (wydawnictwo elektroniczne); Forum internetowe „Kartografia XXI” (wydawnictwo elektroniczne). Komitet prowadzi stronę internetową
w domenie PAN.
Podczas posiedzeń plenarnych Komitetu
Geofizyki dyskutowano nad problemem ocieplenia klimatu w związku ze stanowiskiem Komitetu
Nauk Geologicznych w tej sprawie. Wysłuchano referatów prof. Leszka Marksa „Przyczyny
zmian klimatu – okiem geologa” oraz prof. Szymona Malinowskiego „Fizyczne aspekty globalnego ocieplenia” i postanowiono przedstawić stanowisko Komitetu Prezesowi PAN. Wysłuchano
także referatu prof. Wojciecha Góreckiego „Perspektywy poszukiwań złóż i możliwości zwiększenia wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce”. Zapoznano się z informacją prof.
S. Malinowskiego o europejskim projekcie
EUFAR, który zapewnia dostęp do samolotów
badawczych oraz o projekcie COPAL, który został rozpoczęty przez Europejską Fundację Nauki
i ma na celu sfinansowanie budowy dużego samolotu badawczego.
Komitet zatwierdził na stanowisko redaktora
naczelnego czasopisma „Acta Geophysica” prof.
J. Napiórkowskiego. Wydano: „Acta Geophysica” (4 numery oraz w wersji elektronicznej);
„Przegląd Geofizyczny” (2 numery). Komitet
prowadzi stronę internetową.
Komitet Górnictwa zorganizował zebrania
plenarne, na których omawiano problemy zawarte w referatach: „Podziemne zgazowanie węgla”
(doc. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk) oraz „Geologiczne składowanie dwutlenku węgla” (doc. dr
hab. inż. Jan Wachowicz). Przedstawiono również wyniki ankiety dotyczącej stanu dyscypliny
naukowej – nauki górnicze. Problemy badawcze
górnictwa rud miedzi zostały przedstawione
w referatach: „Strategia KGHM Polska Miedź
S.A.” (dr inż. Herbert Wirth, wiceprezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.), „KGHM Cuprum sp.
z o.o. – CBR – zaplecze badawczo-projektowe
Polskiej Miedzi” (prof. Monika Hardygóra, prezes Zarządu KGHM Cuprum); „Głogów GłębokiPrzemysłowy – nowe wyzwanie górnictwa rud
miedzi” (dr hab. inż. Jan Butra); „Mechaniczne
urabianie złoża rud miedzi – doświadczenia i per-

spektywy” (dr inż. Leszek Ziętkowski). Aspekty
możliwości współpracy z Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego były tematem referatów: „Prezentacja Centrum Badań i Dozoru
Górnictwa Podziemnego w Lędzinach sp. z o.o.”
(Zygmunt Folta, prezes spółki); „Przedstawienie
programów badawczych realizowanych w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego”
(dr inż. Piotr Buchwald); „Współpraca jednostek
naukowo-badawczych dla poprawy bezpieczeństwa eksploatacji lin stalowych w urządzeniach
górniczych” (dr inż. Alfred Carbogno, Instytut
Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej).
Sekcje Komitetu zajmowały się m.in.: bezpieczeństwem pracy w kopalniach w aspekcie
ostatnich katastrof górniczych, modyfikacją
przepisów górniczych w zakresie zagrożeń aerologicznych, problemami górnictwa naftowego
i gazownictwa w Polsce. Członkowie sekcji brali udział w seminariach i konferencjach krajowych i międzynarodowych, ważniejsze z nich to:
„5. Szkoła Aerologii Górniczej”; XXXVII Konferencja „Automatyka, telekomunikacja, informatyka w górnictwie ATI’2009”; „Zachowanie
przedsiębiorcze w sytuacjach kryzysowych”;
„Informatyczne wspomaganie zarządzania górniczymi podmiotami gospodarczymi”; „Szkoła
Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”; XVII
Międzynarodowe Sympozjum FTT Stomil Wolbrom S.A. „Bezpieczne i energooszczędne taśmy
przenośnikowe”; Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna „Nowe Metody i Technologie w Geologii Naftowej, Wiertnictwie, Geoinżynierii, Eksploatacji Otworowej i Gazownictwie”;
XLVI Seminarium „Fizykochemiczne problemy
mineralurgii” połączone z XIV Międzynarodową
Konferencją Przeróbki Kopalin (Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych); VI Międzynarodowy Kongres Węgla Brunatnego; IX Światowy
Kongres Wentylacji Kopalń „9th International
Mine Ventilation Congress”.
Komitet opracował wyniki ankiety nt. stanu
dyscypliny naukowej – nauki górnicze w latach
1995-2007.
Reprezentując środowisko nauk górniczych,
Komitet Górnictwa zasygnalizował swoje stanowisko w sprawie podstawowych źródeł energii,
które mogą w przyszłości stanowić o bezpieczeństwie energetycznym kraju. Wyrażono zaniepo-
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kojenie, że pomimo merytorycznych argumentów
przemawiających za wykorzystaniem rodzimego
paliwa (węgiel kamienny i brunatny) dla zaspokojenia wzrostu zapotrzebowania energetycznego,
w tym na energię elektryczną, rozważa się warianty oparte o źródła importowane. Pogląd ten
został przedstawiony w liście otwartym przewodniczącego Komitetu Górnictwa PAN do premiera
Donalda Tuska.
Członkowie Komitetu współpracowali
z uczelniami zagranicznymi, m.in. T.U. Bergakademie Freiberg, DBI-Gastechnologisches
Institut GmbH, DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V., Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, Technická Univerzita
w Koszycach, Clausthal University of Technology oraz działali w stowarzyszeniach i organizacjach międzynarodowych, m.in. w International
Gas Union (IGU), Society of Petroleum Engineers (SPE-USA), Society of Petroleum Well Log
Analysts (SPWLA-USA), Federacja Europejskich Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich
FEANI, World Petroleum Council (WPC), International Association of Hydrogeological Sciences, International Mine Ventilation Committee.
Brali udział w pracach specjalistycznych komisji
Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie różnych form ochrony pracy w górnictwie.
Komitet wydawał czasopismo „Archiwum
Górnictwa (Archives of Mining Sciences)”, które
otrzymało nominację do listy Thomsona (12 pkt).
Komitet Inżynierii Środowiska organizował
posiedzenia plenarne własne oraz wspólne z Komitetem Biotechnologii PAN. Omawiano: problematykę rozwoju dyscypliny inżynieria środowiska, a w tym możliwość powołania w jej ramach
kierunku dydaktycznego – inżynieria wodna;
prace nad ekspertyzą „Ocena stanu dyscypliny
naukowej Inżynieria Środowiska”; stanowisko
Komitetu Nauk Geofizycznych PAN i Komitetu
Nauk Geologicznych PAN w kwestii globalnego
ocieplenia; organizację III Kongresu Inżynierii
Środowiska; pakiet ustaw dotyczących reformy
nauki polskiej.
Konferencje naukowe organizowane pod patronatem Komitetu to: III Ogólnopolski Kongres
Inżynierii Środowiska; IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”; II Ogól-

nopolska Konferencja Naukowa „Infrastruktura
komunalna a rozwój zrównoważony terenów
zurbanizowanych”; Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Inżynieria ekologiczna”; Sympozjum
Naukowo-Jubileuszowe „Membrany i procesy
membranowe w pracy naukowej i dydaktycznej
prof. dr. hab. Michała Bodzka”.
Członkowie Komitetu – eksperci Państwowej
Komisji Akredytacyjnej – opiniowali standardy
kierunków inżynieria środowiska i ochrona środowiska w 15 uczelniach. Ponadto opiniowano
projekty aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska.
Komitet, poprzez swoich członków, uczestniczył w pracach organizacji międzynarodowych,
m.in. w: Standing Committee for Life, Earth and
Environmental Sciences (LESC) in European
Science Foundation; IAHR (Międzynarodowej
Asocjacji Badań i Zastosowań Hydraulicznych);
IAHS (Międzynarodowej Asocjacji Nauk Hydrologicznych); ICCE-IAHS (Międzynarodowej
Komisji Erozji Kontynentalnej).
Komitet Nauk Geograficznych na zebraniach plenarnych omawiał m.in. problem stacji
naukowych w Arktyce i na Antarktydzie, przygotowanie do oceny stanu polskiej geografii,
ranking czasopism geograficznych oraz możliwość wprowadzenia kilku czasopism na tzw.
listę filadelfijską. Posiedzenia plenarne Komitetu
dotyczyły m.in. przygotowań do imprez naukowych, projektowanych ustaw, działalności wydawniczej oraz spraw sieci geograficznych stacji
terenowych. Komitet był zaangażowany w przygotowanie oceny stanu geografii. Współpracował
z innymi komitetami naukowymi i problemowymi PAN.
Ważniejsze konferencje zorganizowane przez
Komitet: V Forum Geografów Polskich; „Geografia wobec problemów współczesnego świata”;
„Skutki zmian klimatu w Polskich Parkach Narodowych”; „Socio-Economic Disparities and the
Role of the Local Development”.
Komitet Nauk Geograficznych PAN pełnił
funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy
z Międzynarodową Unią Geograficzną (MUG).
Komitet Nauk Geologicznych na zebraniach
plenarnych zajmował się: referatem „Globalne
zmiany klimatu” autorstwa prof. Leszka Marksa
i prof. Andrzeja Żelaźniewicza, stanowiskiem
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w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem
oraz ekspertyzą dotyczącą oceny stanu nauk
geologicznych w Polsce. Ponadto omawiano:
stan prac nad regionalizacją tektoniczną Polski,
ocenę efektów Światowego Roku Planety Ziemia,
działania zmierzające do rewizji podręczników
szkolnych pod kątem zakresu i poprawności treści
geologicznych.
Sprawy poruszane przez prezydium Komitetu obejmowały m.in.: działalność wydawniczą,
ekspertyzę „Regionalizacja tektoniczna Polski”,
stanowisko Komitetu wobec zagrożenia ociepleniem, praktyczne zastosowania i wdrożenia osiągnięć nauk o Ziemi.
Komitet był współorganizatorem wystawy
„Ignacy Domeyko i jego dary w Muzeum Geologicznym ING PAN w Krakowie”, brał udział
w festiwalach nauki i w przedsięwzięciach Światowego Roku Planety Ziemia. Wydano czasopismo „Acta Geologica Polonica” (t. 59).
Komitet pełnił funkcję Komitetu Narodowego
ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk
Geologicznych, współdziałał z Komitetem Narodowym ds. współpracy z Międzynarodowym
Programem Korelacji Geologicznej (IGCP),
funkcjonował jako koordynator krajowy działań
polskich instytucji naukowych uczestniczących
w Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej
(CBGA). Komitet prowadził stronę internetową
w języku polskim.
Komitet Nauk Mineralogicznych na posiedzeniach plenarnych zajmował się m.in. stanem
prac nad ekspertyzą dotyczącą oceny stanu nauk
mineralogicznych w Polsce, przygotowaniem
spotkań naukowych i opiniowaniem nagrody
naukowej. Członkowie Komitetu uczestniczyli
w przygotowaniu raportu o stanie nauk geologicznych w Polsce – wspólnego opracowania
Komitetu Nauk Geologicznych, Komitetu Badań Czwartorzędu i Komitetu Nauk Mineralogicznych. Gotowa ocena została przedłożona
kierownictwu PAN. Komitet współorganizował
sześć krajowych konferencji naukowych.
Komitet Planeta Ziemia (komitet problemowy) został ustanowiony przy Wydziale VII
PAN na lata 2007-2009. Na zebraniu plenarnym
omówiono wyniki dotychczasowych działań oraz
podsumowano spotkanie reprezentantów komitetów narodowych IYPE w Wiedniu. Zakres spraw

poruszanych przez prezydium Komitetu to m.in.:
bieżące działania w zakresie upowszechniania
nauk o Ziemi, formy realizacji zadań Komitetu po
jego rozwiązaniu i zakończeniu misji korporacji
IYPE, przejęcie zadań Komitetu przez Komitet
Nauk Geologicznych przy wsparciu pokrewnych
komitetów naukowych Wydziału VII PAN.
Komitet przygotował i upowszechnił materiały popularnonaukowe w szkołach, poprzez
muzea geologiczne, podczas olimpiad geograficzno-nautologicznych i konkursów okolicznościowych. Współorganizował wystawy, w tym
wystawę objazdową „10 pytań o Ziemię – przeszłość przyszłości”.
Komitet współdziałał z międzynarodową korporacją Światowego Roku Planety Ziemia (IYPE)
i jest wymieniony na stronie IYPE (www.esfs.org).
Jako polski komitet narodowy otrzymał wyróżnienie za zaangażowanie i wkład w realizację
zadań IYPE. Współpracował z komitetami narodowymi z Czech, Litwy i Węgier nad wspólnymi
elementami w materiałach upowszechniających
wiedzę o Ziemi. Komitet współpracował z: komitetami naukowymi Wydziału VII, Polskim
Towarzystwem Geologicznym, muzeami geologicznymi, organizacjami lokalnymi powołanymi w kraju dla obchodów Roku Ziemi oraz
z tzw. komitetem sterującym Polskiego Komitetu Narodowego IYPE powołanym w Państwowym Instytucie Geologicznym. Komitet
posiada stronę internetową w języku polskim
zawierającą bieżące informacje o problematyce Światowego Roku Planety Ziemia. Strona ta
będzie prowadzona nadal, przez Komitet Nauk
Geologicznych PAN.
Podczas posiedzenia plenarnego Komitetu
Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi wysłuchano referatu dr. inż. Krzysztofa Galosa „Szanse i zagrożenia dla gospodarki
surowcami ceramicznymi”. Omówiono również
wyniki opracowywanej przez Komitet ekspertyzy
nt. oceny stanu dyscypliny naukowej gospodarka
surowcami mineralnymi.
Komitet był współorganizatorem: XXIII Konferencji z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej”
pt. „Dylematy polskiej polityki energetycznej”;
XIX Konferencji z cyklu „Aktualia i perspektywy
gospodarki surowcami mineralnymi”. Przekazał
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do Ministerstwa Środowiska i innych organów
administracji centralnej wnioski pokonferencyjne
dotyczące m.in. projektu nowego prawa geologicznego i górniczego.
Wydano kwartalnik „Gospodarka Surowcami
Mineralnymi” (t. 25, z. 1) i półrocznik „Polityka
Energetyczna” (t. 12, z. 2/2).
Członkowie Komitetu uczestniczyli w pracach komisji i komitetów międzynarodowych
organizacji naukowych: Group of Experts on
Harmonization of Energy Reserves and Resources Terminology (AHGE) w Economic Commission for Europe – Committee on Sustainable
Development, Sociedad Geografica de Lima,
Commission de la Protection de la Montagne,
w Union Internationale des Associations de Alpinisme, Working Group 1 – Global Tectonics
and Metallogeny, Commission of Tectonics of
Ore Deposits w International Association on the
Genesis of Ore Deposits, Committee on Cleaner
Fossil Fuel Systems w World Energy Council.

Tytuł profesora uzyskał Paweł M. Rowiński.
Uzyskany doktorat:
Iwona Markiewicz Miary rozproszenia w modelowaniu rozkładów prawdopodobieństwa maksymalnych rocznych przepływów.

INSTYTUT GEOFIZYKI PAN

Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
GEODEV – Centre on Geophysical Methods
and Observations for Sustainable Development.

Dyrektor: prof. dr hab. Paweł M. Rowiński
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Jerzy Jankowski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 149 pracowników, w tym 42 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
181 prac, z tego 43 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
49 projektów badawczych, w tym 9 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
32 tematy.
Wybrane wyniki:
 Ukończono opracowanie mapy głębokości
granicy Moho (miąższości skorupy ziemskiej)
całej płyty Europejskiej – od Grzbietu Atlantyckiego na zachodzie po zachodni Ural i od Morza
Śródziemnego na południu do Morza Barentsa
i Archipelagu Svalbard w Arktyce na północy.

Opracowanie powstało we współpracy z międzynarodowym zespołem naukowym pod auspicjami
Europejskiej Komisji Sejsmologicznej.
 Zorganizowano I Konferencję Programową
GeoPlanet w ramach utworzonego Centrum
Badań Ziemi i Planet, które odpowiada na potrzeby prowadzenia szeroko zakrojonych badań
Ziemi i innych planet. Pokrewna metodyka badawcza wykorzystująca aparat pojęciowy nauk
fizycznych, chemicznych, matematyki i geologii
oraz komplementarność dyscyplin naukowych
sprawia, że Centrum prowadzi do konsolidacji
środowiska naukowego i uzyskania lepszej pozycji wśród ośrodków badawczych w kraju i za
granicą.

Instytut należy do sieci naukowych: „Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych”; „Systemy Geoinformacyjne”; WORLD
DATA CENTERS (WDC) for Geomagnetism Finale; AWESOME – „Atmospheric Weather Electromagnetic System for Observation, Modeling,
and Education”; World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Center; AERONET – AErosol RObotic NETwork; EARLINET – European Aerosol
Research Lidar Network); IMAGE; MM100; INTERMAGNET; EMSC – European-Mediterranean Seismological Centre; ISC – International
Seismological Centre; IRIS/FDSN – Incorporated
Research Institutions for Seismology/ Federation
of Digital Seismic Networks; VEBSN – Virtual
European Broadband Seismic Network; ORFEUS
– „Observatories and Research Facilities for European Seismology”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
„Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet”;
Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe (realizacja
programu głębokich sejsmicznych badań reflek-
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syjnych struktury skorupy ziemskiej na obszarze
Lubelszczyzny i Karpat Wschodnich); SGBG
(Stowarzyszenie dla Głębokich Badań Geologicznych) – ADGIP (Association for Deep Geological Investigations); „Geodynamiczny monitoring
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów
przyległych”; EPOS – European Plate Observing
System; SIOS – Svalbard Integrated Arctic Earth
Observing System.
 01-452 Warszawa, ul. Ks. Janusza 64
 (22) 691-59-81, fax (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 94 pracowników, w tym 44 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
422 prace, z tego 21 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
61 projektów badawczych, w tym 9 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 8
tematów.
Wybrane wyniki:
 W ramach projektu COST „Towards a Universal Thermal Climate Index UTCI for Assessing
the Thermal Environment of the Human Being”
opracowano nowy uniwersalny termiczny wskaźnik oceny klimatu (Universal Thermal Climate
Index – UTCI), definiowany jako temperatura,
przy której w warunkach referencyjnych podstawowe parametry fizjologiczne organizmu przyjmują takie same wartości, jak w warunkach rzeczywistych. UTCI dostarcza informacji na temat

rzeczywistych, obiektywnie zachodzących procesów regulacji temperatury ciała, które są zależne
od warunków meteorologicznych otoczenia. Jest
rekomendowany przez Światową Organizację
Meteorologiczną (WMO) do stosowania w pracy
operacyjnej przez służby meteorologiczne, znajduje także szerokie zastosowanie w badaniach
naukowych. Specjalny arkusz kalkulacyjny i program pozwalający na obliczanie UTCI zamieszczono na stronie internetowej IGiPZ PAN.
 Realizacja projektu badawczego „Przepływy
osób i towarów przez polski odcinek wschodniej
granicy Unii Europejskiej – analiza przestrzenna”
pozwoliła stwierdzić m.in., że ponowne wzmocnienie funkcji granicy ma wpływ przede wszystkim na relacje społeczne, a w znacznie mniejszym
stopniu ekonomiczne. Wejście Polski do strefy
Schengen okazało się dla wielkości i struktury
ruchu granicznego wydarzeniem istotniejszym
aniżeli samo członkostwo w Unii Europejskiej.
Charakter ruchu i lokalnych relacji ekonomicznych w znacznej mierze pozostaje pochodną nie
w pełni rynkowej gospodarki krajów sąsiednich.
W tym sensie ponowne wzmocnienie funkcji granicy postrzegać można jako element przejściowy,
a jednocześnie normalizujący. Wykazano, że po
roku 2003/2004 zmalała rola położenia przygranicznego jako stymulatora intensywności interakcji z krajem sąsiednim. Obszary położone wzdłuż
granicy przestały być głównymi regionami oficjalnej wymiany handlowej ze wschodem. Jednocześnie pogranicze wschodnie nie stało się beneficjentem rozwoju turystyki międzynarodowej.
 Wyniki projektu badawczego „Przestrzenne
zróżnicowanie, uwarunkowania i następstwa
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w polskim transporcie po 1990 r.” koncentrują się
wokół następujących wniosków: podejmowane
w transporcie bezpośrednie inwestycje zagraniczne polegają głównie na przejmowaniu przedsiębiorstw; zdecydowanie większy jest udział
przedsiębiorstw zaangażowanych w działalność
przewozową niż infrastrukturalną; inwestorzy
zagraniczni przyczyniają się nie tylko do rozwoju miast i regionów, lecz także do modernizacji samego transportu; wpływ firm z kapitałem
zagranicznym ogranicza się raczej do rozwoju
transportu w skali lokalnej niż ogólnokrajowej;
rozkład przestrzenny inwestycji zagranicznych
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jest nierównomierny, przyczyniają się one do
utrwalenia różnic międzyregionalnych; istotnymi
czynnikami wyboru miejsca inwestycji są „korzystny klimat” do inwestowania i oferta podażowa przedsiębiorstw przeznaczonych do sprzedaży; inne czynniki jak: położenie geograficzne,
dostępność przestrzenna, a nawet wielkość rynku
zbytu, czy niska cena siły roboczej mają znacznie drugorzędne; względna bliskość geograficzna
pomiędzy miejscem pochodzenia zagranicznego
przedsiębiorstwa a lokalizacją jego oddziału, filii,
zakładu lub spółki-córki w Polsce wpływa pozytywnie na wielkość zainwestowanego kapitału
i odwrotnie; relatywnie mniejszy udział inwestycji zagranicznych w transporcie w porównaniu
z innymi dziedzinami jest jedną z przyczyn „zapaści” tego działu gospodarki w Polsce.
Tytuł profesora uzyskali: Marek L. Degórski,
Zbigniew Taylor.
Uzyskana habilitacja:
Tomasz P. Śleszyński Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski.
Uzyskany doktorat:
Dariusz Świątek Pozarolnicza działalność gospodarcza w regionie Płocka w okresie transformacji. Rola infrastruktury technicznej.
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”; „Landscape Tomorrow – European Research Network for Sustainable Development of Multifunctional Landscape”;
Spa-Ce-Net – „Network of Spatial Research and
Planning Institutes in Central and Eastern Europe”; S4C Science for Carpathians.
Instytut jest członkiem 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
 (22) 697-88-41, fax (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 94 pracowników, w tym 38 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
185 prac, z tego 8 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
95 projektów badawczych, w tym 9 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 3
tematy.
Wybrane wyniki:
 Realizowano projekt „Benchmarking robót
przygotowawczych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce w zakresie efektywności organizacji robót przygotowawczych oraz zbrojenia
i likwidacji”. Benchmarking polega na konfrontowaniu efektywności ocenianej jednostki z wynikami innych przedsiębiorstw. Przeprowadzono
analizę porównawczą drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i w wybranych kopalniach
węgla kamiennego w Polsce. Dla kopalń KHW
przeprowadzono wskaźnikową ocenę efektywności prowadzenia robót przygotowawczych na
podstawie wskaźnika Ws. Zaproponowano nową
metodykę oceny efektywności drążenia wyrobisk
korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego.
Określone zostały dwa modele struktury efektywności drążenia tych wyrobisk: pierwszy ze
względu na osiągane postępy, drugi ze względu
na osiągane wyniki ekonomiczne. Na tej podstawie sformułowano agregatowe wskaźniki, które
w sposób syntetyczny mierzą wpływ zagrożeń
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naturalnych, parametrów złoża oraz parametrów
technologicznych na ograniczenie postępu i poziom kosztów drążenia wyrobisk korytarzowych.
 Badano oddziaływania CO2 na wybrane mezozoiczne skały zbiornikowe w celu określenia
ich przydatności dla geologicznej sekwestracji
CO2. Przeprowadzono eksperymentalne badania
na próbkach skał przy wykorzystaniu zaprojektowanego w tym celu reaktora. Wykonano kompleksowe badania petrofizyczne, geochemiczne
i mineralogiczno-petrograficzne próbek skalnych
przed i po nasyceniu dwutlenkiem węgla oraz
eksperyment z nasycaniem próbek dwutlenkiem
węgla w obecności solanki. Przeprowadzono modelowanie geochemiczne. Badania wykazały, że
analizowane próbki skał serii zbiornikowej posiadają dobre właściwości kolektorskie, natomiast
skały nadkładu dobre własności uszczelniające. Eksperyment nie wpłynął w istotny sposób
na pogorszenie się właściwości zbiornikowych
i uszczelniających badanych próbek skał.
 Obliczono prędkości kierunkowe dla stanowisk pomiarowych sieci sejsmologicznej KWK
„Ziemowit” używanych do lokalizacji wstrząsów
górotworu z istniejących i projektowanych do
2018 r. rejonów eksploatacyjnych. Opracowano
algorytm umożliwiający korekty wyznaczonych
prędkości po zmianie położenia stanowisk pomiarowych, uwzględniającego wpływ dokonanej
eksploatacji na pole prędkości fal sejsmicznych.
Wyznaczono również funkcję tłumienia górotworu w istniejących rejonach eksploatacyjnych
w postaci umożliwiającej jej użycie w oprogramowaniu MULTILOK do wyliczenia energii
wstrząsów. Przeprowadzono również ocenę dokładności wyznaczenia prędkości kierunkowych
i funkcji tłumienia górotworu i ich wpływu na
lokalizację wstrząsów i określenie ich energii.

Instytut należy do 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”; Małopolsko-Podkarpacki
Klaster Czystej Energii; GTR-H – „Regulacje
prawne dotyczące geotermii – ciepło”; Platforma
współpracy z Grupą Kapitałową KGHM Polska
Miedź S.A.; Narodowy Program rozpoznawania
formacji i struktur odpowiednich do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich
monitoringiem; „Dynamiczna ocena kopalnych
zasobów energetycznych w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju”; Konsorcjum
Archiwów Jednostek Organizacyjnych PAN;
Europejska Platforma Surowców Mineralnych.
Ponadto – członek wspierający: Górniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej; Polskiego Komitetu
Światowej Rady Energetycznej.
 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
 (12) 632-33-00, fax (12) 632-35-24
 e-mail: centrum@min-pan.krakow.pl
www.min-pan.krakow.pl

INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Wacław A. Dziurzyński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Janusz R. Roszkowski

Uzyskana habilitacja:
Barbara Uliasz-Misiak Pojemność podziemnego
składowania CO2 dla wybranych mezozoicznych
poziomów wodonośnych oraz złóż węglowodorów
w Polsce.

Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 52 pracowników, w tym 18 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).

Instytut należy do sieci naukowych: „Systemy
geoinformacyjne”; ENEMI – „Energia bez emisji – zaawansowane metody usuwania transportu
i składowania dwutlenku węgla”.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 56
prac, z tego 14 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 12
projektów badawczych.
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Wybrane wyniki:
 Realizowano projekt badawczy „Numeryczna
analiza wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu”. Celem przeprowadzonych
badań było opracowanie odpowiedniej metody
modelowania niecki osiadania powstałej na skutek eksploatacji podziemnej. Do tego celu wykorzystano metody analizy numerycznej oparte na
metodzie elementów skończonych (MES) oraz
różnic skończonych (MRS), na podstawie których zostały przeprowadzone obliczenia dla wybranych rejonów polskich kopalń podziemnych.
Opisano zachowania się skał w rejonie eksploatacji podziemnych, zbudowano model numeryczny pozwalający na obliczanie przemieszczeń,
odkształceń, naprężeń w rejonie eksploatacji,
opracowano schemat postępowania umożliwiający określenie parametrów odkształceniowych
warstw skalnych w rejonie eksploatacji metodą
odwrotną, wykonano obliczenia dla przykładowych rejonów eksploatacji polskich kopalń
węgla. Istotnym elementem prac była budowa
modelu numerycznego, w tym odpowiednie
określenie wartości parametrów odkształceniowych warstw skalnych poddanych wpływom
eksploatacji górniczej. Wartości te wstępnie
zostały oszacowane przy pomocy klasyfikacji
Hoek’a GSI. Opierając się na zaproponowanym
schemacie obliczeń, przeprowadzono obliczenia
dla jedenastu polskich kopalń w rejonach eksploatacji węgla systemem ścianowym. Wybrane do
analizy rejony różniły się między sobą budową
geologiczną, sytuacją górniczą i własnościami
górotworu.
Uzyskano patent: „Urządzenie do pomiaru zmian
odległości”.
Uzyskana habilitacja:
Mariusz Młynarczuk Zastosowanie metod analizy
obrazu i morfologii matematycznej do ilościowego opisu ukształtowania powierzchni przełamów
skalnych.
Uzyskane doktoraty:
Jacek Sobczyk Zjawiska towarzyszące sorpcji/
desorpcji w trakcie niestacjonarnego transportu
gazu poprzez brykiet węglowy w aspekcie wyrzutów skalno-gazowych;

Katarzyna Socha Termoanemometryczna metoda
wyznaczania modułów składowych oraz zwrotu
wektora prędkości w dwuwymiarowych przepływach gazu.
Instytut należy do konsorcjum naukowego EkoSafety-Geo Centrum Badawcze PAN.
Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe IMG PAN posiada Certyfikat
AP 118.
 30-059 Kraków, ul. Reymonta 27
 (12) 637-62-00, fax (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 89 pracowników, w tym 33 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
141 prac, z tego 42 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
61 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 11 tematów.
Wybrane wyniki:
 Badano skład i morfologię krystalitów diagenetycznego illitu-smektytu (I/S) z płytko pogrzebanego bentonitu Kinnekulle (NE Estonia) w celu
poznania procesu illityzacji w basenie bałtyckim.
Warstwa K-bentonitu została opróbowana w 12
miejscach, zanalizowana metodą XRD i AFM
oraz datowana metodą K-Ar. Daty K-Ar wskazują na wiek illityzacji pomiędzy 370 a 420 Ma,
zgodny z ostatnią fazą orogenezy kaledońskiej.
Illityzacja związana była prawdopodobnie z przepływem bogatych w potas wód hydrotermalnych.
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 Badano cyrkony z granitoidów Karkonoszy.
Charakteryzują się one teksturami „ponownej
równowagi”. Wysoko U-Th cyrkony były zastępowane przez mikroziarniste, porowate agregaty
cyrkonów i innych minerałów. Strefy graniczne
są charakterystyczne dla frontów reakcji chemicznych. Obszary wzbogacone w U, Th oraz
Y są związane z reakcją rozpuszczania-wytrącania. Datowanie tych stref cyrkonu na 304±2 Ma
wskazuje, że aktywność fluidów miała miejsce
po głównej krystalizacji plutonu i trwała kilka
milionów lat.
 Zestawiono zapisy izotopowe z 8 stanowisk
interglacjału eemskiego pochodzących z różnych
regionów Polski, podano wartości δ18O i δ13C,
wyznaczono horyzonty izotopowe i skorelowano
je z wynikami analiz: palinologicznej, diatomologicznej i szczątków Cladocera. Duża rozpiętość
danych izotopowych odzwierciedliła zmienne
warunki klimatyczne i ewolucję jezior od ich
powstania, u schyłku zlodowacenia Warty, do
wczesnego Vistulianu, kiedy większość paleojezior zanikła.
Uzyskane doktoraty:
Bartosz Budzyń Monazite Reactions and Total
U-Th-Pb Geochronology in Provenance Studies
of Clastic Material of Sedimentary Eocks: An Example of the Western Outer Carpathians Flysch;
Agnieszka Pisarzowska Geochemia stabilnych
izotopów węgla i tlenu na pograniczu franu dln
i sr (dewon grn.) na obszarze południowego szelfu Laurussii.
Instytut należy do sieci naukowych: „Węglonośne skały górnego karbonu macierzyste dla gazu
ziemnego poza obszarami znanych zagłębi węglowych w Polsce”; „Metody jądrowe dla geofizyki”; „Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
BioGeoCentrum Badawcze PAN; GeoPlanet;
Środowiskowe Laboratorium Geochemii Izotopowej; Środowiskowe Laboratorium Dyfrakcji
Rentgenowskiej w Ośrodku Badawczym w Warszawie; Środowiskowe Laboratorium Dyfrakcji
Rentgenowskiej Skał i Minerałów w Ośrodku
Badawczym w Krakowie.

 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
 (22) 697-87-00, fax (22) 620-62-23
 e-mail: ingpan@twarda.pan.pl
www.ing.pan.pl

INSTYTUT OCEANOLOGII PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Jerzy Dera
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 141 pracowników, w tym 56 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
118 prac, z tego 48 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
117 projektów badawczych, w tym 28 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 55
tematów.
Wybrane wyniki:
 Wyjaśniono znaczenie cyrkulacji termohalinowej dla klimatu i sił baroklinowych jako mechanizmu wymuszającego prądy morskie. Wyniki
wnoszą istotny wkład w zrozumienie wielkoskalowego klimatu, który jest współtworzony przez
ocean.
 Zdefiniowano czynniki warunkujące rozwój
fauny poroślowej na podłożu twardym w rejonach przybrzeżnych Morza Grenlandzkiego.
 Zajmowano się rozpoznaniem znaczenia
Morza Bałtyckiego w globalnym bilansie CO2.
Tematyka pracy wpisuje się w nurt badań nad
zmianami klimatu i ich skutkami.
Uzyskane habilitacje:
Katarzyna Błachowiak-Samołyk Dynamika zgrupowań zooplanktonu w strefie marginalnej lodu
w Europejskiej Arktyce;
Piotr Kukliński Ekologia fauny poroślowej na
podłożu kamienistym w Morzu Grenlandzkim;
Sławomir Sagan Rzeczywiste właściwości optyczne wód Bałtyku;
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Maria Włodarska-Kowalczuk Bioróżnorodność
zoobentosu w fiordach arktycznych.
Uzyskane doktoraty:
Katarzyna Piwosz Diversity of Bacterivorous
Nanoflagellates in Coastal Waters and Their Interactions with Pelagic Bacterial Communities;
Anita Poćwierz-Kotus Polimorfizm transpozonów
z rodziny Tc1-podobnych w genomach ryb.
Instytut należy do sieci naukowych: Międzyinstytutowy Zespół Satelitarnych Obserwacji Środowiska Morskiego; „Multidyscyplinarne badania
geobiosystemu obszarów polarnych” (Naukowa
Sieć Polarna); 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”, w ramach Międzynarodowego
Roku Polarnego, IPY 2007-2009; „Implementation of High-Throughput Genomic Approaches
to Investigate the Functioning of Marine Ecosystems and the Biology of Marine Organisms”
(MGE – Marine Genomics Europe), UE Network
of Excellence.
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 Modifications”, w ramach Międzynarodowego
Roku Polarnego, IPY 2007-2009; GeoPlanet –
Centrum Badań Ziemi i Planet; BioGeoCentrum;
MARBEF – Marine Biodiversity and Ecosystem
Functioning EU Network of Excellence; EUROCEANS Consortium; CBOL – Consortium for
the Barcode of Life.
 81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
 (58) 551-72-81, fax (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 68 pracowników, w tym 19 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 82
prace, z tego 21 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 22
projekty badawcze; we współpracy z zagranicą
realizowano 5 tematów.
Wybrane wyniki:
 Realizowano projekt „Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji”.
Badano pył respirabilny emitowany z instalacji
w energetyce, przemyśle koksowniczym, hutniczym i cementowym. Zmierzono skład ziarnowy
pyłu i wyznaczono wskaźniki emisji PM1, PM2,5
i PM10. Wydzielone frakcje ziarnowe pyłu poddano badaniom chemicznym, fizyko-chemicznym
i fizycznym. Zbadano morfologię pyłu, właściwości reflektometryczne, skład chemiczny powierzchni ziaren pyłu i zawartość pierwiastków
śladowych w ziarnach pyłu. Stwierdzono też
nagromadzenie niebezpiecznych WWA w pyle
respirabilnym. Stwierdzono, że duże kotły energetyczne i piece do wypalania klinkieru w przemyśle cementowym nie wprowadzają do powietrza pyłu i substancji śladowych związanych
z pyłem w ilościach stanowiących zagrożenie.
Nadal zagrożenie stanowią kotłownie komunalne
stosujące jedynie odpylacze mechaniczne. Instalacje hutnicze wymagają stałego monitorowania.
Nowe instalacje koksownicze odpowiadają wymogom BAT.
Tytuł profesora uzyskała Irena Twardowska.
Uzyskany doktorat:
Wioletta A. Rogula-Kozłowska Charakterystyka
aerozolu pyłowego ze źródeł komunikacyjnych.
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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 Regionu
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; Eko-Safety-Geo
– Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk.
Instytut posiada wdrożony system zarządzania
jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
oraz certyfikat akredytacji nr AB 950. Instytut
rozszerzył zakres akredytacji o nowe oznaczenia.
 41-819 Zabrze, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34
 (32) 271-64-81, fax (32) 271-74-70
 e-mail: ipis@ipis.zabrze.pl
www.ipis.zabrze.pl

MUZEUM ZIEMI PAN
Dyrektor: dr Ryszard Szczęsny
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Krzysztof Jaworowski
Muzeum zatrudnia 49 pracowników, w tym 4
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 43
prace, z tego 3 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 6 pro-

jektów badawczych; we współpracy z zagranicą
realizowano 2 tematy.
Wybrane wyniki:
 W wyniku studiów źródłowych na temat historii nauk o Ziemi, dokonano oceny najistotniejszych dokonań polskiej myśli geologicznej
w okresie kształtowania się zrębów nowożytnej
geologii do początków XX wieku i wkładu do
dziedzictwa światowego – Nauki o Ziemi – geologia (od schyłku XVIII w. do 1918 r.) w: „Wkład
osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa
światowego”.
 Opublikowany t. 3 opracowania Atlas of Pollen and Spores of the Polish Neogene jest kolejną
częścią atlasu, stanowiącego kompendium wiedzy o wszystkich grupach roślinnych występujących w Polsce w neogenie, opracowanych na
podstawie flor pyłkowych. Tom, będący efektem
opracowania materiałów zebranych w 65 stanowiskach, zawiera opisy oraz dokumentację fotograficzną pyłków i spor należących do kolejnych
6 grup roślin.
 Na podstawie wykonanych oznaczeń kości ssaków i ptaków znalezionych w Jaskini Komarowej
w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej dokonano
rekonstrukcji plejstoceńskiej fauny z okresu zlodowacenia Wisły. Odtworzenie ówczesnego stanu gatunkowego pozwoliło na lepsze poznanie
elementów łańcucha pokarmowego, a także na
określenie warunków środowiskowych, a zwłaszcza paleoklimatu – The Faunal Remains, w: „Late
Pleistocene Environment of the Częstochowa
Upland (Poland) Reconstructed on the Basis of
Faunistic Evidence of Archeological Cave Sites”.
 00-488 Warszawa, al. Na Skarpie 20/26 i 27
/fax (22) 629-74-97
 e-mail: sekretariat@mz-pan.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 26 pracowników, w tym 21
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: publikowano łącznie 80
prac, realizowano 4 projekty badawcze. Uzyskano 1 patent i 2 zgłoszenia patentowe.
Działalność dydaktyczna Centrum objęła m.in.:
117 przedmiotów prowadzonych przez pracowników; recenzje: 33 prac dyplomowych, 1 pracy doktorskiej, 2 prac habilitacyjnych. Ponadto
pracownicy CLTM prowadzili 97 prac przejściowych, 34 prace dyplomowe, 3 prace doktorskie.
Centrum współpracuje z przemysłem w zakresie klasycznych technologii laserowych (gł.
cięcie). W zakresie popularyzacji i upowszechniania badań naukowych uczestniczy w przedsięwzięciach promocyjnych, targach, wykładach,
pokazach, seminariach i szkoleniach.
Wybrane wyniki:
 Badano wybrane właściwości użytkowych
natryskiwanych naddźwiękowo nanokrystalicznych powłok gradientowych zawierających smar
stały WC12Co/Fe3O4. Prowadzone badania mają
zarówno charakter teoretyczny, jak też eksperymentalny w zakresie optymalizacji składu chemicznego, strukturalnego, fazowego i morfologii
natryskanej nanostruktury ze względu na wartość
współczynnika tarcia i intensywność zużycia. Cel
poznawczy badań obejmuje identyfikacje mechanizmów zużycia nanokompozytowych powłok
gradientowych natryskanych naddźwiękowo
w warunkach tarcia bez zewnętrznego smarowa-

nia, natomiast cel technologiczny projektu dotyczy wytwarzania i obróbki mechanicznej w.wym.
powłok.
 Zajmowano się właściwościami eksploatacyjnymi supertwardych powłok elektroiskrowych modyfikowanych laserowo. Badania wykonywane w projekcie mają zarówno charakter
teoretyczny, jak też eksperymentalny w zakresie
wybranych właściwości eksploatacyjnych supertwardych powłok elektroiskrowych przed i po obróbce laserowej. Będą one głównie koncentrować
się na analizie mikrostruktury i mikrogeometrii
powierzchni oraz badaniach tribologicznych
i odporności korozyjnej. Cel poznawczy badań
to identyfikacja mechanizmów zużycia wytworzonych warstw powierzchniowych na rzeczywistych elementach. Cel technologiczny projektu obejmuje optymalizację procesu wytwarzania
elektrod kompozytowych z nanostrukturalnych
proszków oraz opracowanie wytycznych do projektowania technologii supertwardych powłok nanoszonych elektroiskrowo obrabianych laserowo.
 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 7
/fax (41) 342-45-04
 e-mail: mskiba@tu.kielce.pl
www.cltm.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

– 142 –

Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu
Doradczego: prof. Angelo Azzi
Instytut zatrudnia 60 pracowników, w tym 35
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 56
prac, z tego 50 w recenzowanych czasopismach
naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano 57 projektów badawczych, w tym 18 zagranicznych i 3 realizowane z funduszy strukturalnych.
Wybrane wyniki:
 Scharakteryzowano wiązanie białka APPL1
z kompleksem represorowym NuRD, identyfikując deacetylazy histonowe HDAC1 i HDAC2 jako
kluczowe dla regulacji oddziaływania kompleksu z APPL1. Stwierdzono ponadto, że asocjacja
z kompleksem NuRD moduluje rozmieszczenie
białka APPL1 pomiędzy jądrem komórkowym
a cytoplazmą.
 Określono mechanizm molekularny regulacji
morfologii drzewa dendrytycznego przez białko
CLIP-170. Wykazano, iż w sposób zależny od
kinazy mTOR, CLIP-170 wiąże się do białka
IQGAP1 i stabilizuje cytoszkielet aktynowy co
jest kluczowe dla wzrostu i stabilności dendrytów.
 Bleby są wypustkami komórkowymi zaangażowanymi w ruch wielu typów komórek, łącznie z komórkami metastatycznymi; mechanizmy
kształtowania się blebów są jednak słabo poznane. Pokazano, że wielkość blebów sciśle zależy od napięcia korteksu oraz że wzrost blebów
zmniejsza ciśnienie wewnątrzkomórkowe.
 Opisano nową rolę beta-kateniny w neuronach
jako aktywatora transkrypcji genu Cacna1G.
Tytuł profesora uzyskał Janusz M. Bujnicki.
Uzyskane doktoraty:
Magdalena Kaus-Drobek Endonukleaza restrykcyjna MvaI;
Jan Kosiński Badanie molekularnych podstaw
dysfunkcji kompleksów białek odpowiedzialnych
za naprawę błędnie sparowanych zasad w DNA
przez charakteryzację ich struktury, wzajemnych
oddziaływań i mechanizmu działania;
Magdalena Lipka Liaza streptograminy B, Vgb –
struktura oraz mechanizm;

Wojciech Michowski Badanie roli białka zawierającego domeny CHORD (CHP-1) w reakcji
komórek na stres;
Marcin Pawłowski Rozwój metod udokładniania i oceny poprawności teoretycznych modeli
struktur białek i zastosowanie ich w technologii
Molecular Replacement;
Joanna Sasin-Kurowska Opracowanie narzędzi
bioinformatycznych do klasyfikacji struktur trzeciorzędowych białek. Zastosowanie stworzonych
metod do analizy wybranej rodziny białek – ludzkich fosfataz tyrozynowych;
Monika Sokołowska Badania strukturalne i biochemiczne enzymów restrykcyjnych BcnI i Hpy99I;
Roman Szczepanowski Deformacja DNA, tzw.
„base flipping”, pod wpływem endonukleaz restrykcyjnych.
Działalność dydaktyczna:
Pracownicy Instytutu sprawowali opiekę nad
doktorantami realizującymi zadania badawcze,
prowadzili wykłady dla słuchaczy Studium Doktoranckiego Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie,
byli promotorami prac magisterskich.
Instytut należy do sieci naukowych: BIOWIZJA –
„Wizualizacja zjawisk biomedycznych”; „Poszukiwanie wewnątrzustrojowych punktów uchwytu
potencjalnych leków neurotropowych”.
 02-109 Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4
 (22) 597-07-00, fax (22) 597-07-15
 e-mail: secretariat@iimcb.gov.pl
www.iimcb.gov.pl

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. Aleksandr Andreev.
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Laboratorium zatrudnia 42 pracowników, w tym
5 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
42 prace, w tym 41 w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym
oraz przedstawiono 24 doniesienia na zjazdach
i konferencjach; realizowano 10 projektów badawczych, w tym 5 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 31 tematów.
Wybrane wyniki:
 Badaniom w temperaturach 1,5-300 K i silnych polach magnetycznych (do 14 T) poddano
nanonici bizmutu o średnicach pomiędzy 30 nm
i 200 nm otrzymanych drogą krystalizacji ciekłego bizmutu w cienkich kapilarach szklanych.
Dokonano pomiarów oporu elektrycznego dla
różnych temperatur, pomiarów magnetooporu
w zależności od temperatury i natężeń pól magnetycznych, pomiarów siły termoelektrycznej
i wpływu naprężeń mechanicznych na te wielkości. Zaobserwowano po raz pierwszy nowe
efekty: przewodnictwo elektryczne typowe dla
półprzewodników, zmianę znaku siły termoelektrycznej, zanik oscylacji Shubnikova-de Haasa
dla nanonici o średnicy poniżej 80 nm i istnienie
ujemnego magnetooporu przy badaniach, gdy
kierunek pola magnetycznego był prostopadły do
osi nanonici. Ustalono, iż stany powierzchniowe
nanonici mają charakter trójwymiarowy.
 Badano wpływ ciśnienia na przewodnictwo
elektryczne organicznych przewodników. Badaniom w silnych polach magnetycznych i niskich
temperaturach poddano organiczne przewodniki o wzorach: (ET)8[Hg4X12(C6H5Y)2], gdzie
X=Y=Br. Określono, że te quasi-dwuwymiarowe przewodniki mają poniżej 170 K właściwości
półprzewodnika. Przyłożenie ciśnienia o wartości
8 kbar zapobiega przejściu w stan półprzewodnikowy, a metaliczny charakter przewodnictwa
utrzymuje się nawet w temperaturze helowej.
Obserwowano też oscylacje Shubnikova-de Haasa z charakterystyczną częstotliwością F=215 T.
Badania pozwoliły wyjaśnić szczegóły struktury
pasmowej tej grupy organicznych przewodników.

 Dokonano precyzyjnych pomiarów magnetostrykcji molibdenianu terbu. Molibdeniany ziem
rzadkich R2(MoO4)3 to grupa połączeń, w których często występuje efekt magnetoelektryczny.
Badanie tego efektu wskazuje, iż jego źródłem
jest magnetostrykcja. Jak dotąd szczegółowe badania takiego efektu w molibdenianie terbu nie
były realizowane. Zmierzono namagnesowanie
i magnetostrykcję monokryształu Tb2(MoO4)3
wzdłuż kierunku [001] w temperaturach 4,2 K
i 20 K w polach magnetycznych o natężeniach
do 14 T. Magnetostrykcję mierzono w komórce dylatometrycznej, wykorzystując zmiany
pojemności elektrycznej kondensatora. Pokazano, że zmierzone wielkości magnetostrykcji
są dobrze opisane termodynamiczną relacją:
- MH = T∆S – WE.
 Prowadzono badania magnetotransportu
w cienkich warstwach heterostruktur typu II.
Dwuwymiarowe cienkie warstwy półprzewodników są zbudowane z materiałów o różnych
typach magnetycznych charakterystyk. Zbadano
transport elektronów poprzez heterozłącze typu
II: GaInAsSb/p-InAs domieszkowane manganem,
przy czym spiny elektronów Mn w warstwach
o przewodnictwie typu p sprzęgają się ferromagnetycznie. Wcześniejsze badania pokazały, iż
struktura pasmowa w heterostrukturze GaInAsSb
jest skomplikowana, ponieważ pasma przewodnictwa InAs i GaSb są zróżnicowane energetycznie, wierzchołek pasma przewodnictwa
GaSb leży wyżej niż dno pasma przewodnictwa
InAs. Taki układ powoduje częściową separację
2D-eklektronów i dziur elektronowych, co wpływa na kształt charakterystyk I-V (pojawiają się
stopnie w przebiegach magnetooporów ρxy i ρxx
w zależności od natężenia i kierunku pola magnetycznego). Położenie stopni jest określone przez
orientację spinów 2D-elektronów na poziomie
Landaua oraz moment magnetyczny atomów Mn
w δ-warstwie.
 53-421 Wrocław, ul. Gajowicka 95
 (71) 361-06-81, fax (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.
Andrzej Tomczak
Archiwum ma swoje oddziały w Poznaniu
i w Katowicach (z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim). Archiwum posiada zasób historyczny,
powierzony.
W 2009 r. nastąpił przyrost zasobu o 387,77
m.b. akt, wybrakowano 9,20 m.b. dokumentacji
niearchiwalnej. Ogólny stan zasobu wynosi obecnie 2692,14 m.b. materiałów archiwalnych i dokumentacji aktowej. Zbiór fotografii wzbogacił
się o 192 fotografie oraz negatywy i liczy obecnie
30863 pozycje (fotografie, negatywy, pocztówki,
odbitki kserograficzne oraz 24 płyty CD). Stan
zbioru mikrofilmów negatywowych i pozytywowych nie uległ zmianie i wynosi 129047 klatek
mikrofilmów negatywowych i 3225478 klatek
mikrofilmów pozytywowych. Zbiór medali pozostał bez zmian i liczy 1056 obiektów.
Kontynuowano digitalizację i archiwizację
zbiorów fotograficznych. Łącznie wprowadzono
do bazy danych ok. 1000 skanów zdjęć, z których
każde posiada swój duplikat w postaci miniatury
ze znakiem APAN; łączna liczba skanów w zbiorach fotograficznych wynosi 8173. Prowadzone
były dalsze prace nad zabezpieczaniem zbiorów
fotograficznych.
W Collegium Historicum Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) zaprezentowano wystawę obrazującą działalność naukową i zawodową prof. Witolda Jakóbczyka,
przygotowaną na podstawie materiałów zgromadzonych w Oddziale Archiwum PAN w Poznaniu. Wystawę „Początki Uniwersytetu na Zamku”
w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu przygotowano na podstawie materiałów ze spuścizn
Heliodora Święcickiego i Kazimierza Kaczmarczyka. Heliodor Święcicki był także bohaterem
filmu dokumentalnego „Wybitne postacie Uniwersytetu, prof. Heliodor Święcicki” zrealizowanego (m.in. z wykorzystaniem materiałów ze spu-

ścizny) przez Uniwersyteckie Studio Filmowe.
Wystawę „Polscy badacze Syberii” zorganizowano we współpracy z Archiwum Rosyjskiej
Akademii Nauk (RAN). Ekspozycję wcześniej
pokazano w Moskwie, a jej część planszową
w muzeach wielu miast syberyjskich. Druga kopia plansz została wystawiona podczas wiosennej
sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w Warszawie.
Wernisaż warszawski w Pałacu Staszica wzbogacono prezentacją wizerunków współczesnych
miast syberyjskich oraz Bajkału i krajobrazów
Syberii, portretów sybiraków polskich oraz kopii
materiałów archiwalnych udostępnionych przez
Archiwum RAN w Moskwie. Wystawie towarzyszyły dwie dwujęzyczne publikacje.
Archiwum PAN w Warszawie uczestniczyło
w ogólnopolskiej „Nocy Muzeów”. Przygotowano wystawy planszowe (m.in. „Leon Barszczewski”) oraz referaty połączone z prezentacjami
komputerowymi i zwiedzaniem Pałacu Staszica.
Archiwum było organizatorem II Krajowego Seminarium Problemowego „Etyka w zawodzie” poruszającego kwestie etyczne, z którymi
muszą mierzyć się pracownicy instytucji naukowych, kulturalnych oraz mediów publicznych
i prywatnych. Archiwum współorganizowało
Międzynarodowe Seminarium Historyczno-Archiwalne „Dziedzictwo kulinarne w dokumencie.
Źródła historyczne a wymogi współczesności”,
którego celem było zwrócenie uwagi na niedoceniane drobne materiały archiwalne oraz problem
ich przechowywania i właściwego naukowego
wykorzystania, zwłaszcza w świetle przyszłego
nowego prawa archiwalnego.
Podczas bieżących spotkań roboczych przedstawiono m.in. referat poświęcony Zygmuntowi
Kolankowskiemu, pierwszemu dyrektorowi Archiwum PAN oraz „System ZOSIA. Zintegrowany System Informacji Archiwalnej”. Pracownicy
Archiwum PAN w Warszawie i Poznaniu uczestniczyli w licznych konferencjach krajowych
i międzynarodowych.
Praktykę archiwalną odbyli studenci i słuchacze specjalizacji archiwalnej Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersyte-
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tu Śląskiego w Katowicach, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, Policealnego Studium Informacji, Archiwistyki i Księgarstwa w Warszawie.
Zorganizowano wykład dla studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz
pokaz cymeliów dla studentów filologii polskiej
UAM.
Prowadzono prace porządkowe w archiwaliach pochodzenia urzędowego i prywatnego.
Do Komisji Metodycznej wpłynęły zakończone
inwentarze kolekcji i spuścizn: „Artyści emigracyjnej Melpomeny”, Janiny Bem, Benedykta
Dybowskiego, Manfreda Kridla, Wiktora Pawła Nechaya, Lecha Ratajskiego oraz inwentarz
warsztatowy spuścizny Maksymiliana Tytusa Hubera przygotowany w bazie danych Inwentarze
Zespołów Archiwalnych (IZA). Kontynuowano
administrowanie bazą SEZAM. Prowadzono
prace konserwatorskie nad jednostkami archiwalnymi z zespołu Władysława L. Jaworskiego,
poddając je dezynfekcji i badaniom mikrobiologicznym, a następnie oczyszczaniu, odkwaszaniu, uzupełnianiu ubytków, dublowaniu kart
i oprawie.
Archiwum PAN konsultowało oraz zaopiniowało 15 kompletów projektów kancelaryjno-archiwalnych aktów prawnych (instrukcja
kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt, instrukcja
organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego). Przeprowadzono 20 kontroli placówek
PAN w zakresie postępowania z dokumentacją
aktową i funkcjonowania archiwów zakładowych. Zaopiniowano pozytywnie 30 wniosków
placówek PAN, w wyniku których wybrakowano
ponad 370 m.b. dokumentacji niearchiwalnej.
Udostępniono użytkownikom w pracowniach
naukowych 4589 j.a., zanotowano 819 odwiedzin,
wykonano ok. 150 kwerend merytorycznych i dotyczących akt osobowych pracowników zlikwidowanych placówek PAN, 3735 kserokopii i 3373
skany oraz 1202 fotografie cyfrowe. Kontynuowano ewidencjonowanie udostępniania w bazie
danych SUMA. Kartoteka użytkowników (1131
rekordów) obejmuje obecnie dane za lata 19982009.
Pracownicy Archiwum opublikowali 18 artykułów, zredagowali i przygotowali do druku

„Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”,
nr 50, 2009.
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
/fax (22) 826-81-30
 e-mail: archiwum@apan.waw.pl
www.apan.waw.pl

ARCHIWUM NAUKI PAN I PAU
Dyrektor: dr Rita Majkowska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Andrzej Pelczar
Archiwum Nauki gromadzi materiały archiwalne należące do państwowego zasobu archiwalnego, zgodnie z dokumentem powierzenia
wydanym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych, oraz należące do niepaństwowego
zasobu archiwalnego, stanowiące własność PAU.
W roku sprawozdawczym nastąpił przyrost
zasobu o 7,94 m.b. W dniu 31 grudnia 2009 r.
wielkość zasobu wyniosła 1358,44 m.b. Wśród
nabytków i dopływów znalazły się m.in. materiały geofizyka Jerzego Kowalczuka, historyka
Henryka Batowskiego, farmakologa Jerzego Vetulaniego, a także Zakładu Polskiego Słownika
Biograficznego, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Działu Wydawnictw Polskiej Akademii
Umiejętności.
Prowadzono prace nad ostateczną wersją
inwentarza zmeliorowanych akt Towarzystwa
Naukowego Krakowskiego (1815-1872). Kontynuowano porządkowanie zespołu akt Polskiej
Akademii Umiejętności (1872-1989), połączone
z uzupełnianiem, scalaniem i weryfikacją danych
do kartoteki członków i współpracowników komisji PAU. Przeprowadzono prace melioracyjne
w materiałach Komisji Nauk Rolniczo-Leśnych
PAU. Opracowano inwentarz materiałów anatoma Kazimierza Kostaneckiego. Kontynuowano
prace nad inwentarzami spuścizn historyka sztuki
Karoliny Lanckorońskiej, orientalisty Zygmunta
Abrahamowicza, geografa Antoniego Wrzoska,
historyka Wacława Felczaka, prawnika Stanisława Kutrzeby i fizyka Władysława Natansona oraz
związane z porządkowaniem i scalaniem kore-
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spondencji orientalisty Franciszka Machalskiego,
filologa romańskiego Zygmunta Czernego, filozofa Wincentego Lutosławskiego, filozofa Romana
Ingardena. Rozpoczęto prace nad porządkowaniem materiałów prawników Józefa Skąpskiego
seniora i Józefa Skąpskiego juniora.
Realizując program digitalizacji zbiorów Archiwum Nauki, kontynuowano prace nad ponadzespołowym katalogiem fotografii, m.in. skatalogowano i wykonano skany fotografii ze spuścizn
Walerego Goetla, Kazimierza Nitscha, Stanisława
Kutrzeby i Anny Kutrzeby-Pojnarowej; kontynuowano skanowanie indeksu kancelaryjnego PAU;
zeskanowano i zmikrofilmowano 21 ksiąg z zespołu akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.
Konsultowano bieżące sprawy kancelaryjno-archiwalne placówek PAN oraz PAU. Przeprowadzono 2 kontrole wewnętrzne wybranych
archiwów zakładowych, a pracownicy Archiwum
Nauki wzięli udział w kontrolach przeprowadzonych przez Archiwum Państwowe w Krakowie
w 10 instytutach PAN oraz w Oddziale PAN
w Krakowie i Zakładzie Działalności Pomocniczej przy Oddziale PAN w Krakowie.
Przygotowano dwie ekspozycje z cyklu
„W służbie nauki...”: „Romantyk i pozytywista.
Zenon Klemensiewicz (1891-1969)” oraz „Ojciec
i syn. Józef Skąpski (1868-1950) syndyk PAU
i Józef Skąpski (1921-1998) sekretarz generalny
PAU”, którym towarzyszyły posiedzenia naukowe zorganizowane wspólnie z PAU. Przygotowano także wystawy: „Z Fototeki Lanckorońskich”
(we współpracy z Fototeką Lanckorońskich PAU)
oraz prezentowane w PKiN w Warszawie (Gabinet Prezesa, Kancelaria PAN): „Sport i turystyka. Z materiałów uczonych polskich” i „Historia
krótkiej formy korespondencji”.
Archiwum Nauki współpracowało z Komisją
Historii Nauki PAU oraz z licznymi archiwami
krajowymi i zagranicznymi. Realizując wspólnie
z Archiwum Czeskiej Akademii Nauk projekt badawczy „Czesko-polskie kontakty naukowe i kulturalne w XIX i XX w.”, m.in. kontynuowano prace nad przygotowaniem do druku korespondencji
Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem
oraz ustalono zasady publikacji dziennika paryskiego Adolfa Černego.
Pracownicy Archiwum Nauki redagowali serię wydawniczą Polskiej Akademii Umiejętności

i Archiwum Nauki PAN i PAU „W służbie nauki”
(w 2009 r. ukazał się nr 15 Władysław Natanson
1864-1937. Materiały z Posiedzenia Naukowego
PAU w dniu 19 czerwca 2004 r.), opublikowali 9
artykułów i recenzji oraz 5 katalogów i folderów
wystaw w języku polskim i 5 folderów w języku
angielskim. Przedstawili referaty na posiedzeniach naukowych i konferencjach.
W pracowni naukowej zanotowano 565 odwiedzin. Użytkownikom udostępniono 3898 j.a.,
811 wol. wydawnictw zwartych, 225 wol. czasopism i 3 mikrofilmy. Opracowano 121 kwerend.
Praktykę archiwalną odbyli studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowano pokazy z prelekcjami dla 12 grup uczniów i studentów.
 31-018 Kraków, ul. św. Jana 26
 (12) 422-82-63, (12) 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
Centralnym wydarzeniem w roku sprawozdawczym była ogólnopolska konferencja naukowa „Zbiory Książnicy Gdańskiej w służbie nauki”
prezentująca historyczne zbiory gdańskie służące
wielu dziedzinom badawczym. Biblioteka współorganizowała także konferencję „600 lat Fundacji
św. Jakuba w Gdańsku”. Kontynuowano współpracę z Akademią Muzyczną w zakresie pełnego
opracowania unikatowych zbiorów muzycznych
XVI-XVIII wieku w ramach wspólnego projektu
„Muzyczne dziedzictwo Gdańska w zbiorach BG
PAN”. Opracowano i złożono w Urzędzie Miasta
kolejny grant na to zadanie. Wspólnie z Muzeum
Historycznym Miasta Gdańska oraz z Oddziałem
Domu Uphagena opracowywano dokumentację
ikonograficzną architektury Gdańska w zbiorach
BG PAN. Projekt realizowano jako grant otrzymany przez Fundację BG w wyniku konkursu
ogłoszonego przez Miasto Gdańsk. Biblioteka
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uczestniczyła w spotkaniach organizowanych
przez Fundację Gdańską w związku z planowanymi obchodami 400-lecia urodzin Jana Heweliusza. Na podstawie trójstronnej umowy pomiędzy
Biblioteką Gdańską, Fundacją Biblioteki Gdańskiej i Naukową Akademicką Siecią Komputerową (NASK) zrealizowano projekt „Kolekcja
unikatowych atlasów morskich XVI-XVIII wieku
w zbiorach Biblioteki Gdańskiej” w celu umieszczenia ich pełnych kopii cyfrowych na stronie
NASK.
W ramach działalności konsorcjum bibliotek
naukowych Pomorza i na podstawie Umowy
Partnerstwa z Urzędem Miasta rozpoczęto współpracę kilkunastu bibliotek tworzących Pomorską
Bibliotekę Cyfrową. W 2009 roku realizowano
wstępną fazę projektu, obejmującą organizowanie Pracowni Digitalizacji i wdrażanie toku prac
digitalizacyjnych.
Biblioteka Gdańska utrzymywała stałe kontakty z bibliotekami i instytucjami z 26 krajów, głównie w zakresie wymiany wydawnictw
i przyjmowania czytelników zagranicznych.
Biblioteka uczestniczyła w pracach międzynarodowych organizacji: Konsorcjum Europejskich
Bibliotek Naukowych (CERL), Liga Europejskich Bibliotek Naukowych (LIBER) i w organizacji BIBLIOTHECA BALTICA.
Opracowano, przygotowano do druku i wydano (dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Biblioteki Gdańskiej) jubileuszowy XXV tom periodyku
„Libri Gedanenses”. Zakończono pracę nad pierwszym tomem bibliografii adnotowanej Gdańsk
w literaturze obejmującej lata 997-1600, autorstwa zespołu pracowników Biblioteki Gdańskiej.
Biblioteka zrealizowała 270 kwerend, w tym
68 zagranicznych z zakresu nowej książki, zbiorów specjalnych i XIX wieku, udzielono informacji i konsultacji. Korzystano z zewnętrznych
baz danych EBSCO, BRITANNICA, LEX, ISSN
i własnej bazy katalogowej VIRTUA. Rozbudowywano nowe bazy utworzone w Bibliotece: bazę
ikonograficzną i bazę czasopism.
Zbiory Biblioteki opracowywane były w systemie VIRTUA (on-line) i tradycyjnie. Wprowadzano dane do ogólnopolskiej bazy NUKAT.
Zgodnie z przyjętym programem ochrony
i zabezpieczania zbiorów należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego kontynuowano

pełną archiwizację najcenniejszych obiektów
XVI-XVIII wieku, a przede wszystkim obszernej kolekcji J.B. Bonifacia. Prowadzono prace
konserwatorskie, odkwaszano i odkażano zbiory
własne i powierzone. Realizując zadania dydaktyczne i popularyzatorskie, organizowano spotkania, wystawy i imprezy otwarte dla środowiska
gdańskiego, a ponadto wykłady, lekcje biblioteczne, pokazy zbiorów, szkolenia i praktyki.
 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15
 (58) 301-22-51 do 54, fax (58) 301-55-23
 e-mail: bgpan@bgpan.gda.pl
www.bgpan.gda.pl

Biblioteka Kórnicka PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Tomasz Jasiński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Henryk Olszewski
W zakresie zbiorów specjalnych Biblioteki
kontynuowano opracowanie czterech zeszytów
rękopisów, m.in. opracowano listy Kazimiery Iłłakowiczówny do Joanny Kulmowej. Prace w zakresie biblioteki szachowej objęły m.in.: katalogowanie i inwentaryzację nabytków szachowych,
przygotowanie wystawy poświęconej Tassilo von
Heydebrandowi (na prośbę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Osieckiej), przygotowanie do publikacji
referatów z II Międzynarodowej Konferencji Szachowej oraz wytypowanie z kolekcji szachowej
rękopisów i druków w związku z projektem „Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji
naukowej i naukowo-technicznej”. Kontynuowano prace nad projektami badawczymi: „Dziennik
podróży Tassila von Heydebranda”, „Drukarstwo
Wielkopolskie XVI-XVIII w.” oraz „Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej”.
Kontynuowano tworzenie i archiwizowanie
komputerowych baz zbiorów XIX-XXI wieku,
w tym: bazy nowych druków, bazy czasopism.
Współpracowano z Biblioteką Narodową w zakresie prowadzenia katalogów centralnych czasopism – zaktualizowano dane o nabytkach czasopism zagranicznych.
W bazie Archiwum Biblioteki Kórnickiej
m.in. skorygowano indeks geograficzny „Kata-
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logu Archiwum Bibliotecznego Biblioteki Kórnickiej z czasów Zygmunta Celichowskiego
1869-1923”.
W zakresie elektronicznych tekstów humanistycznych realizowano projekty: „Wielkopolska
Biblioteka Cyfrowa”, „Polonia Mayor Fontes”,
„Cacao” (Cross-language Access to Catalogues
and On-line Libraries). W związku z zakupem
i uruchomieniem macierzy dyskowych wraz
z dyskami oraz wdrożeniem oprogramowania
Document Express, uproszczono proces archiwizacji treści cyfrowych.
Wykonano łącznie 315 kwerend, prowadzono
odczyty, organizowano wystawy.
W zabytkowych salach Pałacu Działyńskich
w 2009 r. odbyły się 123 spotkania naukowe
i kulturalne, w tym m.in. Czwartki Literackie
organizowane i finansowane przez Bibliotekę
Kórnicką, Towarzystwo Miłośników Miasta
Poznania, Fundację „Zakłady Kórnickie” oraz
Urząd Miasta Poznania.
Kontynuowano działalność muzealną. Uzupełniano kartotekę komputerową muzealiów,
w tym grafik i rysunków, fotografii historycznych
i użytkowych, dokumentów życia społecznego;
założono komputerową bazę danych monet.
Biblioteka prowadziła wymianę książek z innymi bibliotekami, m.in. przygotowano i wysłano
ponad 1000 książek-dubletów do nowo powstałej
Biblioteki Uniwersytetu Wołyńskiego na Ukrainie.
W roku sprawozdawczym w Archiwum Biblioteki Kórnickiej odbyli praktykę studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 62-035 Kórnik-Zamek
 (61) 817-00-81, fax (61) 817-19-30
 e-mail: bkpan@bkpan.poznan.pl
www.bkpan.poznan.pl

Biblioteka Naukowa PAU i PAN
w Krakowie
Dyrektor: dr Karolina Grodziska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Jan M. Małecki
W Dziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów prowadzono wymianę krajową i międzyna-

rodową wydawnictw własnych i tytułów publikowanych przez Polską Akademię Umiejętności
i Oddział PAN w Krakowie. Łącznie wysłano
2922 zeszyty, w tym na wymianę zagraniczną
2341 zeszytów. Z wymiany łącznie otrzymano
3210 zeszytów, z czego z wymiany zagranicznej
2873. Między innymi wysłano szereg publikacji
do instytucji polonijnych na Litwie, Białorusi
i Ukrainie, otrzymano wydawnictwa (dublety)
z Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, Biblioteki Polskiej w Paryżu,
a także Wydawnictwa Ossolineum, Instytutu
Francuskiego w Krakowie. Katalogowano bieżące wpływy – łącznie 5428 wol., w tym druków
zwartych (2555 wol.) i ciągłych (517). Dla katalogowanych w systemie VIRTUA wydawnictw
zwartych klasyfikacja przedmiotowa odbywa się
w trakcie opracowania komputerowego, zastępując tradycyjny katalog systematyczny. Metodą tradycyjną katalogowano wydawnictwa z tzw.
starego zasobu Biblioteki (nieewidencjonowane,
XIX-wieczne wydawnictwa będące własnością
PAU). Opracowaniem komputerowym objęto wydawnictwa zwarte bieżące i wydane w 1990 roku.
W „Bazie KRAK 7” – wspólnej dla 7 bibliotek,
sporządzono m.in. 2641 rekordów bibliograficznych w NUKAT, 8068 rekordów egzemplarza
w KRAK 7, 2081 wzorcowych rekordów haseł przedmiotowych w języku KABA. W Bazie
KRAK 7 funkcjonuje oddzielny portal prezentujący zbiory Biblioteki Polskiej w Paryżu. Sporządzano rekordy wzorcowe do Centralnej Kartoteki
Haseł Wzorcowych.
W Czytelni Głównej odnotowano 1789 odwiedzin, udostępniając druki zwarte, wydawnictwa ciągłe, rękopisy, starodruki i mikrofilmy.
Opracowano bazę komputerową zawierającą całościową ewidencję czytelników.
W Dziale Zbiorów Specjalnych odnotowano 266 nabytków rękopiśmiennych, m.in. spuściznę Aleksandry Mianowskiej i maszynopisy
niepublikowanych przeważnie prac z Księgarni
i Wypożyczalni Książek Stefana Kamińskiego.
Prowadzono prace nad powiększaniem zasobu
mikrofilmów i innych wtórników zasobów specjalnych. Wprowadzano opisy starych druków do
NUKAT. Zakonserwowano 55 arkuszy map Atlasu Geologicznego Galicji (z. 1-12), redagowano
„Katalog atlasów XIX wieku” oraz rękopis Sta-
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nisława Witkiewicza „Życie, etyka, rewolucja”.
Konserwację zbiorów specjalnych sfinansowano
m.in. ze środków z Fundacji Lanckorońskich pozyskanych przez Bibliotekę.
W Gabinecie Rycin skatalogowano 1004 grafiki. Kontynuowano elektroniczne opracowanie
pochodzącego z daru zbioru ekslibrisów, uporządkowano też przekazane płyty miedziorytnicze ekslibrisów. Złożono do druku kolejny tom
Katalogu rycin Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Szkoła
niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. poświęcony
Philipsowi Gallé. Ryciny prezentowano na 7 wystawach, w tym na dwóch przygotowanych przez
Bibliotekę: „Wina i kara. Sprawiedliwość w grafice europejskiej XVI-XIX wieku” i „Kosmologia.
Obraz świata w nowożytności”.

Prowadzono pokazy i prelekcje dotyczące zasobów Biblioteki dla studentów z Uniwersytetu
Pedagogicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego,
praktykantów i gości. Opracowywano kwerendy
krajowe i zagraniczne. Prowadzono również zajęcia na krakowskich uczelniach.
Kontynuowano współpracę z krakowskimi
bibliotekami naukowymi. Pracownicy Biblioteki
prowadzili badania naukowe, dokonując edycji źródłowych i opracowań katalogowych i publikując
wyniki własnych prac. Opublikowano t. 54 Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
/fax (12) 422-29-15
 e-mail: biblioteka@pau.krakow.pl
www.biblioteka.pau.krakow.pl

Samodzielne biblioteki PAN w 2009 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

662,7

569,5

93,2

180 826

92 214

Biblioteka Kórnicka PAN

301,5

210,8

90,7

115 333

11 723

Biblioteka Naukowa PAU
i PAN w Krakowie

544,8

200,4

344,4

165 117

8 750

Ogółem

1 509

980,7

528,3

461 276

112 687
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STACJE NAUKOWE PAN ZA GRANICĄ

Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli
Dyrektor: dr Jan K. Frąckowiak
W 2009 roku Biuro Promocji Nauki PolSCA
współpracowało z organizacjami i instytucjami
działającymi w Brukseli. Współpraca ta dotyczyła głównie spraw związanych z realizacją 7.
Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE. Najważniejsi partnerzy tej współpracy: CREST (Scientific and Technical Research
Committee), ESFRI (European Strategy Forum
on Research Infrastructures), Komisja Europejska
– dyrektoriaty podejmujące sprawy B+R, zwłaszcza DG Badań, Parlament Europejski (zwłaszcza
polscy posłowie z komisji zajmującej się nauką),
sieć IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices in Brussels), w tym członkowie sieci: KoWi
(Niemcy), CZELO (Czechy), DANRO (Dania),
ROST (Rumunia), CNR i ENEA (Włochy),
CLORA (Francja), SwissCore (Szwajcaria), HunASCO (Węgry), Neth-ER (Holandia), TURBO
(Turcja), FURAD (Izrael), a także COST (European Cooperation in the Field of Scientific
and Technical Research), EBC (European Brain
Council), ESF (European Science Foundation),
EERA (European Energy Research Alliance), Leibniz Association, Helmholtz Association (biura niemieckich organizacji naukowych), Stałe
Przedstawicielstwo RP przy UE, Ambasada RP
w Brukseli oraz polskie przedstawicielstwa regionalne.
Biuro kontynuowało cykl „PolSCA Meetings”, spotkań ekspertów Komisji Europejskiej
i polskich uczonych reprezentujących priorytetowe dziedziny 7. PR. Utrzymano formułę spotkań ze zwiększonym udziałem zagranicznych
ekspertów. Zorganizowano 19 spotkań z udziałem naukowców i ekspertów z Komisji Europejskiej (głównie z Dyrektoriatu Badań) i krajów
członkowskich UE oraz USA i Kanady. Kontynuowano cykl konferencji „PolSCA Seminars”
(7 w roku 2009) z udziałem pracowników KE
(przede wszystkim z Dyrektoriatu Badań) i eks-

pertów zagranicznych. Przewiduje się rozpoczęcie nowego cyklu seminariów pod nazwą „Polish
Science for FP-7”.
Prowadzono konsultacje, m.in. w sprawach:
wyłonienia jednostki reprezentującej Polskę
w Zarządzie EERA, opiniowania procedur konkursowych 7. PR w priorytecie SSH (nauki społeczne i humanistyka) i HEALTH (zdrowie),
udziału Kasy im. Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki w akcji Partnerstwa Wschodniego
na rzecz Ukrainy, projekt Platforma 4 „Contacts
between People”.
Centrum Badań Historycznych PAN
w Berlinie
Dyrektor: profesor Robert Traba
Rok 2009 w działalności Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie zdominowany został
przez wystawę „My, berlińczycy! Wir Berliner!
Historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa” (listopad 2008 – marzec 2009) oraz jej program
towarzyszący (marzec-czerwiec 2009). Wystawę obejrzało ponad 11 tysięcy widzów. W prasie polskiej i niemieckiej ukazało się ponad 70
recenzji i sprawozdań, wyemitowano około 30
audycji radiowych i telewizyjnych. Realizacja
projektu „My, berlińczycy! Wir Berliner! Polacy
w rozwoju Berlina (XVIII-XXI w.)” jest kontynuowana. Końcowym efektem ma być tom studiów
naukowych, który obejmie problemy badawcze
wyłonione w trakcie prac nad wystawą.
CBH realizowało projekt „Polsko-niemieckie
miejsca pamięci/Deutsch-polnische Erinnerungsorte”. W listopadzie 2009 r. zamknięto drugi
jego etap.
CBH zorganizowało 29 konferencji, sympozjów, odczytów i seminariów, które przede
wszystkim były związane z dwoma wymienionymi projektami badawczymi oraz rocznicami:
wybuchu drugiej wojny światowej i pierwszych
wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce. CBH PAN kontynuowało cykl
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seminariów i kolokwiów w ramach działalności
wspierającej młodych naukowców.
Centrum współpracowało m.in. z Ambasadą
RP w Berlinie, Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg, Centre Marc Bloch Berlin, Collegium
Polonicum Słubice, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde/OSTEUROPA, Deutsches Historisches
Museum, Deutsches Polen-Institut Darmstadt,
Deutsch-Polnische Gesellschaft, Dokumentations- und Begegnungszentrum Schöneweide,
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder),
Europäische Akademie Berlin, Freie Universität
Berlin, Friedrich-Ebert-Stiftung, Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Ukazał się drugi numer rocznika „Historie”,
wydawanego w języku niemieckim. Tematem
wiodącym jest historia pamiętana i opowiadana,
co stanowi bezpośrednie nawiązanie do projektu
badawczego „Polsko-niemieckie miejsca pamięci/Deutsch-polnische Erinnerungsorte”. CBH
podjęło akcję promocyjną rocznika, żeby dotrzeć
do niemieckich środowisk naukowych zainteresowanych historią stosunków polsko-niemieckich oraz historią Europy Wschodniej. Z okazji
70. rocznicy wybuchu II wojny światowej Centrum opublikowało broszurę w języku polskim
i w języku niemieckim, zawierającą artykuły naukowców CBH PAN. Publikacja powstała dzięki
wsparciu Ambasady RP w Berlinie.
Od początku 2009 r. biblioteka Centrum jest
otwarta dla użytkowników. Po przystosowaniu
pomieszczenia bibliotecznego, zakończeniu
tworzenia systematyki zbiorów i stworzeniu
profesjonalnego – dostępnego w internecie – katalogu elektronicznego (cbh.allegronet.de) trwa
katalogowanie zbiorów. Opracowano też strategię
promocji biblioteki w celu pozyskania możliwie
dużej liczby użytkowników.
Stacja Naukowa PAN w Moskwie
Stały przedstawiciel, dyrektor: profesor
Mariusz Wołos
W 2009 roku Stacja była organizatorem 21
konferencji, sympozjów, odczytów i seminariów
naukowych, które odbyły się w wiodących ośrod-

kach naukowych Rosji (Moskwa, Sankt Petersburg, Jekaterynburg, Kaliningrad, Kazań, Dubna) oraz w Polsce. Uczestniczyli w nich uczeni
z Polski, Rosji, USA, Niemiec, Francji, Włoch,
Hiszpanii, Irlandii, Austrii, Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii, Ukrainy,
Białorusi i Litwy. Największą współorganizowaną imprezą naukową była interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja „Россия и Польша:
долг памяти и право забвения” (Rosja i Polska:
dług pamięci i prawo zapomnienia). Przewiduje
się, że rozpocznie ona cykl kongresów naukowych poświęconych kontaktom polsko-rosyjskim w dziedzinie nauk humanistycznych. Kontynuowano w Moskwie prace w ramach stałego
seminarium naukowego „Польша и Россия: в
поисках взаимопонимания” (Polska i Rosja:
w poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia), organizowanego wspólnie z Wydziałem Kultury
i Nauki Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej
oraz Fundacją Pierwszego Prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. Stało się ono płaszczyzną wymiany
myśli polskich i rosyjskich intelektualistów na
temat przeszłości oraz współczesności w stosunkach między obu krajami.
We współpracy Stacji oraz Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie otwarto cykl interdyscyplinarnych seminariów naukowych „Между
Вислой и Неманом. Перекрёсток культур”
(Między Wisłą a Niemnem: skrzyżowanie kultur).
Seminaria organizowane są z udziałem Rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Kanta
w Kaliningradzie. Dotyczą historii lokalnej, regionalnej oraz powszechnej z akcentem na dzieje
Prus Wschodnich i wpływy kultury niemieckiej,
rosyjskiej, polskiej, litewskiej oraz białoruskiej
na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego.
Przy współpracy z instytutami Rosyjskiej
Akademii Nauk w 2009 r. opublikowano książki będące efektem organizowanych w latach
ubiegłych przez Stację konferencji naukowych:
Революционная Россия 1917 года и польский
вопрос: новые источники, новые взгляды
i Мюнхенское соглашение 1938 года: история
и современность. Материалы международной
научной конференции, Москва, 15-16 октября
2008 г.
W 2009 r. pracownicy Stacji opublikowali 2
książki, 13 artykułów, a także zaprezentowali 16
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wykładów na międzynarodowych konferencjach,
sesjach, seminariach i sympozjach naukowych.
Kontynuowano badania nad projektami dotyczącymi: biografii Józefa Becka (1894-1944) i Tadeusza Bułharyna (1789-1859) oraz działalności
i roli Polaków w Kominternie (1919-1943).
Stacja Naukowa PAN w Paryżu
Dyrektor: profesor Jerzy Pielaszek
Stacja współpracowała z instytucjami paryskimi organizującymi imprezy naukowe i kulturalne dotyczące spraw polskich, a także z wieloma instytucjami naukowymi w Polsce i we
Francji. W 2009 roku m.in. kontynuowano cykl
wykładów pod ogólnym tytułem „Wspólna historia Polski i Francji”, w ramach którego odbyły się
wykłady: „Les Polonais en France de Louis XV
à nos jours” (prof. Janine Ponty) i „La Pologne
restaurée (1918-1939). Facteur de l’équilibre international ou source d’inquiétude en Europe ?”
(dr Marek Kornat).
W porozumieniu z Fundacją na rzecz Nauki
Polskiej rozpoczęto nowy cykl pt. „Prezentacja
polskich uczonych – laureatów nagrody Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej”. W czasie pierwszego
spotkania zaprezentowano sylwetkę i dorobek
naukowy prof. Jacka Oleksyna. We współpracy
z Sorboną zorganizowano seminarium „Husserl
Circle”, podczas którego spotkali się uczeni z całego świata zajmujący się „filozofią husserlowską”.
Ze względu na kontrowersje, jakie w wielu
środowiskach francuskich i polskich budzi sprawa sprzedaży Hotelu Lambert (wpisanego na listę
zabytków UNESCO, niegdyś własność księcia
Adama Czartoryskiego) i plany przebudowy tego
zabytku przez nowych właścicieli, zorganizowana została w Stacji sesja „L’Hôtel Lambert”, na
której przedstawiono referaty: „L’Hôtel Lambert
– le groupement politique du Prince Adam Jerzy
Czartoryski. Son idéologie, ses activités” (prof.
Leszek Kuk) oraz „L’histoire des transformations
de l’Hôtel Lambert” (prof. Jean-François Cabestan, reprezentujący stowarzyszenie „Paris Historique” sprzeciwiające się proponowanym planom
przebudowy; ostatecznie doszło do porozumienia
pomiędzy nowym właścicielem a stowarzyszeniem, zmodyfikowano plany przebudowy).

W Stacji zorganizowano spotkanie z okazji
dwudziestej rocznicy obrad „Okrągłego Stołu”,
w którym udział wzięli prof. Karol Modzelewski, prof. Krzysztof Pomian, red. Adam Michnik,
a także – z okazji dwudziestej rocznicy pierwszych wolnych wyborów – spotkanie z prof. Andrzejem Wielowieyskim i red. Bernardem Guetta.
W Stacji odbyło się również seminarium
poświęcone zagospodarowaniu przestrzeni kosmicznej, przygotowane we współpracy z CBK
PAN i Centre National d’Études Spatiales.
Łącznie zorganizowano 48 imprez, w tym 28
wykładów i 6 konferencji naukowych.
Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Stacją a Uniwersytetem Cergy-Pontoise,
w ramach którego część konferencji „Le monde
face à la chute du Mur de Berlin” – wykład prof.
Andrzeja Paczkowskiego – odbyła się w Stacji.
Kontynuowano współpracę z École des Mines de
Paris. Dyrektor Stacji brał udział w obchodach
150. rocznicy powstania tej instytucji.
Stacja Naukowa PAN w Rzymie
Dyrektor: profesor Leszek Kuk (od 1 lutego
2009 r.)
W 2009 roku Stacja zorganizowała łącznie
17 wykładów, odczytów i konferencji. Odbyły
się między innymi: konferencja upamiętniająca
70-lecie obecności Biblioteki i Stacji Naukowej
PAN w Pałacu Doria Pamphilj, spotkanie dyskusyjne w formie „okrągłego stołu” – „Studia italianistyczne w krajach Europy Środkowej”, konferencja „Prymas Polski kard. August Hlond wobec
wielkich konfliktów epoki – II wojny światowej
i zimnej wojny” (wspólnie z Salezjańskim Instytutem Historycznym w Rzymie przy współpracy
i wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
przy Stolicy Apostolskiej). Konferencja „Bronisław Geremek, historyk i wielka postać roku
1989 w Polsce i Europie” została zorganizowana
pod patronatem PAN oraz włoskiej Accademia
dei Lincei przez włoską Radę Główną Studiów
Historycznych.
Stacja współpracuje z Instytutem Polskim
i obiema ambasadami RP w Rzymie. Rozwija
się jej współpraca z instytucjami skupionymi
w Unione Internazionale degli Istituti di Arche-
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ologia, Storia e Storia dell’Arte w Rzymie, a także uczelniami włoskimi, w tym głównie rzymskimi. Stacja utrzymuje wszechstronne kontakty
z włoskim środowiskiem polonistycznym.
Stacja wydała tom 125 seryjnego wydawnictwa „Conferenze” zatytułowany Archeologia
a Tolemaide.
Pod koniec 2009 roku Biblioteka Stacji, dzięki współpracy z Biblioteką Gdańską PAN, rozpoczęła pracę w nowym elektronicznym systemie
katalogowania VIRTUA. Zaowocuje to przyłączeniem Biblioteki Stacji do katalogu NUKAT,
czyli wejściem cennych zbiorów Biblioteki Stacji
(ponad 30 tys. tomów, w tym ok. 300 starodruków) do powszechnego obiegu elektronicznego.
Stacja Naukowa PAN w Wiedniu
Dyrektor: profesor Bogusław Dybaś
Działalność Stacji Naukowej PAN w Wiedniu
w roku 2009 koncentrowała się na głównym zadaniu, jakim jest promocja i popularyzacja nauki
polskiej oraz rozwój polsko-austriackiej i międzynarodowej współpracy naukowej.
Stacja zorganizowała lub współorganizowała w 2009 roku konferencje naukowe: „What is
Truth? In Philosophy and in Different Scientific
Disciplines” we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytutem Filozofii Uniwersytetu Wiedeńskiego, „Otto Forst de
Battaglia, der unersetzliche Vermittler zwischen
den Kulturen. Konferenz zum 120-jährigen Geburtstag des großen Europäers” – spotkanie połączone z otwarciem biblioteki naukowej Stacji,
„1989-2009: Religion und Wende in Ostmittel- und Südosteuropa” we współpracy m.in. ze
Słoweńskim Instytutem Naukowym w Wiedniu
i Fundacją PRO ORIENTE w Wiedniu oraz

„Österreichisch-Polnische militärische Beziehungen im 20. Jahrhundert” we współpracy z Heeresgeschichtliches Museum Wien. Odbyły się sympozja i seminaria, m.in. „Majdanek – die älteste
KZ-Gedenkstätte Europas. Gestern und Heute”
oraz wykłady i odczyty, m.in. „Unruhiges Leben
im «Haus der Ewigkeit». Zwanzig Jahre polnischer Ausgrabungen in Sakkara (Ägypten)” (prof.
Karol Myśliwiec). Łącznie zorganizowano 4 konferencje, 5 sympozjów i seminariów, 3 wystawy,
18 wykładów i odczytów, w tym serię ośmiu
wykładów-prezentacji projektów badawczych
młodych uczonych (m.in. stypendystów Fundacji Lanckorońskich) przebywających w Wiedniu.
W Stacji również miały miejsce wystawy,
m.in. „Na bursztynowych szlakach” – ekspozycja przygotowana przez Muzeum Ziemi PAN
w Warszawie, a także wiele imprez łączących popularyzację nauki i kultury. Odbyły się m.in. dwa
wieczory związane z obchodami Roku Grotowskiego, podczas których wykładom naukowym
towarzyszyły prezentacje teatralne.
Kontynuowano realizację projektów naukowych „Polonica w archiwach austriackich” oraz
edycja tzw. mapy Miega. Podjęto i przeprowadzono badania w ramach nowego projektu „Integracja polityczna Polaków w Austrii”.
Dzięki darom i zakupom powiększono księgozbiór Stacji oraz rozpoczęto katalogowanie
zbiorów w nowoczesnym programie komputerowym. Systematycznie postępuje konserwacja
i opracowanie tzw. Zbioru Ottona Forst de Battaglii (depozyt Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu).
Ukazały się publikacje: Polnisch-Österreichische Kontakte sowie Militärbündnisse
1618-1918 oraz Jahrbuch des Wissenschaftlichen
Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien.
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INNE SAMODZIELNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

W 2009 roku 11 jednostek organizacyjnych
Akademii prowadziło działalność w formie zakładów 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 otrzymywały w 2009 roku
dotacji budżetowych, co oznacza, że koszty prowadzonej działalności finansowały 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. Jednostki te zapewniają kompleksową obsługę w zakresie noclegów, wyżywienia
oraz udostępniają sale konferencyjne wyposażone
w niezbędne urządzenia audiowizualne.
Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie to zespół pałacowo-parkowy oddalony o ok.
20 km od centrum Warszawy. Posiada 46 miejsc
noclegowych, a także sale reprezentacyjne (konferencyjne). W podziemiach pałacu znajduje się
restauracja na 120 osób. W Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria”, pod patronatem Akademii
Sztuk Pięknych odbywają się wystawy prac najwybitniejszych polskich artystów. Wystawę odwiedza przeciętnie ok. 600 osób. Organizowane
są również „Pałacowe spotkania z muzyką”. Na
koncertach i wernisażach bywa przeciętnie 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 2009 r. po raz kolejny Dom organizował
i koordynował na swoim terenie imprezy XIII

Warszawskiego Festiwalu Nauki, którego celem
jest upowszechnianie i propagowanie osiągnięć
nauki. Rok 2009 Dom Zjazdów i Konferencji zamknął stratą w wysokości 130,2 tys. zł.
Dom Pracy Twórczej PAN w Mądralinie,
położony w okolicach Otwocka i oddalony o 25
km od centrum Warszawy, posiada: 67 miejsc
hotelowych, dwie sale konferencyjne na 20 i 65
osób. Rok 2009 Dom zamknął stratą w wysokości
135,2 tys. zł.
Dom Pracy Twórczej PAN w Wierzbie, położony w Puszczy Piskiej nad jeziorem Bełdany,
dysponuje 120 miejscami noclegowymi oraz 3 salami konferencyjnymi. Sala konferencyjna dla
200 osób jest zlokalizowana w głównym, nowoczesnym budynku – „Centrum Konferencyjnym”.
Dom Pracy Twórczej rok 2009 zamknął stratą
w wysokości 125,3 tys. zł.
Straty w DZiK w Jabłonnie oraz w DPT
w Mądralinie i Wierzbie spowodowane były
zmniejszeniem ilości świadczonych usług – firmy zewnętrzne i instytucje, ograniczając swoje
koszty, rezygnowały z organizowania imprez
szkoleniowo-konferencyjnych.
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
obecnych i byłych pracowników PAN w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych
oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej. W 2009
roku Zakład wypracował zysk w wysokości
11,1 tys. zł.
Zakłady Działalności Pomocniczej PAN
prowadzą obsługę administracyjną działalności
merytorycznej Oddziałów PAN w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu
(obsługę Oddziału PAN w Lublinie prowadzi Instytut Agrofizyki PAN), w szczególności w zakre-
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sie 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 Gdańsku
zajmuje się administrowaniem nieruchomościami
i obiektami PAN położonymi w Gdańsku i Szczecinie, uzyskując przychody z wynajmu pomieszczeń. Rok 2009 Zakład zamknął stratą w wysokości 31,1 tys. zł spowodowaną mniejszymi
wpływami z wynajmu pomieszczeń w stosunku
do ponoszonych kosztów utrzymania i remontów
obiektu w Szczecinie. Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Katowicach oprócz obsługi
Oddziału PAN nie prowadzi innej działalności.
Rok 2009 Zakład zamknął stratą w wysokości
0,2 tys. zł. Zakład Działalności Pomocniczej
PAN w Krakowie prowadzi Dom Pracy Twórczej
PAN w Zakopanem oraz Ośrodek Konferencyjny
PAN w Mogilanach. W roku 2009 Zakład poniósł
stratę w wysokości 228,6 tys. zł spowodowaną
niskim standardem obiektów oraz zaprzestaniem
działalności w DPT w Szczyrzycu i ponoszeniem
kosztów jego utrzymania. Zakład Działalności
Pomocniczej PAN w Łodzi zajmuje się administrowaniem nieruchomościami i obiektami PAN.
W 2009 roku Zakład poniósł stratę w wysokości 62,1 tys. zł spowodowaną zmniejszonymi
wpływami z wynajmu pomieszczeń. Zakład
Działalności Pomocniczej PAN w Poznaniu
prowadzi Dom Pracy Twórczej w Świnoujściu
oraz organizuje kursy języków obcych. Rok 2009
roku Zakład zamknął stratą w wysokości 5,0 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 2009 Zakład
zamknął zyskiem w kwocie 1,9 tys. zł.
Warszawska Drukarnia Naukowa PAN
prowadzi produkcję poligraficzną książek, czasopism, akcydensów, głównie w obszarze naukowo-technicznym. Zajmuje się działalnością wydawniczo-handlową oraz dystrybucją publikacji.
Świadcząc usługi w powyższym zakresie, Drukarnia współpracuje z placówkami naukowymi,
komitetami naukowymi oraz innymi jednostkami
PAN. W 2009 roku Drukarnia zakupiła inserter
w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku
poligraficznym. Działania Drukarni pozwoliły na
wypracowanie w 2009 roku zysku w wysokości
22,7 tys. zł.
Dom Rencisty PAN w Konstancinie przeznaczony jest dla członków PAN oraz byłych pracowników jednostek organizacyjnych PAN pobierających emeryturę lub rentę. Dom zapewnia jego
mieszkańcom 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 kulturalnych. W Domu Rencisty obowiązują ustalone
przez Prezesa PAN „Zasady odpłatności”. Dom
Rencisty PAN ma możliwość zapewnienia miejsc
zamieszkania wraz z wyżywieniem dla 62 pensjonariuszy. W 2009 roku z budżetu Akademii Dom
Rencisty PAN otrzymał na finansowanie swojej
działalności środki w kwocie 2133 tys. zł., a dochody uzyskane w 2009 roku pochodzące głównie
z wpłat od pensjonariuszy w kwocie 842,3 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.

go pakietu rolnośrodowiskowego. Działania te są
elementem wprowadzającym zasady gospodarowania zgodne z wymogami UE.
W ramach współpracy z Instytutem Rozrodu
Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
prowadzone są badania nad doskonaleniem metod
rozrodu i hodowli bydła oraz zasad żywienia.
Rozważana jest koncepcja włączenia Zakładu
w strukturę Instytutu w celu utworzenia bazy badawczej. Ponadto Zakład zamierza uczestniczyć
w projekcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zlokalizowanie na swoim terenie
farmy wiatrowej o mocy 24 MW.
 11-730 Mikołajki
 (87) 421-30-12, 421-30-36,
fax (87) 421-30-35
 e-mail: pan.baranowo@interia.eu

Zakład Doświadczalny Gospodarki
Stawowej PAN w Gołyszu

Dyrektor: dr inż. Henryk Jabłoński
Obecnie Zakład gospodaruje na powierzchni
2594 ha. Część gruntów o niekorzystnym rozłogu
znajduje się w dzierżawie, a na pozostałym obszarze uprawiane są zboża oraz rośliny przemysłowe i pastewne. W Zakładzie utrzymywane jest
stado bydła mlecznego w łącznej liczbie 220 szt.
(w tym 90 szt. krów rasy ncb i młode sztuki).
W 2009 roku, ze względu na niekorzystne relacje
rynkowe, zaniechano prowadzenia opasu młodych osobników męskich.
Realizowany jest Plan Działalności Rolnośrodowiskowej obejmujący 4 pakiety w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
tj. rolnictwo zrównoważone, ochrona gleb i wód
(poplony ścierniskowe), ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk, ochrona lokalnych ras zwierząt
(bydło ZB). W 2009 roku opracowana została
ekspertyza ornitologiczna, która potwierdza bytowanie na terenach rolniczych użytkowanych
przez ZDA gatunków ptaków chronionych
i umożliwia wprowadzenie do realizacji kolejne-

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
W 2009 r. Zakład wspomagał realizację prac
prowadzonych w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN, a w tym w zakresie:
utrzymania i konserwacji stawów doświadczalnych, utrzymania stada tarlaków stanowiących
„żywy bank genów” karpia dla celów badaw-
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czych oraz hodowlanych. Ze stawów zebrano
także materiał do badań prowadzonych przez
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Zakład wdraża do produkcji najnowsze metody i technologie chowu. Preferuje metody
uwzględniające wymogi środowiska naturalnego.
Zakład uczestniczył w upowszechnianiu wyników badań naukowych w praktyce rybackiej oraz
wśród mieszkańców regionu. W tym celu zorganizowano: spotkanie informacyjno-organizacyjne
dotyczące wdrażania Osi 4. Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013”, wystawę „VII Regionalne Dni Rybactwa”
w Skoczowie, w ramach której Zakład współorganizował konferencję naukową „Aktualne problemy stawowej gospodarki rybackiej”.
Pracownicy Zakładu wzięli udział w: XIV
Krajowej Konferencji Hodowców Karpia; III Targach Funduszy Europejskich Województwa
Śląskiego nt. „Rola lokalnych grup działania oraz
lokalnych grup rybackich w rozwoju obszarów
wiejskich”.
Pracownicy Zakładu uczestniczyli w lokalnych przedsięwzięciach, m.in. w tworzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej „Żabi Kraj”. Ich przedstawiciele wchodzą w skład Rady Rolnej Śląskiej
Izby Rolniczej. Dyrektor Zakładu jest członkiem
Rady Gospodarki Wodnej Dorzecze Małej Wisły
przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz prezesem Oddziału Śląsko-Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Rybackiego.
Utrzymywane są kontakty z przedstawicielami rybactwa i rolnictwa europejskich państw
ościennych.

Prowadząc działalność edukacyjną i popularyzatorską, Zakład przyjmuje na praktyki uczniów
szkół rybackich, rolniczych i innych typów szkół
oraz nauczycieli w celu zapoznania się z działalnością placówki w ramach lekcji biologii, ekologii i rybactwa.
 43-520 Chybie, Zaborze ul. Kalinowa 2
 (33) 857-21-27, fax (33) 858-92-92
 e-mail: zdgs@fish.com.pl,
jozef.zwiazek@fish.com.pl
www.fish.com.pl

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: mgr inż. Seweryn Waligóra
Zakład prowadzi działalność z zakresu szkółkarstwa roślin owocowych, ozdobnych, drzew
alejowych („Szkółki Kórnickie”) oraz rolnictwa.
Od wielu lat prowadzona jest hodowla drzew
i krzewów. W roku 2009 Zakład uzyskał wynik
dodatni w działalności szkółkarskiej.
 62-035 Kórnik, ul. Średzka 20
 tel./fax (61) 817-01-55, 817-01-71,
kom. 502-665-160
 e-mail: zdpankornik@neostrada.pl,
szkolkikornickie@szkolkikornickie.pl
www.szkolkikornickie.pl
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INNE PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PAN

Spółki z udziałem kapitału PAN
W roku 2009 Polska Akademia Nauk posiadała udziały bądź akcje w 10 spółkach, wśród których jedna znajdowała się w likwidacji, a działalność trzech była zawieszona. W dwóch spółkach
PAN posiada 100% udziałów, w jednej 97% akcji.
W pozostałych PAN posiada poniżej 50% udziałów. Przedmiotem działania spółek z udziałem
kapitału PAN jest szeroko pojęta działalność innowacyjno-wdrożeniowa polegająca na produkcji i sprzedaży wyrobów oraz 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. Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o.
zajmuje się przede wszystkim dostarczaniem
aparatury naukowej diagnostycznej i sprzętu laboratoryjnego, a przedmiotem działania spółki
Société 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 2009 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 sprawozdawczym 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. Przykładowo, Fundacja „Pro Scientia et
Vita” przeprowadziła w 2009 r. VIII konkurs dla
młodych, aktywnych pracowników nauki i podjęła decyzję o przyznaniu nagród oraz wyróżnień za prace badawcze, które otrzymali: dr inż.
Aneta Wojdyło (Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu) – Zastosowanie polifenoli jako naturalnych przeciwutleniaczy w układzie modelowym i w żywności; dr inż. Marcin Samiec (Instytut
Zootechniki – PIB w Balicach) – Wpływ aktywacji oocytów rekonstytuowanych z jąder komórek
somatycznych na procesy apoptozy w zarodkach
klonalnych świni; dr Elżbieta Suchowilska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) –
Fitochemiczne uwarunkowania odporności wybranych genotypów form jarych Triticum pelta,
T. aestivum i T. dicoccum na inokulację Fusarium
culmorum; dr hab. Marcin Kozak (SGGW w Warszawie) – Statystyczna analiza uwarunkowania
zmienności plonu roślin przez jego składowe;
dr inż. Marcin Pietrzykowski (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie) – Charakterystyka gleb i roślinności na gruntach rekultywowanych oraz na powierzchniach pozostawionych
wyłącznie procesowi sukcesji na przykładzie wyrobiska kopalni piasku Szczakowa.
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WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Podobnie jak w latach ubiegłych, współpraca z zagranicą realizowana była w trzech podstawowych 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 2009 podpisano Porozumienie Ramowe o współpracy w dziedzinie badań naukowych między Polską Akademią Nauk
a Komisariatem ds. Energii Atomowej (Francja).
Ponadto podpisano nową umowę o współpracy
z Funduszem Badań Naukowych Flandrii (Belgia) oraz protokóły i plany wykonawcze do obowiązujących umów i porozumień z: Bułgarską
Akademią Nauk, Akademią Nauk Republiki Czeskiej, Estońską Akademią Nauk, Akademią Nauk
Mołdowy oraz Akademią Rumuńską. Wymiana
naukowców odbywała się w ramach uzgodnionych limitów, natomiast we współpracy z partnerami z Austrii i Niemiec 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 2009 r.
Stany Zjednoczone Ameryki. W dniach 3-4
grudnia 2009 r. odbyła się w Waszyngtonie konferencja „Rebuilding the Transatlantic Bridge:
U.S.-Polish Cooperation on Science, Technology, and Innovation”. Została ona zorganizowana
przez Narodową Akademię Nauk USA, Fundację
Activity for Innovation and Economic Growth,
Polską Akademię Nauk, Instytut Lotnictwa oraz
Ambasadę RP w Waszyngtonie. Celem konferencji było dokonanie przeglądu polsko-amerykańskiej współpracy naukowo-technicznej oraz
zidentyfikowanie obszarów jej intensyfikacji
i poszerzenia. Omawiano współpracę w zakresie technologii energetycznych, lotniczych i ko-

smicznych, ochrony środowiska, biomedycyny,
ochrony zdrowia, a także wypracowanie mechanizmów identyfikowania i wdrażania innowacji. Konferencja zgromadziła naukowców oraz
przedstawicieli kół gospodarczych i najwyższych
amerykańskich i polskich władz zarządzających
sferą nauki i technologii. W konferencji wzięli
udział m.in. dr John Holdren (doradca prezydenta
USA ds. nauki i technologii), dr Arden Bement
(dyrektor Narodowej Fundacji Naukowej USA),
dr Nina Fedoroff (doradca sekretarza stanu ds.
nauki i technologii), prof. Maria Orłowska (sekretarz stanu w MNiSW), Hanna Trojanowska
(podsekretarz stanu w MG), prof. Ryszard Górecki (senator RP), prof. Michał Kleiber (prezes
PAN). Konferencja ukazała pełną gotowość obu
krajów do wspierania współpracy naukowo-technologicznej. Jej dalszy rozwój będzie zależał od
szybkiego wypracowania rozwiązań szczegółowych, w tym mechanizmów finansowego wspierania wspólnych przedsięwzięć oraz efektywnej
identyfikacji konkretnych projektów badawczorozwojowych. Posłużyć temu ma posiedzenie
Polsko-Amerykańskiej Komisji Mieszanej ds.
Współpracy Naukowo-Technicznej w Polsce
(kwiecień 2010 r.).
Francja. W ramach współpracy Polskiej
Akademii Nauk i Narodowego Ośrodka Badań
Naukowych (CNRS) odbyły się konferencje:
III Międzynarodowa Konferencja „Kataliza
w ochronie środowiska: usuwanie zanieczyszczeń ze środowiska, energia odnawialna i czyste
paliwa” i II Międzynarodowa Konferencja „Combinatorial Physics – Quantum and Combinatorics
<CombPhysII>”, podczas której postanowiono
podjąć starania o utworzenie Międzynarodowej
Grupy Badawczej GDRI bazującej na dotychczasowej bilateralnej współpracy ośrodków polskich
i francuskich. Do udziału w jej pracach będą dodatkowo włączone zarówno ośrodki europejskie
(brytyjskie i włoskie), jak i pozaeuropejskie.
Niemcy. Delegacja PAN pod przewodnictwem prezesa prof. Michała Kleibera złożyła
wizytę w Halle, w siedzibie Niemieckiej Aka-

– 160 –

demii Przyrodników Leopoldina, która od lipca 2008 r. pełni funkcję niemieckiej narodowej
akademii nauk. Rozmowy dotyczyły sposobu
finansowania działalności obu instytucji, zasad
nadawania stopnia doktora, struktury szkolnictwa wyższego w Polsce i Niemczech, zasad dotyczących członkostwa kobiet w obu akademiach,
funkcjonującej w ramach Leopoldiny Akademii
Młodych, roli zagranicznych stacji naukowych
PAN, w tym możliwości współpracy Centrum
Badań Historycznych PAN w Berlinie z Leopoldiną. W Warszawie odbyło się spotkanie z delegacją Bawarskiego Ministerstwa Edukacji i Badań
Naukowych, której przewodniczył minister dr
Wolfgang Heubisch. W spotkaniu uczestniczył
wiceprezes PAN prof. Andrzej Górski, a także
naukowcy z instytutów PAN oraz przedstawiciele
wydziałów PAN. Rozmowy toczyły się w grupach tematycznych obejmujących nauki medyczne, weterynaryjne i leśne, nauki techniczne i górnicze oraz nauki społeczne. Z inicjatywy doc. dr.
hab. Marka Banaszkiewicza, dyrektora Centrum
Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, miało
miejsce spotkanie przedstawicieli PAN z delegacją najważniejszego niemieckiego ośrodka badań kosmicznych DLR (Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt), z udziałem gen. Thomasa
Reitera, członka zarządu DLR reprezentującego
pion badawczy tej instytucji. Władze PAN reprezentował wiceprezes prof. A. Górski. Wyrażono
zainteresowanie nawiązaniem bliższej współpracy w dziedzinach takich jak np. monitorowanie
Ziemi i technologie kosmiczne.
Rosja. W Warszawie i Poznaniu odbyła się
XIX sesja Stałej Komisji Wspólnej Ekonomistów Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk pod tytułem „Państwo i gospodarka
w Polsce i w Rosji: lekcje XX i perspektywy XXI
wieku”. Dotyczyła ona kierunków zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki rynkowej
i interwencyjnych działań państwa w warunkach
burzliwych zakłóceń na globalnym rynku. Wyniki
sesji mają istotne znaczenie poznawcze i mogą
być także użyteczne w dalszej pracy badawczej
i eksperckiej ekonomistów obu krajów. Na wniosek RAN, w związku z problemami finansowymi
wynikającymi m.in. z ogólnoświatowego kryzysu
ekonomicznego, realizację wymiany osobowej

w ramach Protokółu o współpracy naukowej
między obiema Akademiami na lata 2008-2010
ograniczono do połowy.
Estonia. Prof. Lechowi Szajdakowi z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN,
współpracującemu od wielu lat z badaczami estońskimi, przyznano tytuł doktora honoris causa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Tartu.
Czechy, Ukraina, Japonia. Uzgodnione
w protokółach limity wymiany zostały niemal
w pełni wykorzystane. Realizowano blisko 80
wspólnych projektów badawczych.
Szwecja. W ramach porozumienia o współpracy między PAN a Królewską Szwedzką Akademią Rolnictwa i Leśnictwa z wizytą w Polsce
przebywała delegacja Komitetu ds. Wody tej Akademii. Delegacja złożyła wizytę w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Środowiska, Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych
w Falentach, a także zwiedziła gospodarstwo
eksperymentalne Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego.
Wietnam. W ramach porozumienia o współpracy PAN z Wietnamską Akademią Nauki
i Technologii (VAST) w dniach 23-30.11.2009 r.
odbyła się w Hanoi i Sa Pa międzynarodowa konferencja: „Tectonics of the Red River Fault Zone
and Geology of Northern Vietnam: Results of
the Polish-Vietnamese Cooperation 1999-2009”.
Konferencja została zorganizowana przez instytuty nauk geologicznych obu Akademii. Obejmowała ona sesję stacjonarną w Hanoi oraz sesję
terenową wzdłuż Rzeki Czerwonej. Wygłoszono
referaty z zakresu morfotektoniki, geologii strukturalnej, sedymentologii, magmatyzmu i metamorfizmu, sejsmiczności, zagrożeń naturalnych
oraz geologii złóż. Polscy uczestnicy konferencji
(m.in. prof. Antoni Tokarski, prof. Andrzej Żelaźniewicz i dr hab. Robert Anczkiewicz z Instytutu
Nauk Geologicznych PAN) zostali uhonorowani
medalami w uznaniu ich wkładu w rozwój i efekty współpracy dwustronnej.
Kontynuowana była współpraca w ramach
Forum Akademii Nauk Państw Grupy Wy-
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szehradzkiej (V4). W Jabłonnie odbyło się zorganizowane przez Polską Akademię Nauk Forum
Akademii Nauk krajów V4 (25-26 maja 2009 r.).
W spotkaniu wzięli udział prezesi, wiceprezesi
oraz inni przedstawiciele akademii nauk z Czech,
Polski, Słowacji i Węgier. W dyskusji poruszono m.in. tematykę reform partnerskich instytucji,
wpływu kryzysu finansowego na naukę w regionie, Europejskiej Rady Badań oraz regionalnych
infrastruktur badawczych, a także omówiono
obecnie realizowane i planowane wspólne inicjatywy. Wręczono również dyplomy czterem
laureatom corocznego konkursu V4 Academies
Young Researcher Award, którego obecna edycja
poświęcona była naukom neurologicznym.
Komisja Europejska. Prof. Andrzej Górski
był członkiem grupy ekspertów, której KE powierzyła zadanie przygotowania ekspertyzy nt. roli
społecznej nauki w świetle zachodzących przeobrażeń i wyzwań w nauce i społeczeństwie. Raport ten opracowany jako Challenging Futures of
Science in Society został opublikowany w drugiej
połowie 2009 r. i jest szeroko rozpowszechniany
(dostępny jest również na stronie internetowej
PAN).
Ważniejsze spotkania i konferencje naukowe
W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady
Naukowej Europejskiej Rady Badań (ERC),
której członkiem jest prezes PAN prof. Michał
Kleiber. Towarzyszące posiedzeniu spotkanie
informacyjne z prof. Fotisem Kafatosem, przewodniczącym Rady, dotyczyło grantów przyznawanych przez ERC. Udział w spotkaniu wzięli: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof.
Barbara Kudrycka, rektorzy wyższych uczelni,
dyrektorzy placówek badawczych PAN oraz liczni naukowcy. Członkowie ERC zostali przyjęci
przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
W Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN odbyła się
międzynarodowa konferencja „Public Trust in
Science and Industry-Supported Research and
Education: Benefits and Pitfalls” z udziałem prezesa PAN prof. M. Kleibera. Prezentowano opinie
m.in. na temat rzeczywistej skali, realnych korzyści i zagrożeń wynikających ze współpracy świa-

ta naukowego i akademickiego z przemysłem,
omawiano reguły, jakie powinny obowiązywać
w tym zakresie, potrzeby wprowadzenia prawnych uwarunkowań i/lub wymagań etycznych.
Konferencja przyczyniła się do zintensyfikowania
prowadzonej w ostatnich latach szerokiej dyskusji
na te tematy na forum międzynarodowym. Program konferencji oraz prezentacje są dostępne na
stronie internetowej PAN.
W Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Promoting Education on Dual
Use Issues in the Life Sciences” zorganizowana
wspólnie przez Polską Akademię Nauk i Narodową Akademię Nauk USA. Celem konferencji było
podniesienie świadomości świata naukowego,
akademickiego i całego społeczeństwa w zakresie niebezpieczeństw wynikających z możliwości
podwójnego zastosowania wyników badań naukowych (tzn. potencjalnego ich użycia wbrew
założeniom, np. do celów bioterroryzmu) oraz
wyzwań etycznych wynikających z postępu nauki. W konferencji wzięli udział reprezentanci
akademii nauk, uczelni, organizacji pozarządowych oraz instytucji rządowych 25 krajów świata,
m.in. Barbara Schaal (wiceprezes NAS), Brian
Carter (przedstawiciel amerykańskiego Departamentu Stanu), Daniel Sordelli (prezes Międzynarodowej Unii Towarzystw Mikrobiologicznych),
Sergio Pastrana (przedstawiciel Panelu Międzyakademickiego ds. Międzynarodowych) oraz prof.
Maria Orłowska (sekretarz stanu w MNiSW).
Podczas konferencji upamiętniono osiągnięcia
naukowe i działalność na rzecz Ruchu Pugwash
prof. Macieja Nałęcza oraz prof. Josepha Rotblata.
Uczestnictwo w pracach organizacji międzynarodowych
Polska Akademia Nauk jest członkiem około
100 międzynarodowych organizacji naukowych.
PAN priorytetowo traktuje udział polskich naukowców w programach badawczych realizowanych w ramach tych organizacji, a także
uczestnictwo w pracach organów zarządzających
organizacji międzynarodowych.
Europejska Fundacja Nauki (ESF). Najistotniejszym elementem współpracy polskiego
środowiska naukowego z ESF było uczestnictwo
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licznych zespołów badawczych oraz indywidualnych uczonych w realizacji 22 międzynarodowych
programów RNP (Research Networking Programmes). Sprawozdania koordynatorów tych programów świadczą o uzyskaniu wielu wartościowych
wyników naukowych, które nie byłyby możliwe
do osiągnięcia poza międzynarodowymi zespołami
uczonych. Naukowcy polscy czynnie wpływali na kształtowanie kierunków działalności ESF,
uczestnicząc w pracach następujących organów
organizacji: Rady Zarządzającej (od 2008 r. prezes PAN prof. M. Kleiber pełni funkcję członka
Komitetu Sterującego tego gremium), Komitetu
ds. Członkostwa (pod przewodnictwem prof. M.
Kleibera), pięciu stałych komitetów ds. podstawowych dziedzin nauki oraz trzech komitetów
specjalistycznych ESF. W ramach programu konferencji matematycznych realizowanego przez
ESF, Europejskie Towarzystwo Matematyczne
(EMS) i Europejskie Centra Naukowe w dziedzinie Matematyki (ERCOM) przy aktywnym
udziale i wsparciu finansowym Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. S. Banacha
PAN odbyły się konferencje: „The Second European Set Theory Meeting”, „Model Theory”,
„Banach Algebras and Related Topics”.
Międzynarodowa Rada Nauki (ICSU).
Prof. Janusz Lipkowski wziął udział w spotkaniu europejskich członków ICSU. Na spotkaniu
postanowiono, iż konieczne jest wypracowanie
wspólnego stanowiska grupy w kwestii składek
członkowskich jeszcze przed następnym Zgromadzeniem Ogólnym ICSU. Rozmawiano również
na temat udziału europejskich członków ICSU
w programach organizacji: „Ecosystem Change
and Society” i „Health and Well Being in the
Changing Urban Environment”. Rozważano też
propozycję, aby w przeddzień rozpoczęcia najbliższego Zgromadzenia Ogólnego ICSU odbyło
się spotkanie „European Science Day” poświęcone zagadnieniu zwiększenia świadomości społeczeństwa w kwestii znaczenia badań naukowych.
Naukowa Rada Doradcza Akademii Europejskich (EASAC). W 2009 r. stałym przedstawicielem Polski w EASAC został prof. Jan Żeromski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
który reprezentował PAN w spotkaniach Rady

EASAC. Ukazały się publikacje EASAC: raport
Ecosystems services and biodiversity in Europe,
raport Drug resistant tuberculosis (w pracach
nad tym raportem wzięła udział zgłoszona przez
PAN dr Maria Korzeniewska-Koseła z Instytutu
Gruźlicy i Chorób Płuc), stanowisko HealthcareAssociated Infections: the View from EASAC oraz
raport Transforming Europe’s Electricity Supply.
Międzynarodowe Centrum Inżynierii
Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB). Wiceprezes PAN prof. Wojciech J. Stec uczestniczył w XVI Sesji Rady Gubernatorów ICGEB.
Omówiono działalność naukową organizacji oraz
jej obecną sytuację finansową i perspektywę budżetową na najbliższe 5 lat. Ponadto, dyrektorzy
Komponentów w Trieście, New Delhi i Cape
Town przedstawili sprawozdania z działalności
podległych im ośrodków. Dyrektor Komponentu
w New Delhi poinformował Radę Gubernatorów
o powołaniu do życia w obrębie laboratoriów ICGEB niezależnej, non-profit organizacji, której
celem jest wspieranie badań klinicznych i rozwoju produktów związanych ze szczepionkami
przeciwko malarii. Jest to wspólna inicjatywa
ICGEB, rządu Indii, Department of Biotechnology (DBT) oraz PATH Malaria Vaccine Initiative.
Omówiono również postęp w projekcie dot. rozwoju bezpieczeństwa i przepisów w dziedzinie
zastosowania biotechnologii w rolnictwie Afryki subsaharyjskiej finansowanym przez Fundację
Billa i Melindy Gates. Do organizacji przyjęto
Angolę, Erytreę i Lesoto.
Konferencja PUGWASH ds. Nauki i Spraw
Międzynarodowych. Prof. Janusz Komender
wziął udział w 58. konferencji PUGWASH
„Peace, Justice and Nuclear Disarmament”.
Omówiono problemy dotyczące: możliwości
ograniczenia zbrojeń konwencjonalnych i nuklearnych na świecie, energii jądrowej, zmian klimatu, a także sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz
w Centralnej i Południowej Azji. Prof. J. Komender wygłosił przemówienie, w którym poinformował o śmierci prof. Macieja Nałęcza i scharakteryzował zasługi zmarłego dla Ruchu Pugwash.
Międzynarodowa Unia Chemii Czystej
i Stosowanej (IUPAC). Prof. Janusz Lipkow-
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ski i prof. Stanisław Penczek uczestniczyli
w 45. Zgromadzeniu Ogólnym IUPAC. Prof. J.
Lipkowski uczestniczył w obradach Komitetu
Edukacji Chemicznej (CCE). Na zebraniu plenarnym podsumowano wyniki prac organizacji
oraz dokonano wyboru jej nowych władz. Prof.
S. Penczek został ponownie wybrany na członka
Biura IUPAC.
Międzynarodowy Komitet Badań Antarktyki (IASC). Prof. Jacek Jania uczestniczył w posiedzeniu Rady IASC. Omówiono zagadnienia
nowej struktury organizacyjnej i współpracy
z innymi organizacjami, a także główne elementy planowania i rozwoju programów realizowanych pod patronatem IASC. Do IASC przyjęto
Hiszpanię jako 19. członka tej organizacji. Prof.
J. Jania został wybrany na członka komitetu ds.
przyznawania medalu IASC.
Międzynarodowa Komisja Wykresów Fazowych (APDIC). Prof. Zbigniew Moser na corocznym zebraniu APDIC złożył sprawozdanie
z działalności Associated Phase Diagram and
Thermodynamics Committee (APDTC), jednego
z komitetów tej organizacji, którego jest przewodniczącym. Z inicjatywy Polski odbywają
się coroczne warsztaty organizowane w jednym
z krajów członkowskich APDTC. Do organizacji
przyjęto Chorwację, Bośnię i Hercegowinę oraz
Czarnogórę.
Europejska Federacja Biotechnologii
(EFB). Prof. Tomasz Twardowski wziął udział
w posiedzeniu przedstawicieli oraz władz EFB.
Celem spotkania był wybór nowego Zarządu oraz
rozwiązanie spraw personalnych w ramach Biura
organizacji. Prof. T. Twardowski jest obecnie delegatem Zarządu ds. Współpracy z Europą Środkową i Wschodnią.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Konstrukcji Betonowych (FIB). Prof. Andrzej Ajdukiewicz uczestniczył w posiedzeniu statutowym FIB, spotkaniu Komisji Roboczych i Grup
Zadaniowych oraz w sympozjum „Concrete 21st
Century Superhero – Building a Sustainable Future”. Zebranie statutowe obejmowało sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz podsumowanie

prac komisji FIB. Przyjęto na nim również program merytoryczny i finansowy na następny rok.
Zorganizowano zebranie Komisji 9 FIB „Materiały i systemy do zbrojenia i sprężania konstrukcji”.
Europejskie Towarzystwo Fizyczne (EPS).
W Polsce odbyła się Międzynarodowa Konferencja Sekcji Wysokich Energii Europejskiego
Towarzystwa Fizycznego zorganizowana przez
Polskie Towarzystwo Fizyczne i Instytut Fizyki
Jądrowej PAN. Tematyka konferencji obejmowała fizykę cząstek elementarnych i fizykę wysokich
energii.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa
Karnego (AIDP). Prof. Leszek Kubicki wziął
udział w posiedzeniu Rady Dyrekcyjnej AIDP
w Paryżu, na którym złożył sprawozdanie z działalności Sekcji Polskiej i uczestniczył w opracowaniu planu działania AIDP na następny
rok. Polscy uczeni wzięli również udział w 18.
Międzynarodowym Kongresie AIDP „Główne
wyzwania dla wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych”. Prof. L. Kubicki pełnił funkcję
wiceprzewodniczącego Sekcji I Kongresu i został
ponownie wybrany do Rady Dyrekcyjnej AIDP.
Przedstawiciele Polski prezentowali referaty we
wszystkich sekcjach Kongresu.
Międzynarodowa Unia Astronomiczna
(IAU). Prof. Kazimierz Stępień i prof. Edwin
Wnuk uczestniczyli w XXVII Kongresie IAU,
na którym przyjęto sprawozdanie Komitetu Wykonawczego Unii, budżet na następne 3 lata oraz
uchwalono zmiany w statucie i regulaminie organizacji. Najważniejsza uchwała dotyczy realizacji
dziesięcioletniego „Strategic Plan: Astronomy for
the Developing World”, który wynika z kontynuacji działań zainicjowanych w ramach obchodzonego w 2009 r. Międzynarodowego Roku
Astronomii.
4. Międzynarodowy Rok Polarny (IPY
2007-2009). Komitet Narodowy ds. IPY wspólnie
z Komitetem Badań Polarnych PAN zorganizował
sesję naukową, w czasie której podsumowano aktywność polskich instytucji naukowych w działaniach 4. Międzynarodowego Roku Polarnego. Sesji naukowej towarzyszyła wystawa posterowa nt.
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udziału polskich instytucji naukowych w najważniejszych programach IPY. W konferencji udział
wzięli przedstawiciele polskiego środowiska
naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wyższego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz prasy i radia.
W sesji uczestniczył również dr Odd Rogne reprezentujący Joint Committee for IPY 2007-2009.
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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 CZàONKOWIE PAN W 2009 R.

(stan w dniu 31.XII.2009 r.)

Czáonkowie krajowi
Wyszczególnienie

Czáonkowie krajowi zatrudnieni

Czáonkowie
zagraniczni

pozostali

Czáonkostwo
w akad. zagr.
i innych inst.
równorzĊdnych

27

78

168

212

ogóáem

rzecz.

koresp.

w
PAN

w
szkoáach
wyĪszych

w
innych
instyt.

Ogóáem

315

170

145

98

112

Nauki spoáeczne

47

25

22

5

23

2

17

20

36

Nauki biologiczne

35

17

18

22

13

-

-

25

27

Nauki
matematyczne,
fizyczne
i chemiczne

70

41

29

34

20

5

11

39

47

Nauki techniczne

64

33

31

13

26

2

23

16

33

Nauki rolnicze,
leĞne
i weterynaryjne

33

18

15

5

8

10

10

37

24

Nauki medyczne

35

18

17

5

14

5

11

17

25

Nauki o Ziemi
i nauki górnicze

31

18

13

14

8

3

6

14

20

Wedáug danych Gabinetu Prezesa PAN

TABL. 2 CZàONKOWIE KOMITETÓW NAUKOWYCH I PROBLEMOWYCH WG MIEJSC ZATRUDNIENIA W 2009 R.

Wyszczegóánienie
ogóáem

OGÓàEM

Zatrudnienie
w szkoáach
w PAN wyĪszych

w inst.
resort.
gosp.

ogóáem

Struktura w %
w szkoáach
w PAN wyĪszych

w inst.
resort.
gosp.

3 800

649

2 708

443

100

17,1

71,3

11,6

544

115

313

116

100

21,2

57,5

21,3

3 256

534

2 395

327

100

16,4

73,6

10,0

Nauki spoáeczne

955

107

816

31

100

11,2

85,5

3,3

Nauki biologiczne

375

111

239

25

100

30,0

64,0

6,0

Nauki matematyczne,
fizyczne i chemiczne

281

75

190

16

100

26,7

67,6

5,7

Nauki techniczne

503

64

389

50

100

12,7

77,3

10,0

Nauki rolnicze,
leĞne i weterynaryjne

461

49

338

74

100

10,6

73,3

16,1

Nauki medyczne

319

42

211

66

100

13,0

66,0

21,0

Nauki o Ziemi
i nauki górnicze

362

86

212

65

100

23,0

59,0

18,0

Komitety przy
Prezydium PAN
Komitety
Wydziaáowe

Wedáug danych Gabinetu Prezesa PAN

– 169 –

– 170 –
75
3
1
4

5
13
1
15

2

544
43
30
47

30
52
36
51

32

PRZY PREZYDIUM PAN
Komitet BadaĔ Kosmicznych i Satelitarnych
przew. Piotr WolaĔski prof. dr hab.
Komitet BadaĔ nad Migracjami LudnoĞci i Polonią
przew. Grzegorz BabiĔski prof. dr hab.
Komitet BadaĔ Polarnych
przew. Jacek A. Jania prof. dr hab.
przew. hon. Krzysztof Birkenmajer czá. rzecz. PAN
Komitet BadaĔ nad ZagroĪeniami
przew. Zbigniew Kundzewicz prof. dr hab.
Komitet Biotechnologii
przew. Stefan Malepszy czá. koresp. PAN
Komitet Ergonomii
przew. Maciej Záowodzki dr hab.
Komitet Etyki w Nauce
przew. Jerzy Pelc prof. dr hab.
przew. hon. Kornel GibiĔski czá. rzecz. PAN
Komitet Gospodarki Wodnej
przew. Maciej Maciejewski prof. dr hab.

70
43
67
91
43
37
44

395

75

470

955
375
281
535
461
319
362

3 288

544

3 832

Czáonkowie komit.
w tym
ogóáem czá. PAN*

Nauki spoáeczne
Nauki biologiczne
Nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne
Nauki techniczne
Nauki rolnicze, leĞne i weterynaryjne
Nauki medyczne
Nauki o Ziemi i nauki górnicze

Komitety Wydziaáowe

Komitety przy Prezydium PAN

OGÓàEM

WYSZCZEGÓLNIENIE

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2009 R.

2

2

2

2

2

2

2

33
3

79
15
9
35
34
23
26

221

33

254

Zebrania
plenarne

4

-

1

1

1

2

1

30
3

69
24
36
107
58
24
58

376

30

406

188

-

90

200

45

100

60

4 935
250

5 506
2 537
4 190
11 435
7 614
5 123
15 507

51 912

4 935

56 847

64

4

30

40

13

54

7

1 207
58

2 188
279
1105
6 157
1 902
245
2 317

14 193

1 207

15 400

1

-

-

-

-

-

-

5
2

2
10
1
2

15

5

20

DziaáalnoĞü o charakterze naukowym
konf. nauk.
uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i wspóáorg.
rencji

1

-

1

1

-

2

1

24
1

38
20
22
150

230

24

254

400

-

500

1 450

-

1 000

1 000

10 850
200

46 950
11 100
11 460
10 180

79 690

10 850

90 540

19,20

-

20,00

62,27

-

47,00

33,00

527,57
4,50

1 415,00
929,00
766,80
551,60

3 662,40

527,57

4 189,97

Publikacje komitetu
liczba
nakáad
arkusze
tytuáów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.XII.2009 r.)
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WYDZIAà I NAUK SPOàECZNYCH
Komitet Historii Nauki i Techniki
przew. Halina Lichocka doc. dr hab.
przew. hon. Irena Stasiewicz-Jasiukowa prof. dr hab.
Komitet JĊzykoznawstwa
przew. Maciej Grochowski prof. dr hab.
Komitet Nauk Demograficznych
przew. Ewa Frątczak dr hab. prof. SGH
przew. hon. Janina JóĨwiak prof. dr hab.
Komitet Nauk Ekonomicznych
przew. Emil Panek prof. dr hab.
przew. hon. Urszula Páowiec prof. dr hab.
Komitet Nauk Etnologicznych
przew. Aleksander Posern-ZieliĔski czá. koresp. PAN
Komitet Nauk Filozoficznych
przew. Adam Grobler prof. dr hab.

Komitet Problemów Energetyki
przew. Tadeusz Chmielniak czá. koresp. PAN
przew. hon. Jacek Marecki czá. rzecz. PAN
Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
przew. Michaá Kleiber czá. rzecz. PAN
przew. hon. Leszek KuĨnicki czá. rzecz. PAN
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
przew. Tadeusz Markowski prof. dr hab.
Rada JĊzyka 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

70
1

2
-

5

1
-

955
40

45
36

44

30
32

4

4

34

14

5

55

2

11

50

31

5

39

Czáonkowie komit.
w tym
ogóáem czá. PAN*

4

2

4

2

4

79
4

1

-

2

3

7

1

2

1

1

5

69
3

3

-

2

4

4

80

110

50

40

410

5 506
90

2 350

-

110

692

480

6

61

14

20

179

2188
20

22

-

50

533

126

-

1

-

-

-

2
-

-

-

1

-

-

DziaáalnoĞü o charakterze naukowym
konf. nauk.
uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i wspóáorg.
rencji
3
4
370
206
1

Zebrania
plenarne

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2009 R. (cd.)

1

2

2

3

3

38
2

-

-

1

11

3

2

1 200

750

3 310

600

1 800

46 950
500

-

-

600

4 000

1 100

600

80,00

28,00

80,00

24,00

60,00

1 415,00
15,00

-

-

37,00

169,50

75,10

60,00

Publikacje komitetu
liczba
nakáad
arkusze
tytuáów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.XII.2009 r.)
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Komitet Nauk Historycznych
przew. Janusz ĩarnowski prof. dr hab.
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 KáosiĔski prof. dr hab.
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Spoáecznej
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. Wiesáaw M. Grudzewski czá. 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 ĩegleĔ prof. dr hab.
Komitet Nauk Pedagogicznych
przew. Stefan M. Kwiatkowski prof. dr hab.
Komitet Nauk Politycznych
przew. GraĪyna Ulicka dr hab. prof. UW
przew. hon. Czesáaw Mojsiewicz prof. dr hab.
Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych
przew. Jan Machnik prof. dr hab.
przew. hon. Stanisáaw TabaczyĔski czá. rzecz. PAN
Komitet Nauk Prawnych
przew. Sáawomira Wronkowska-JaĞkiewicz prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

5
3
3
6

3

6

34
43
42

33

32

-

41

47

6

47

1

2

42

31

5

35

3

-

29

51

5

57

Czáonkowie komit.
w tym
ogóáem czá. PAN*

2

3

5

3

3

4

4

3

3

3

7

3

2

1

3

2

4

3

2

1

5

5

3

1

2

5

70

127

586

370

249

150

250

335

250

403

40

313

714

8

27

375

155

34

48

34

182

60

168

10

186

249

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DziaáalnoĞü o charakterze naukowym
konf. nauk.
uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i wspóáorg.
rencji
1
7
140
32
-

Zebrania
plenarne

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2009 R. (cd.)

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

18 000

300

700

350

1 000

400

850

2 120

300

1 950

300

600

150

2 550

120,00

9,00

20,00

18,00

36,00

39,00

58,00

36,00

12,00

339,00

20,00

40,00

14,00

72,00

Publikacje komitetu
liczba
nakáad
arkusze
tytuáów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.XII.2009 r.)
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WYDZIAà II NAUK BIOLOGICZNYCH
Komitet Antropologii
przew. Krzysztof Kaczanowski prof. dr hab.
Komitet Biochemii i Biofizyki
przew. Czesáaw Cierniewski czá. koresp. PAN
Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej
przew. Jan Kozáowski czá. koresp. PAN
Komitet Botaniki
przew. Zbigniew Mirek* prof. dr hab.
przew. hon. Tomasz J. Wodzicki prof. dr hab.
Komitet Cytobiologii
przew. ElĪbieta Wyroba prof. dr hab.
Komitet Ekologii
przew. Marcin PliĔski prof. dr hab.
Komitet Mikrobiologii
przew. Marek Niemiaátowski prof. dr hab.
Komitet Neurobiologii
przew. Jerzy Vetulani czá. koresp. PAN

Komitet Nauk Psychologicznych
przew. Dariusz DoliĔski prof. dr hab.
przew. hon. Jan Strelau czá. rzecz. PAN
Komitet Nauk Teologicznych
przew. Marian Rusecki ks. prof. dr hab.
Komitet Sáowianoznawstwa
przew. Maágorzata 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. Wiesáaw Sadowski czá. koresp. PAN

WYSZCZEGÓLNIENIE

8
2

6
4
2
7

31
42

38
39
35
37

3

32

10

4

35

41

-

31

43
1

-

30

375
21

6

36

Czáonkowie komit.
w tym
ogóáem czá. PAN*

1

2

2

2

2

1

1

15
2

2

3

5

2

5

3

2

2

-

4

3

24
1

7

1

1

2

270

726

100

501

-

315

268

2 537
70

350

100

100

120

59

27

30

24

-

24

85

279
5

212

40

33

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DziaáalnoĞü o charakterze naukowym
konf. nauk.
uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i wspóáorg.
rencji
1
1
59
25
-

Zebrania
plenarne

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2009 R. (cd.)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1 400

3 920

2 300

400

1 200

-

-

-

-

-

-

-

-

31,00

108,00

56,00

26,00

74,00

Publikacje komitetu
liczba
nakáad
arkusze
tytuáów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.XII.2009 r.)
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WYDZIAà IV NAUK TECHNICZNYCH
Komitet Akustyki
przew. Zbigniew W. Engel prof. dr hab.
przew. hon. Andrzej Rakowski czá. rzecz. PAN
Komitet Architektury i Urbanistyki
przew. Zbigniew Baü prof. dr hab.
przew. hon. Witold CĊckiewicz czá. rzecz. PAN
Komitet Automatyki i Robotyki

WYDZIAà III NAUK MATEMATYCZNYCH, FIZYCZNYCH
I CHEMICZNYCH
Komitet Astronomii
przew. Kazimierz StĊpieĔ prof. dr hab.
Komitet Chemii
przew. Janusz Lipkowski czá. koresp. PAN
przew. hon. Adam BielaĔski czá. rzecz. PAN
Komitet Chemii Analitycznej
przew. Jacek NamieĞnik prof. dr hab.
przew. hon. Adam Hulanicki czá. koresp. PAN
Komitet Fizyki
przew. Robert Gaáązka czá. koresp. PAN
Komitet Krystalografii
przew. Adam Pietraszko prof. dr hab.
przew. hon. Kazimierz àukaszewicz czá. koresp. PAN
Komitet Matematyki
przew. Andrzej Biaáynicki-Birula czá. rzecz. PAN

Komitet Ochrony Przyrody
przew. Zbigniew Mirek* prof. dr hab.
Komitet Parazytologii
przew. Piotr Kurnatowski prof. dr hab.
Komitet Zoologii
przew. Andrzej Witkowski prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

2

9

34

18

50

24

3

43

91
4

19

60

535
25

3

39

21

56

1

35

67
3

1

25

281
33

1

31

Czáonkowie komit.
w tym
ogóáem czá. PAN*

1

4

35
3

3

1

1

2

1

9
1

-

1

6

4

107
5

11

2

13

8

1

36
1

1

2

831

350

11 435
1093

731

348

2 115

743

130

4 190
123

80

120

375

80

6 157
894

452

72

376

154

36

1105
15

15

4

-

-

10
1

-

-

-

-

-

-

-

-

DziaáalnoĞü o charakterze naukowym
konf. nauk.
uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i wspóáorg.
rencji
1
1
87
6
-

Zebrania
plenarne

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2009 R. (cd.)

3

1

20
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

600

800

11 100
1 200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84,00

61,00

929,00
60,00

Publikacje komitetu
liczba
nakáad
arkusze
tytuáów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.XII.2009 r.)

– 175 –

przew. Krzysztof Malinowski czá. koresp. PAN
Komitet Biocybernetyki i InĪynierii Biomedycznej
przew. Andrzej WeryĔski czá. koresp. PAN
Komitet Budowy Maszyn
przew. Józef Gawlik prof. dr hab.
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji
przew. Józef Modelski czá. koresp. PAN
Komitet Elektrotechniki
przew. Kazimierz Zakrzewski prof. dr hab.
Komitet Informatyki
przew. Jan WĊglarz czá. rzecz. PAN
Komitet InĪynierii Chemicznej i Procesowej
przew. Stanisáaw Ledakowicz prof. dr hab.
przew. hon. Andrzej Burghardt czá. rzecz. PAN
Komitet InĪynierii Lądowej i Wodnej
przew. Wojciech Radomski prof. dr hab.
Komitet InĪynierii Produkcji
przew. Ryszard Knosala prof. dr hab.
Komitet Mechaniki
przew. Witold Gutkowski czá. rzecz. PAN
Komitet Metalurgii
przew. Krzysztof Fitzner prof. dr hab.
Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej
przew. Janusz Mroczka prof. dr hab.
przew. hon. Eugeniusz Ratajczyk prof. dr hab.
Komitet Nauki o Materiaáach
przew. Marek HetmaĔczyk prof. dr hab.
przew. hon. Zbigniew Bojarski czá. rzecz. PAN
Komitet Termodynamiki i Spalania
przew. Wáadysáaw Gajewski prof. dr hab.
Komitet Transportu
przew. Janusz Dyduch prof. dr hab. inĪ.

WYSZCZEGÓLNIENIE

10
2
5

5

3
2

37
30

34

28
26

3

25

39

12

35

3

6

35

29

7

41

4

6

34

34

8

25

Czáonkowie komit.
w tym
ogóáem czá. PAN*

-

2

1

2

1

2

2

6

1

2

2

2

2

2

Zebrania
plenarne

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2009 R. (cd.)

-

2

2

4

9

4

1

21

4

4

5

15

20

1

-

234

160

278

442

510

198

2 600

287

300

592

2 200

1 300

60

-

108

40

217

188

440

161

917

97

120

531

1 220

750

19

-

-

1

-

1

-

-

1

2

-

1

-

1

2

DziaáalnoĞü o charakterze naukowym
konf. nauk.
uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i wspóáorg.
rencji

1

2

-

2

1

-

-

2

1

1

2

1

2

-

400

820

-

1 180

800

-

-

1 400

800

800

800

800

700

-

-

23,00

42,00

-

86,00

205,00

-

-

117,00

50,00

15,00

50,00

56,00

80,00

Publikacje komitetu
liczba
nakáad
arkusze
tytuáów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.XII.2009 r.)
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WYDZIAà V NAUK ROLNICZYCH, LEĝNYCH
I WETERYNARYJNYCH
Komitet Agrofizyki
przew. Bohdan DobrzaĔski prof. dr hab.
przew. hon. Janusz Haman* czá. rzecz. PAN
Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt
przew. Luiza Dusza prof. dr hab.
przew. hon. Tadeusz Krzymowski czá. rzecz. PAN
Komitet Ekonomiki Rolnictwa
przew. Bogdan Klepacki prof. dr hab.
Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli RoĞlin
przew. Ewa Zimnoch-Guzowska prof. dr hab.
Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej
przew. Jan Kucharski prof. dr hab.
Komitet Melioracji i InĪynierii ĝrodowiska Rolniczego
przew. hon. Stanisáaw Kostrzewa prof. dr hab.
Komitet Nauk LeĞnych
przew. Zbigniew Sierota prof. dr hab.
Komitet Nauk Ogrodniczych
przew. Edward ĩurawicz prof. dr hab.
Komitet Nauk o ĩywnoĞci
przew. Wáodzimierz Bednarski prof. dr hab.
przew. hon. Antoni Rutkowski czá. rzecz. PAN
Komitet Nauk Weterynaryjnych
przew. Wáodzimierz KluciĔski prof. dr hab.
przew. hon. Tadeusz GarbuliĔski czá. rzecz. PAN
Komitet Nauk Zootechnicznych
przew. Dorota Jamroz prof. dr hab.
przew. hon. Zbigniew StaliĔski prof. dr hab.
Komitet Ochrony RoĞlin
przew. Stefan PruszyĔski prof. dr hab.
przew. hon. Jerzy J. Lipa czá. koresp. PAN

WYSZCZEGÓLNIENIE

4
2
3

5

6

2

30
29
42

35

39

24

4

31

2

2

29

26

2

27

1

3

20

30

43

461

Czáonkowie komit.
w tym
ogóáem czá. PAN*

2

1

1

2

3

1

3

1

2

3

2

2

7

2

4

4

5

-

4

3

3

3

-

3

1 825

250

1000

631

309

-

430

349

579

281

-

235

524

43

30

8

82

-

90

82

114

12

-

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DziaáalnoĞü o charakterze naukowym
konf. nauk.
uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i wspóáorg.
rencji
34
58
7 614
1 902
-

Zebrania
plenarne

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2009 R. (cd.)

5

-

1

-

-

1

1

1

-

2

-

6

22

2 970

-

800

-

-

500

600

440

-

2 020

-

930

11 460

271,00

-

80,00

-

-

10,00

30,00

15,00

-

139,50

-

78,60

766,80

Publikacje komitetu
liczba
nakáad
arkusze
tytuáów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.XII.2009 r.)
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WYDZIAà 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 Czáowieka i Patologii Molekularnej
przew. Ryszard Sáomski prof. dr hab.
Komitet Immunologii i Etiologii ZakaĪeĔ Czáowieka
przew. Henryk Tchórzewski prof. dr hab.
Komitet Nauk Fizjologicznych
przew. Ewa SzczepaĔska-Sadowska prof. dr hab.
Komitet Nauk Neurologicznych
przew. Tomasz Trojanowski czá. koresp. PAN
Komitet Nauki o ĩywieniu Czáowieka
przew. Anna Gronowska-Senger prof. dr hab.
Komitet Patofizjologii Klinicznej
przew. Henryk SkarĪyĔski prof. dr hab.
Komitet Rehabil., Kultury Fizycz. i Integracji Spoáecznej
przew. Marek WoĨniewski prof. dr hab.
Komitet Rozwoju Czáowieka
przew. Wanda Kawalec prof. dr hab.

Komitet Techniki Rolniczej
przew. Józef Kowalski prof. dr hab.
przew. hon. Janusz Haman* czá. rzecz. PAN
Komitet Technologii Drewna
przew. Wáodzimierz PrądzyĔski prof. dr hab.
przew. hon. Ryszard Babicki czá. rzecz. PAN
Komitet Uprawy RoĞlin
przew. Franciszek Rudnicki prof. dr hab.
Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich
przew. Adam Czudec dr hab.
przew. hon. Stanisáaw Kopeü prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

2
5
5
9
4
7
-

32
36
33
25
22
34
35
21

2

24

22

1

24

37
-

2

19

319
16

2

32

Czáonkowie komit.
w tym
ogóáem czá. PAN*

2

3

2

3

2

4

1

2

1

23
1

3

1

3

1

1

3

1

9

2

-

3

1

24
1

1

3

2

84

1250

870

200

1 210

177

-

368

50

5 123
800

40

250

215

10

20

32

10

80

14

-

35

10

245
20

20

27

144

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1
-

-

-

-

DziaáalnoĞü o charakterze naukowym
konf. nauk.
uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i wspóáorg.
rencji
4
14
1 220
700
-

Zebrania
plenarne

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2009 R. (cd.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

200

2 800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,00

-

7,70

120,00

Publikacje komitetu
liczba
nakáad
arkusze
tytuáów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.XII.2009 r.)
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5

2
6
2

7
6

1
4
9
1

35

32
35
27

32
40

31
40
38
21

Wedáug danych Gabinetu Prezesa PAN

* udziaá w pracach wiĊcej niĪ jednego komitetu

44
1

362
31

WYDZIAà VII NAUK O ZIEMI I NAUK GÓRNICZYCH
Komitet BadaĔ CzwartorzĊdu
przew. Leszek E. Marks prof. dr hab.
Komitet BadaĔ Morza
przew. Marcin PliĔski prof. dr hab.
przew. hon. Czesáaw Druet czá. rzecz. PAN
Komitet Geodezji
przew. Marcin Barlik prof. dr hab
Komitet Geofizyki
przew. Kaja Pietsch prof. dr hab.
Komitet ZrównowaĪonej Gospod. Surowcami Mineral.
przew. Marek Nieü prof. dr hab.
przew. hon. Roman Ney czá. rzecz. PAN
Komitet Planeta Ziemia
przew. Andrzej ĩelaĨniewicz* czá. koresp. PAN
Komitet Górnictwa
przew. Antoni TajduĞ prof. dr hab.
przew. hon. Stanisáaw Knothe czá. rzecz. PAN
Komitet InĪynierii ĝrodowiska
przew. Czesáawa Rosik-Dulewska prof. dr hab.
Komitet Nauk Geograficznych
przew. Andrzej Kostrzewski prof. dr hab.
Komitet Nauk Geologicznych
przew. Andrzej ĩelaĨniewicz* czá. koresp. PAN
Komitet Nauk Mineralogicznych
przew. Janusz Janeczek prof. dr hab.

5

43

Czáonkowie komit.
w tym
ogóáem czá. PAN*

Komitet Terapii i Nauk o Leku
przew. Mirosáawa Goleniowska-Furman prof. dr hab.
przew. hon. Kornel GibiĔski czá. rzecz. PAN

WYSZCZEGÓLNIENIE

2

2

3

5

3

1

1

2

3

2

26
2

6

-

4

5

10

-

2

1

18

3

58
9

62

-

244

976

1 050

-

344

240

1 946

10 110

15 507
535

40

-

23

455

236

-

92

82

1 075

15

2 317
299

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

2
-

DziaáalnoĞü o charakterze naukowym
konf. nauk.
uczest.
referaty
eksperorganiz.
konfekomunik.
tyzy
i wspóáorg.
rencji
2
2
114
14
-

Zebrania
plenarne

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2008 R. (dok.)

-

1

-

8

1

-

135

2

1

1

150
1

-

-

380

-

4 950

350

-

1 860

900

240

1 200

10 180
300

-

-

-

80,00

-

82,00

63,95

-

187,79

81,00

3,50

44,36

551,60
9,0

Publikacje komitetu
liczba
nakáad
arkusze
tytuáów
(w egz.)
wydaw.

(stan w dniu 31.XII.2008 r.)
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592 377

749 923

414 964

306 791

376 676

Nauki matematyczne,
fizyczne i chemiczne

Nauki techniczne

Nauki rolnicze, leĞne
i weterynaryjne

Nauki medyczne

Nauki o Ziemi
i nauki górnicze

Wedáug danych Gabinetu Prezesa PAN

274 722

1 237 558

Nauki spoáeczne

Nauki biologiczne

663 691

3 953 011

57 379

50 016

114 052

143 923

107 198

53 096

138 027

245 445

8 500

-

7 998

-

10 560

-

-

27 058

23 874

50 932

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

w tym Ğrodki z budĪetu
wydawn. ekspertyzy
opinie

909 136

dziaáalnoĞü
organiz.
i statutowa

577 647

4 530 658

Ogóáem

Komitety przy
Prezydium PAN
Komitety
Wydziaáowe

OGÓàEM

WYSZCZEGÓLNIENIE

124 599

60 297

75 476

26 147

-

19 500

37 823

180 911

157 000

-

82 499

405 100

18 500

-

516 580

400 154 1 179 679

31 019

2 500

22 000

-

57 300

-

-

41 540

123 340

66 800

190 140

91 000

159 299

184 268

143 600

436 619

183 803

360 500

1 559 089

85 910

1 644 999

w tym Ğrod. na dziaáal. wspomag. bad.
wydawn.
ekspertyzy
upowszech.
opinie
osiągniĊü
naukowych

431 173 1 304 278

zebrania
naukowe

TABL. 4 KOSZTY DZIAàALNOĝCI KOMITETÓW NAUKOWYCH I PROBLEMOWYCH PAN W 2009 R. (w zá)

– 180 –

b)

Inst. Archeologii i Etnologii
Inst. BadaĔ Literackich
Inst. Filozofii i Socjologii
Inst. Historii
Inst. Historii Nauki
Inst. JĊzyka Polskiego
Inst. Nauk Ekonomicznych
Inst. Nauk Prawnych
Inst. Psychologii
Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Inst. Slawistyki
Inst. Studiów Politycznych
Inst. Sztuki
Zaká. Archeologii ĝródziemnomorskiej
Zaká. Krajów Pozaeuropejskich

JEDNOSTKI POMOCNICZE

Nauki spoáeczne
Nauki biologiczne
Nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne
Nauki techniczne
Nauki rolnicze, leĞne i weterynaryjne
Nauki medyczne
Nauki o Ziemi i nauki górnicze

PLACÓWKI NAUKOWE

OGÓàEM

WYSZCZEGÓLNIENIE

2008
2009

2008
2009

2008
2009

adiunkci

asystenci

8
8

3 628
3 549
689
574
987
465
280
293
261

3 636
3 557

1
-

774
770
133
144
240
77
68
56
52

775
770

177
136
105
138
36
85
32
100
13
41
62
83
106
18
13

67
79
65
70
26
42
22
83
10
28
44
64
65
15
9

6
12
17
16
7
6
7
10
3
10
11
13
8
2
5

WYDZIAà I NAUK SPOàECZNYCH

341
344

8 201
8 311
1 145
1 559
2 385
956
792
717
757

8 542
8 655

1
15
1
1
2
-

-

72
89
20
14
25
12
4
4
10

72
73

23
16
21
17
10
4
8
13
2
4
4
15
16
4
-

-

667
666
157
79
177
102
52
44
55

667
651

24
39
25
23
7
23
5
41
3
13
23
23
28
3
-

7
7

1 393
1 358
280
241
362
163
120
99
93

1 400
1 365

14
12
2
14
2
9
2
19
2
1
6
13
13
6
4

1

794
755
119
110
208
123
40
94
61

794
845

110
57
40
68
10
43
10
17
3
13
18
19
41
3
4

333
336

4 573
4 762
456
985
1 398
491
512
424
496

4 906
5 098

wnicy

praco-

czá. PAN

sorowie

docenci

pozostali
w tym:

profe-

w osobach

RAZEM

OGÓàEM

Pracownicy naukowi

TABL. 5 PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH NAUKOWYCH I JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH PAN W 2009 R.
(stan w dniu 31 XII)a)

– 181 –
86
12
51
33
22

67
256
216
92
388
83
76
49
56
58
14
31
8
23
10
10

35
119
102
39
57
24
27
25
29
26
9
8
1
8
1

4
34
25
8
15
10
3
10
9
7
1

WYDZIAà II NAUK BIOLOGICZNYCH

czá. PAN

sorowie

1
-

2
5
2
1
3
-

72
154
195
91
19
311
104
330
444
119
100
156
160
130

37
34
88
34
15
110
45
144
168
67
39
76
78
52

18
8
12
5
5
22
13
37
27
18
10
35
24
6

1
3
1
1
2
3
5
3
6
-

12
16
10
1
2
12
8
28
22
17
8
18
17
6

5
1
2
3
1

5
6
17
4
7
2
8
6
3
8
1

docenci

adiunkci

asystenci

7
9
20
12
36
2
58
109
28
12
19
30
20

12
3
7
6
4

20
34
44
27
24
11
15
9
9
10
6

6
45
16
11
1
1
8
1
1

1
46
16
8
40
22
21
10
4
9
4
7
20

6
3
6
1
4

35
120
107
57
4
201
59
186
276
52
61
80
82
78

55
4
28
23
12

32
137
114
53
331
59
49
24
27
32
5

wnicy

praco-

w tym:

profe-

pozostali
RAZEM

w osobach

WYDZIAà III NAUK MATEMATYCZNYCH, FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Centrum Astronomiczne
Centrum BadaĔ Kosmicznych
Centrum BadaĔ Molekularnych i Makromolekularnych
Centrum Materiaáów Polimerowych i WĊglowych
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 BadaĔ Strukturalnych
Inst. Wysokich CiĞnieĔ

Muzeum i Instytut Zoologii
Zaká. Antropologii
Zaká. Badania Ssaków
Zaká. Biologii Antarktyki
Zaká. Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej

Centrum BadaĔ Ekologicznych
Inst. Biochemii i Biofizyki
Inst. Biologii DoĞwiadczalnej
Inst. Botaniki
Inst. Chemii Bioorganicznej
Inst. Dendrologii
Inst. Ochrony Przyrody
Inst. Paleobiologi
Inst. Parazytologii
Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt
MiĊdzynarodowy Instytut PAN - Europejskie Regionalne Centrum
Ekohydrologii

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓàEM

Pracownicy naukowi

TABL. 5 PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH NAUKOWYCH I JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH PAN W 2009 R. (сd.)
(stan w dniu 31 XII)a)
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Inst. Geofizyki
Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Inst. Biologii Medycznej
Inst. Farmakologii
Inst. Genetyki Czáowieka
Inst. Immunologii i Terapii DoĞwiadczalnej
Inst. Medycyny DoĞwiadczalnej i Kliniczne

Inst. Agrofizyki
Inst. Fizjologii i ĩywienia Zwierząt
Inst. Fizjologii RoĞlin
Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt
Inst. Genetyki RoĞlin
Inst. Rozrodu Zwierząt i BadaĔ ĩywnoĞci
Inst. ĝrodowiska Rolniczego i LeĞneg
Ogród Botaniczny - Centrum Zachow. RóĪn. Biol.
Stacja Bad. Roln. Ekol. i Hod. Zach. Zwierząt

Inst. BadaĔ Systemowych
Inst. Biocybernetyki i InĪynierii Biomedycznej
Inst. Budownictwa Wodnego
Inst. Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Inst. InĪynierii Chemicznej
Inst. Maszyn Przepáywowych
Inst. Metalurgii i InĪynierii Materiaáowej
Inst. Podstaw Informatyki
Inst. Podstawowych Problemów Technik

WYSZCZEGÓLNIENIE

45
65
25
26
27
82
40
32
123

10
8
3
6
6
10
7
9
18

47
34
24
33
37
65
33
7
-

15
11
3
9
8
12
8
2
-

39
73
26
63
92

2
14
7
9
24

143
101
100

42
42
46

11
11
6

WYDZIAà VII NAUK O ZIEMI I NAUK GÓRNICZYCH

53
177
61
179
247

WYDZIAà VI NAUK MEDYCZNYCH

98
97
64
133
98
133
80
70
19

3
3
1

2
2

1
1
1
1
-

WYDZIAà V NAUK ROLNICZYCH, LEĝNYCH I WETERYNARYJNYCH

109
120
53
32
62
153
83
66
278

WYDZIAà IV NAUK TECHNICZNYCH
2
3
2
1
1
3

adiunkci

asystenci

11
10
9

6
4
5
12
17

7
5
4
8
11
13
3
1
-

16
12
11
3
4
11
11
6
28

18
16
15

10
30
9
25
25

20
13
14
12
17
26
16
2
-

9
18
4
15
3
28
20
8
58

10
27
7
2
14
33
2
9
19

2
5
16

21
25
5
17
26

5
5
3
4
1
14
6
2
-

101
59
54

14
104
35
116
155

51
63
40
100
61
68
47
63
19

64
55
28
6
35
71
43
34
155

wnicy

praco-

czá. PAN

sorowie

docenci

pozostali
w tym:

profe-

w osobach

RAZEM

OGÓàEM

Pracownicy naukowi

TABL. 5 PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH NAUKOWYCH I JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH PAN W 2009 R. (сd.)
(stan w dniu 31 XII)a)
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z Muzeum Ziemi

dla których PAN jest gáównym miejscem pracy

w tym: Archiwum PAN i PAU

18
33
57
19
4

149
38
6
157

7
1
-

JEDNOSTKI POMOCNICZE

54
92
146
72
49

-

1
8
10
4
1

czá. PAN

sorowie

-

1
2
-

-

5
5
13
2

docenci

adiunkci

asystenci

6
1
-

7
15
17
4
1

5
5
17
11
-

1
-

36
59
89
53
45

142
37
6
157

wnicy

praco-

w tym:

profe-

pozostali
RAZEM

w osobach

Opracowano w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN na podstawie danych Biura Finansów Kancelarii PAN

b)

a)

Kancelaria PAN

Biblioteki
Archiwum

Inst. Mechaniki Górotworu
Inst. Nauk Geologicznych
Inst. Oceanologii
Inst. Podstaw InĪynierii ĝrodowiska
Muzeum Ziemi

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓàEM

Pracownicy naukowi

TABL. 5 PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH NAUKOWYCH I JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH PAN W 2009 R. (dok.)
(stan w dniu 31 XII)a)

TABL. 6 ZATRUDNIENIE I PàACE W PLACÓWKACH NAUKOWYCH I INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PAN W 2009 R. *)

Stan zatrudnienia w
osobach na 31.XII.
pracowników dla których
jednostka PAN jest
gáównym miejscem pracy

Wyszczególnienie

PrzeciĊtna liczba
zatrudnionych (ogóáem)
po przeliczeniu osób
niepeánozatrudnionych na
peáne etaty

Wynagrodzenie
brutto
(ogóáem)

ĝrednia
miesiĊczna
páaca brutto **)

w tys. zá

w zá

OGÓàEM
2008

8 932

8 871

391 997,8

3 682,4

2009

9 023

8 852

428 405,5

4 033,0

2009

PLACÓWKI NAUKOWE
8 248

8 084

398 807,6

4 111,1

NAUKI SPOàECZNE

1 145

1 229

52 523,0

3 561,4

NAUKI BIOLOGICZNE

1 545

1 471

74 740,0

4 234,1

NAUKI MATEMATYCZNE, FIZYCZNE I CHEMICZNE

2 385

2 268

122 886,3

4 515,2

956

954

51 472,2

4 496,2

NAUKI TECHNICZNE
NAUKI ROLNICZE, LEĝNE I WETERYNARYJNE

792

759

34 808,5

3 821,8

NAUKI MEDYCZNE

717

718

28 361,7

3 291,7

NAUKI O ZIEMI I NAUKI GÓRNICZE

708

685

34 015,9

4 138,2

775

768

29 597,9

3 211,6

426

419

18 877,7

3 754,5

POZOSTAàE JEDNOSTKI PAN
2009
krajowe jednostki budĪetowe
w tym:
archiwa

38

30

1 131,9

3 144,2

biblioteki

149

143

5 086,0

2 963,9

Dom Rencisty

33

35

1 119,0

2 664,3

Muzeum Ziemi

49

45

1 774,2

3 285,6

349

349

10 720,2

2 559,7

70

73

2 069,3

2 362,2

116

116

3 969,7

2 851,8
2 943,8

jednostki dziaáające w formie gospodarki
pozabudĪetowej
z tego:
oĞrodki konferencyjne i domy pracy twórczej
zakáady dziaáalnoĞci pomocniczej
gospodarstwa pomocnicze przy krajowych
jednostkach budĪetowych
gospodarstwa rolne
drukarnie
*)

22

23

812,5

132

128

3 445,2

2 243,0

9

9

423,5

3 921,3

bez instytutów miĊdzynarodowych

**)

uwzglĊdnia wszystkie skáadniki wynagrodzenia wynikające z umowy o pracĊ (wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody z ZFN, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
dodatki staĪowe, nagrody, odprawy emerytalne)
Opracowano w Biurze Finansów Kancelarii PAN na podstawie sprawozdania GUS Z-06
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TABL. 7 TYTUàY I STOPNIE NAUKOWE NADANE W 2009 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

OGÓàEM

46

61

34

175

59

Nauki spoáeczne

15

10

18

28

19

Nauki biologiczne

6

12

3

30

18

Nauki matematyczne, fizyczne
i chemiczne

8

18

2

40

5

Nauki techniczne

6

5

8

25

14

Nauki rolnicze, leĞne
i weterynaryjne

5

5

2

25

1

Nauki medyczne

2

4

-

17

-

Nauki o Ziemi i nauki górnicze

4

7

1

10

2

WYSZCZEGÓLNIENIE

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

TABL. 8 KSZTAàCENIE KADR NAUKOWYCH I OPIEKA NAD STUDENTAMI W 2009 R.
Uczestnicy studiów doktoranckich

Opieka nad studentami

pobierający stypendia

WYSZCZEGÓLNIENIE

ogóáem

w tym
przyjĊci
w tym
ogóáem
w roku
przyzn. przez
sprawoplacówki
zdawczym
prowadzące
studia doktor.

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

osoby
przyjĊte na
staĪ w
placówkach
PAN

studenci
odbywający
praktyki w
placówkach
PAN

w
placówkach
PAN

w uczelniach
macierzystych

OGÓàEM

2165

536

1101

822

284

968

235

961

Nauki spoáeczne

841

216

183

79

-

100

-

454

Nauki biologiczne

444

79

341

280

50

227

62

102

Nauki matematyczne,
fizyczne i chemiczne

462

125

300

247

86

240

28

220

Nauki techniczne

151

48

67

43

7

71

9

131

Nauki rolnicze, leĞne
i weterynaryjne

87

19

79

62

19

71

19

33

Nauki medyczne

87

34

86

67

101

188

105

4

Nauki o Ziemi
i nauki górnicze

93

15

45

44

21

71

12

17

Wedáug danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN
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TABL. 9 UMOWY I POROZUMIENIA O WSPÓàPRACY NAUKOWEJ PAN
Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI
(stan na dzieĔ 31.XII.2009 r.)
Kraj

Partner zagraniczny

Data podpisania*

Albania

• Akademia Nauk Albanii

18.10.2002 r.

Arabia Saudyjska

• Miasteczko Naukowo-Techniczne im. Króla Abdulaziza

25.06.2007 r.

Austria

• Austriacka Akademia Nauk

14.11.2007 r.

Belgia

• Narodowy Fundusz BadaĔ Naukowych Wspólnoty

01.08.2006 r./21.08.2006 r.

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

19.11.2009 r./11.12.2009 r.

• Belgijska Królewska Akademia Nauki, Literatury i Sztuki

27.10.1993 r.

(Wspólnoty Flamandzkiej)
BiaáoruĞ

• Narodowa Akademia Nauk Biaáorusi

19.05.1998 r.

Buágaria

• Buágarska Akademia Nauk

27.03.1996 r.

Chiny

• ChiĔska Akademia Nauk

19.07.2000 r.

• ChiĔska Akademia Nauk Spoáecznych

26.04.2001 r.

• ChiĔska Akademia Nauk Medycznych

25.04.1989 r.

• ChiĔska Akademia Nauk Technicznych

05.06.2006 r.

• Szanghajska Akademia Nauk Spoáecznych

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 BadaĔ Naukowych i Technologii

21.01.1971 r.

Estonia

• EstoĔska Akademia Nauk

17.06.1996 r.

Francja

• Narodowy OĞrodek BadaĔ Naukowych (CNRS)

15.09.2006 r.

• Akademia Nauk - Instytut Francji

08.02.1983 r.
10.05.2006 r.

Gruzja

• GruziĔska Narodowa Akademia Nauk

Hiszpania

• WyĪsza Rada BadaĔ Naukowych (CSIC)

04.10.2002 r./23.10.2002 r.

Holandia

• Królewska Holenderska Akademia Sztuk i Nauk

07.07.1989 r.

Indie

• Indyjska Narodowa Akademia Nauk

26.06.1996 r.

• Rada BadaĔ Naukowych i Przemysáowych 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 ĝcisáych i Humanistycznych

09.04.2008 r.

Japonia

• JapoĔskie Towarzystwo Popierania Nauki (JSPS)

06.06.1994 r.

• Uniwersytet Ritsumeikan w Kioto (RU)

26.03.1977 r.

Republika Korei

• Narodowa Fundacja BadaĔ Republiki Korei (NRF)

28.09.1993 r.

KRL-D

• PaĔstwowa Akademia Nauk KRL-D

27.11.1996 r.

Litwa

• Litewska Akademia Nauk

21.06.1996 r.

àotwa

• àotewska Akademia Nauk

19.06.1996 r.

Macedonia

• MacedoĔska Akademia Nauk i Sztuk

08.10.1993 r.

Meksyk

• Rada Narodowa Nauki i Techniki Meksyku

28.04.1981 r.

Moádowa

• Akademia Nauk Moádowy

29.05.1991 r.

Mongolia

• Mongolska Akademia Nauk

17.07.1995 r.

Niemcy

• BerliĔsko-Brandenburska Akademia Nauk

03.09.2002 r.

• Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG)

26.09.1995 r.

• Niemiecki Synchrotron Elektronowy DESY, Hamburg

20.01.1995 r./30.01.1995 r.

• Uniwersytet BremeĔski

24.10.1996 r.

• Uniwersytet w Essen

01.06.1998 r.
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TABL. 9 UMOWY I POROZUMIENIA O WSPÓàPRACY NAUKOWEJ PAN
Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI (dok.) (stan na dzieĔ 31.XII.2009 r.)
Kraj

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

03.04.2000 r.

Data podpisania*

Wissenschaften /list intencyjny/
• Max-Planck-Gesellschaft (Joint Research Group, Warszawa)
(Joint Research Group, Drezno)

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

RPA

• Narodowa Fundacja BadaĔ Naukowych (NRF)

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 nagrodach)
• Rosyjska Akademia Nauk (porozumienie o wspóápracy
naukowej w dziedzinie podstawowych badaĔ kosmicznych)

16.10.2001 r.

• Akademia RumuĔska

07.12.2002 r.

Serbia

• Serbska Akademia Nauk i Sztuk

14.05.1998 r.

Sáowacja

• Sáowacka Akademia Nauk

28.06.1993 r.

Sáowenia

• SáoweĔska Akademia Nauk i Sztuk

28.09.1994 r.

Szwecja

• Królewska Szwedzka Akademia Literatury, Historii

05.01.2005 r./12.01.2005 r.

Rumunia

14.03.2005 r.

i StaroĪytnoĞci
• Królewska Szwedzka Akademia Rolnictwa i LeĞnictwa

02.09.1997 r.

Taipei

• Narodowa Rada Naukowa w Taipei

12.06.1997 r.

Ukraina

• Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

01.07.1997 r.

USA

• 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.

• Narodowa Akademia Nauk (NAS)

15.10.1987 r./01.12.1987 r.

• Narodowa Rada ds. BadaĔ w Eurazji i Europie Wschodniej

14.12.1999 r.

• Uniwersytet Stanu Ohio

12.06.2008 r.

Uzbekistan

• Uzbecka Akademia Nauk

10.07.2006 r.

WĊgry

• WĊgierska Akademia Nauk

21.09.1995 r.

• WĊgierskie Biuro Badania Przestrzeni Kosmicznej

27.05.1997 r.

Wielka Brytania

• Akademia Brytyjska

06.05.2004 r.

• Towarzystwo Królewskie w Londynie

17.05.1990 r.

• Towarzystwo Królewskie w Edynburgu

04.10.2002 r.

Wietnam

• Wietnamska Akademia Nauk i Technologii

22.09.1995 r.

• Wietnamska Akademia Nauk Spoáecznych

05.11.2008 r.

Wáochy

• Wáoska Rada BadaĔ Naukowych (CNR)

06.06.1994 r./18.07.1994 r.

• Academia Nazionale dei Lincei

03.10.1991 r.

* Wedáug danych Biura Wspóápracy z Zagranicą Kancelarii PAN
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TABL. 10 KONTAKTY ZAGRANICZNE PAN W 2009 R.
Liczba umów o
wspóápracy z inst.
zagranicznymi

WYSZCZEGÓLNIENIE

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

OGÓàEM

602

1 669

PLACÓWKI WYDZIAàÓW PAN
Nauki spoáeczne
Nauki biologiczne
Nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne
Nauki techniczne
Nauki rolnicze, leĞne i weterynaryjne
Nauki medyczne
Nauki o Ziemi i nauki górnicze

600
91
86
197
78
55
29
64

1 657
179
394
495
155
140
105
189

2

12

18
9
9
11
1
3
3
8
15
7
5
2
-

22
21
4
23
2
5
2
16
6
20
15
8
7
13
15

1
7
3
13
2
8
2
11
12

26
44
71
30
11
8
53
20
58

4
11
8
1
3

40
5
20
7
1

PLACÓWKI POZAWYDZIAàOWE
WYDZIAà I NAUK SPOàECZNYCH
Inst. Archeologii i Etnologii
Inst. BadaĔ Literackich
Inst. Filozofii i Socjologii
Inst. Historii
Inst. Historii Nauki
Inst. JĊzyka Polskiego
Inst. Nauk Ekonomicznych
Inst. Nauk Prawnych
Inst. Psychologii
Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Inst. Slawistyki
Inst. Studiów Politycznych
Inst. Sztuki
Zaká. Archeologii ĝródziemnomorskiej
Zaká. Krajów Pozaeuropejskich
WYDZIAà II NAUK BIOLOGICZNYCH
Centr. BadaĔ Ekologicznych
Inst. Biochemii i Biofizyki
Inst. Biologii DoĞwiadczalnej
Inst. Botaniki
Inst. Dendrologii
Inst. Ochrony Przyrody
Inst. Paleobiologii
Inst. Parazytologii
Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt
MiĊdzynarodowy Instytut PAN - Europejskie
Regionalne Centrum Ekohydrologii
Muzeum i Instytut Zoologii
Zaká. Antropologii
Zaká. Badania Ssaków
Zaká. Biologii Antarktyki
Zaká. Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej

WYDZIAà III NAUK MATEMATYCZNYCH, FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH
Centr. Astronomiczne
Centr. BadaĔ Kosmicznych
Centr. BadaĔ Molekularnych i Makromolekularnych
Centr. Fizyki Teoretycznej
Centr. Materiaáów Polimerowych i WĊglowych
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7
5
9
1
13

12
40
10
22
3

TABL. 10 KONTAKTY ZAGRANICZNE PAN W 2009 R. (dok.)
Liczba umów o
wspóápracy 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 BadaĔ Strukturalnych
Inst. Wysokich CiĞnieĔ

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

24
6
45
32
9
4
10
19
13

16
4
22
200
33
50
18
15
50

12
15
2
13
13
5
18

16
3
35
4
1
25
18
53

WYDZIAà IV NAUK TECHNICZNYCH
Inst. BadaĔ Systemowych
Inst. Biocybernetyki i InĪynierii Biomedycznej
Inst. Budownictwa Wodnego
Inst. Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Inst. InĪynierii Chemicznej
Inst. Maszyn Przepáywowych
Inst. Metalurgii i InĪynierii Materiaáowej
Inst. Podstaw Informatyki
Inst. Podstawowych Problemów Techniki

WYDZIAà V NAUK ROLNICZYCH, LEĝNYCH I WETERYNARYJNYCH
Inst. Agrofizyki
Inst. Fizjologii i ĩywienia Zwierząt
Inst. Fizjologii RoĞlin
Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt
Inst. Genetyki RoĞlin
Inst. Rozrodu Zwierząt i BadaĔ ĩywnoĞci
Inst. ĝrodowiska Rolniczego i LeĞnego
Ogród Botaniczny - CZRB

19
1
2
5
9
12
6
1

14
6
6
16
19
46
7
26

4
7
1
6
11

9
13
14
28
41

WYDZIAà VI NAUK MEDYCZNYCH
Inst. Biologii Medycznej
Inst. Farmakologii
Inst. Genetyki Czáowieka
Inst. Immunologii i Terapii DoĞwiadczalnej
Inst. Medycyny DoĞwiadczalnej i Klinicznej

WYDZIAà VII NAUK O ZIEMI I NAUK GÓRNICZYCH
Inst. Geofizyki
26
Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
8
Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
1
Inst. Mechaniki Górotworu
3
Inst. Nauk Geologicznych
9
Inst. Oceanologii
11
Inst. Podstaw InĪynierii ĝrodowiska
5
Muzeum Ziemi
1

82
29
17
17
36
8

PLACÓWKI POZAWYDZIAàOWE
MiĊdzynarodowe Laboratorium Silnych Pól
Magnetycznych i Niskich Temperatur

12

Opracowano w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN
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TABL. 11 DOFINANSOWANIE* WYMIANY OSOBOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH UMÓW
I POROZUMIEē PAN Z ZAGRANICZNYMI AKADEMIAMI NAUK I ORGANIZACJAMI RÓWNORZĉDNYMI
W PODZIALE NA PLACÓWKI PAN W 2009 R. (w zá)
Lp.

Placówka

Przyjazdy uczonych
zagranicznych

Wyjazdy polskich
uczonych

2

3

4

1
I.

Wydziaá I Nauk Spoáecznych

1

Instytut Archeologii i Etnologii

52 708,19

13 441,44

2

14 919,03

9 410,48

3

Instytut BadaĔ Literackich
Instytut Filozofii i Socjologii

7 736,32

9 732,06

4

Instytut Historii

24 872,48

9 758,30

5

Instytut Historii Nauki

6
7

Instytut JĊzyka Polskiego
Instytut Nauk Ekonomicznych

8

Instytut Nauk Prawnych **

9

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

10 Instytut Slawistyki
11 Instytut Studiów Politycznych
12 Instytut Sztuki
13 Zakáad Archeologii ĝródziemnomorskiej
14 Zakáad Krajów Pozaeuropejskich
Razem:

-

5 720,56

1 244,30

6 651,86

17 320,00

3 275,82

-

552,05

11 650,00

9 573,60

23 580,00

8 533,89

7 865,20

2 682,45

15 913,70

7 147,00

1 353,10

14 832,99

4 639,00

19 925,53

183 801,32

121 238,03

II.

Wydziaá II Nauk Biologicznych

1

2 965,50

6 860,26

2

Centrum BadaĔ Ekologicznych
Instytut Biochemii i Biofizyki ***

6 820,00

4 000,00

3

Instytut Biologii DoĞwiadczalnej

8 100,00

3 300,00

4

Instytut Botaniki

15 655,00

8 000,00

5

Instytut Chemii Bioorganicznej

4 932,06

3 500,00

6

Instytut Dendrologii

4 876,00

1 600,00

7

Instytut Ochrony Przyrody

8
9

18 374,30

7 000,00

Instytut Paleobiologii

9 774,38

2 310,16

Instytut Parazytologii

14 435,97

6 673,00

10 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt
11 MiĊdzynarod. Inst. PAN – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii ***

17 675,60

3 000,00

1 975,00

1 007,02

12 Muzeum i Instytut Zoologii
13 Zakáad Antropologii ***

18 654,71

8 000,00

-

2 600,00

14 Zakáad Biologii Antarktyki **
15 Zakáad Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej
Razem:

3 036,01

-

3 448,16

6 849,56

130 722,69

64 700,00

III. Wydziaá III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych
1

Centrum Astronomiczne ***

7 781,80

10 857,69

2

Centrum BadaĔ Kosmicznych

29 130,55

12 091,74

3

Centrum Materiaáów Polimerowych i WĊglowych
Centrum BadaĔ Molekularnych i Makromolekularnych

65 593,00

8 072,80

44 964,78

14 274,80

4
5

Centrum Fizyki Teoretycznej **

-

968,95

6

Instytut Chemii Fizycznej

52 579,06

16 787,60

7

Instytut Chemii Organicznej

10 470,74

1 273,79

8

Instytut Fizyki

38 146,08

17 118,12

9

Instytut Fizyki Jądrowej

29 029,00

10 089,36

10 Instytut Fizyki Molekularnej

5 510,00

3 635,22
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TABL. 11 DOFINANSOWANIE* WYMIANY OSOBOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH UMÓW
I POROZUMIEē PAN Z ZAGRANICZNYMI AKADEMIAMI NAUK I ORGANIZACJAMI RÓWNORZĉDNYMI
W PODZIALE NA PLACÓWKI PAN W 2009 R. (w zá) (cd.)
Lp.

Przyjazdy uczonych
zagranicznych
3
5 876,00

Placówka

1
2
11 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

Wyjazdy polskich
uczonych
4
4 920,66

12 Instytut Matematyczny

15 655,86

7 230,80

13 Instytut Niskich Temperatur i BadaĔ Strukturalnych

42 248,85

6 549,82

346 985,72

113 871,35

Razem:
IV. Wydziaá IV Nauk Technicznych
1

Instytut BadaĔ Systemowych ***

2

Instytut Biocybernetyki i InĪynierii Biomedycznej

3
4
5

Instytut Metalurgii i InĪynierii Materiaáowej

6

Instytut Podstaw Informatyki

7

7 995,20

5 866,61

11 687,94

4 000,00

Instytut Budownictwa Wodnego

4 673,40

3 000,00

Instytut Maszyn Przepáywowych

30 850,29

3 706,47

441,20

2 932,52

7 876,94

6 847,83

Instytut Podstawowych Problemów Techniki

11 829,80

9 164,99

Razem:

75 354,77

35 518,42

25 250,06

16 053,79

V.

Wydziaá V Nauk Rolniczych, LeĞnych i Weterynaryjnych

1

Instytut Agrofizyki

2

Instytut Fizjologii i ĩywienia Zwierząt

3
4
5
6

552,60

7 970,97

Instytut Fizjologii RoĞlin

9 888,00

5 499,57

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt
Instytut Genetyki RoĞlin **

5 880,00

-

-

2 826,46

19 140,00

10 089,80

7

Instytut Rozrodu Zwierząt i BadaĔ ĩywnoĞci
Instytut BadaĔ ĝrodowiska Rolniczego i LeĞnego ***

8

Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania RóĪnorodnoĞci Biologicznej
Razem:

3 100,00

4 733,23

5 608,00

2 726,18

69 418,66

49 900,00

VI. Wydziaá VI Nauk Medycznych
1

Instytut Biologii Medycznej

21 675,00

665,48

2

5 014,00

4 791,00

3

Instytut Farmakologii
Instytut Genetyki Czáowieka ***

-

3 609,96

4

Instytut Immunologii i Terapii DoĞwiadczalnej

2 594,15

1 511,52

5

Instytut Medycyny DoĞwiadczalnej i Klinicznej
Razem:

9 574,68

11 016,64

38 857,83

21 594,60

VII. Wydziaá VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych
1

Instytut Geofizyki

26 853,00

11 766,69

2

32 987,00

31 901,42

4 220,00

-

3

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią **

4

Instytut Mechaniki Górotworu ***

5

Instytut Nauk Geologicznych

6

Instytut Oceanologii

2 442,35

9 804,20

7

Instytut Podstaw InĪynierii ĝrodowiska
Muzeum Ziemi **

3 300,00

1 750,75

8

Razem:

4 312,00

-

16 474,93

6 853,24

3 439,95

1 153,11

94 029,23

63 229,41

VIII. Placówki pozawydziaáowe
1
2

Archiwum
MiĊdzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej **

990,00

-

11 250,00

-

Razem:

12 240,00

-
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TABL. 11 DOFINANSOWANIE* WYMIANY OSOBOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH UMÓW
I POROZUMIEē PAN Z ZAGRANICZNYMI AKADEMIAMI NAUK I ORGANIZACJAMI RÓWNORZĉDNYMI
W PODZIALE NA PLACÓWKI PAN W 2009 R. (w zá) (dok.)

Lp.
1
IX. Oddziaáy PAN
1

X.

Placówka

Przyjazdy uczonych
zagranicznych

Wyjazdy polskich
uczonych

2

3

4

Oddziaá PAN w Krakowie **

1 301,00

Oddziaá PAN w Poznaniu **

2 520,00

-

Razem:

3 821,00

-

Placówki spoza PAN
àĄCZNIE

-

132 373,77

1 379,92

1 087 604,99

471 431,73

Wedáug danych Biura Wspóápracy z Zagranicą Kancelarii PAN
* z budĪetu PAN oraz ze Ğrodków pozabudĪetowych
** dofinansowanie tylko z budĪetu PAN
*** dofinansowanie tylko ze Ğrodków pozabudĪetowych

TABL. 12 DOFINANSOWANIE* WYMIANY OSOBOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH UMÓW
I POROZUMIEē PAN Z ZAGRANICZNYMI AKADEMIAMI NAUK I ORGANIZACJAMI RÓWNORZĉDNYMI
W PODZIALE NA KRAJE WSPÓàPRACY W 2009 R. (w zá)
Lp.
1
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

Kraj wspóápracy

Przyjazdy uczonych

2
Austria
Belgia
BiaáoruĞ
Buágaria
Chiny
Chorwacja
Czechy
Egipt
Estonia
Francja
Hiszpania
Indie
Irlandia **
Izrael
Japonia
Korea
Litwa
àotwa
Macedonia
Meksyk
Moádowa **
Rosja
Rumunia
Serbia
Sáowacja
Sáowenia
Szwecja
Taipei
Ukraina
Uzbekistan **
Wielka Brytania
WĊgry
Wietnam
Wáochy
Razem:

zagranicznych
3
6 048,83
13 848,92
12 565,11
86 714,20
36 661,82
7 166,41
41 575,02
43 160,57
16 471,74
151 791,62
40 446,44
3 121,23
12 339,21
33 499,43
3 012,56
6 125,11
11 065,36
1 255,43
2 304,01
222 057,58
45 328,58
7 097,68
40 465,51
6 927,60
2 542,53
16 328,65
86 154,74
16 937,22
90 653,98
7 232,85
16 705,05
1 087 604,99

Wyjazdy polskich
uczonych
4
3 962,45
7 345,37
2 948,77
31 471,71
23 765,43
1 827,39
13 422,21
8 624,28
8 606,55
34 888,68
30 799,22
20 501,80
1 080,00
10 705,57
22 251,96
5 987,27
5 252,63
2 734,26
2 811,87
4 948,46
85 434,03
9 994,53
861,65
14 502,26
8 783,92
8 258,59
30 535,04
1 655,00
22 077,80
21 191,79
9 700,00
14 501,24
471 431,73

Wedáug danych Biura Wspóápracy z Zagranicą Kancelarii PAN
* z budĪetu PAN oraz ze Ğrodków pozabudĪetowych

** dofinansowanie tylko ze Ğrodków pozabudĪetowych
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TABL. 13 DZIAàALNOĝû DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW PAN W SZKOàACH WYĩSZYCH
W 2009 R.
ZajĊcia ze studentami
(wykáady, üwiczenia, seminaria itp.)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Wykáady (inne poza zajĊciami ze studentami)

Na podstawie umowy a

Indywidualnie

Liczba osób
Liczba osób
Liczba godzin
prowadzących
prowadzących

OGÓàEM

942

115257

Nauki spoáeczne

400

Nauki biologiczne

79

Liczba godzin

176

10405

59404

19

3042

4946

28

916

Na podstawie umowy a

Indywidualnie
Liczba osób
Liczba godzin
prowadzących

85

Liczba osób
prowadzących

Liczba godzin

1388

12

259

31

540

10

214

12

114

1

30

Nauki matematyczne, fizyczne
i chemiczne

169

15747

82

4272

7

265

1

15

Nauki techniczne

128

16539

29

337

19

200

-

-

Nauki rolnicze, leĞne
i weterynaryjne

41

2917

12

641

6

59

-

-

Nauki medyczne

55

8747

-

-

2

155

-

-

Nauki o Ziemi i nauki górnicze

70

6957

6

1197

8

55

-

-

WYDZIAà I

NAUK SPOàECZNYCH

Inst. Archeologii i Etnologii

11

984

-

-

1

45

-

-

Inst. BadaĔ Literackich

58

6970

-

-

-

-

-

-

Inst. Filozofii i Socjologii

50

6270

-

-

-

-

-

-

Inst. Historii

38

4800

-

-

15

115

-

Inst. Historii Nauki

17

1985

-

-

-

-

-

-

Inst. JĊzyka Polskiego

24

4140

-

-

-

-

-

-

3

648

19

3042

-

-

10

214
-

Inst. Nauk Ekonomicznych
Inst. Nauk Prawnych

52

9068

-

-

10

276

-

Inst. Psychologii

21

3660

-

-

-

-

-

-

Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa

20

5189

-

-

-

-

-

-

Inst. Slawistyki

19

3690

-

-

2

4

-

-

Inst. Studiów Politycznych

47

6360

-

-

-

-

-

-

Inst. Sztuki

25

3822

-

-

2

70

-

-

Zaká. Archeologii
ĝródziemnomorskiej

7

518

-

-

1

30

-

-

Zaká. Krajów Pozaeuropejskich

8

1300

-

-

-

-

-

-

WYDZIAà II

NAUK BIOLOGICZNYCH

Centrum BadaĔ Ekologicznych

6

600

12

850

1

60

-

-

Inst. Biochemii i Biofizyki

8

525

3

30

1

2

1

30
-

Inst. Biologii DoĞwiadczalnej

11

398

-

-

9

48

-

Inst. Botaniki

8

88

-

-

-

-

-

-

Inst. Chemii Bioorganicznej

7

1202

1

12

1

4

-

-
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TABL. 13 DZIAàALNOĝû DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW PAN W SZKOàACH WYĩSZYCH
W 2009 R. (cd.)
ZajĊcia ze studentami
(wykáady, üwiczenia, seminaria itp.)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Na podstawie umowy a

Indywidualnie

Liczba osób
Liczba osób
Liczba godzin
prowadzących
prowadzących

Inst. Dendrologii

3

Wykáady (inne poza zajĊciami ze studentami)

Liczba godzin

Na podstawie umowy a

Indywidualnie
Liczba osób
Liczba godzin
prowadzących

Liczba osób
prowadzących

Liczba godzin

14

1

3

-

-

-

-

Inst. Ochrony Przyrody

3

36

11

21

-

-

-

-

Inst. Paleobiologii

4

318

-

-

-

-

-

-

Inst. Parazytologii

3

150

-

-

-

-

-

-

Inst. Systematyki i Ewolucji
Zwierząt

3

65

-

-

-

-

-

-

5

520

-

-

-

-

-

-

MiĊdzynarodowy Inst. PAN Europejskie Regionalne Centrum
Ekohydrologii
Muzeum i Inst. Zoologii

10

359

-

-

-

-

-

-

Zaká. Antropologii

5

610

-

-

-

-

-

-

Zaká. Badania Ssaków

1

1

-

-

-

-

-

-

Zaká. Ichtiobiologii i Gospodarki
Rybackiej

2

-

-

-

-

-

-

60
WYDZIAà III

Centrum Astronomiczne
Centrum BadaĔ Kosmicznych
Centrum BadaĔ Molekularnych
i Makromolekularnych
Centrum Fizyki Teoretycznej

NAUK MATEMATYCZNYCH, FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

11

661

-

-

-

-

-

-

7

586

1

12

-

-

-

-

3

240

-

-

-

-

-

-

10

1050

-

-

-

-

-

-

Centrum Materiaáów Polimerowych
i WĊglowych

11

1638

-

-

-

-

-

-

Inst. Chemii Fizycznej

39

3595

14

2314

-

-

-

-

Inst. Chemii Organicznej

10

803

-

-

2

21

-

-

Inst. Fizyki

11

1429

12

466

2

9

-

-

Inst. Fizyki Jądrowej

19

1665

30

465

2

225

1

15

2

33

16

745

-

-

-

-

Inst. Fizyki Molekularnej
Inst. Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni

7

152

-

-

-

-

-

-

30

3242

9

270

-

-

-

-

Inst. Niskich Temperatur
i BadaĔ Strukturalnych

3

263

-

-

-

-

-

-

Inst. Wysokich CiĞnieĔ

6

390

-

-

1

10

-

-

-

-

-

-

Inst. Matematyczny

WYDZIAà IV
Inst. BadaĔ Systemowych

NAUK TECHNICZNYCH

25

4223

-

-

Inst. Biocybernetyki i InĪynierii
Biomedycznej

3

62

28

142

3

5

-

-

Inst. Budownictwa Wodnego

1

7

-

-

-

-

-

-

Inst. Informatyki Teoretycznej
iiiii Stosowanej

20

2390

-

-

-

-

-

-

Inst. InĪynierii Chemicznej

10

1482

-

-

-

-

-

-

Inst. Maszyn Przepáywowych

17

2287

-

-

1

30

-

-

– 194 –

TABL. 13 DZIAàALNOĝû DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW PAN W SZKOàACH WYĩSZYCH
W 2009 R. (dok.)
ZajĊcia ze studentami
(wykáady, üwiczenia, seminaria itp.)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Wykáady (inne poza zajĊciami ze studentami)

Na podstawie umowy a

Indywidualnie

Liczba osób
Liczba osób
Liczba godzin
prowadzących
prowadzących

Liczba godzin

Na podstawie umowy a

Indywidualnie
Liczba osób
Liczba godzin
prowadzących

Liczba osób
prowadzących

Liczba godzin

Inst. Metalurgii i InĪynierii
Materiaáowej

10

836

-

-

-

-

-

-

Inst. Podstaw Informatyki

25

3855

-

-

9

84

-

-

Inst. Podstawowych Problemów
iiiTechniki

17

1397

1

195

6

81

-

-

-

-

-

WYDZIAà V
Inst. Agrofizyki

3

540

NAUK ROLNICZYCH, LEĝNYCH I WETERYNARYJNYCH
2

4

-

Inst. Fizjologii i ĩywienia
IIIZwierząt

3

12

-

-

1

6

-

-

Inst. Fizjologii RoĞlin

4

300

-

-

-

-

-

-

Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt

5

16

2

172

-

-

-

-

Inst. Genetyki RoĞlin

3

330

-

-

-

-

-

-

16

208

5

165

5

53

-

-

Inst. Rozrodu Zwierząt i BadaĔ
IIIĩywnoĞci
Inst. ĝrodowiska
iiiRolniczego i LeĞnego

1

30

-

-

-

-

-

-

Ogród Botaniczny - CZRB

6

1481

3

300

-

-

-

-

WYDZIAà VI
Inst. Farmakologii

NAUK MEDYCZNYCH

15

985

-

-

-

-

-

-

Inst. Genetyki Czáowieka

1

30

-

-

-

-

-

-

Inst. Immunologii i Terapii
DoĞwiadczalnej

15

3004

-

-

-

-

-

-

Inst. Medycyny
DoĞwiadczalnej i Klinicznej

24

4728

-

-

2

155

-

-

WYDZIAà VII
Inst. Geofizyki

NAUK O ZIEMI I NAUK GÓRNICZYCH

3

273

-

-

-

-

-

-

Inst. Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania

19

2382

-

-

-

-

-

-

Inst. Gospodarki Surowcami
iiiMineralnymi i Energią

-

12

1644

6

1197

-

-

-

Inst. Mechaniki Górotworu

6

53

-

-

-

-

-

-

Inst. Nauk Geologicznych

12

349

-

-

-

-

-

-

5

715

-

-

-

-

-

-

10

1537

-

-

4

39

-

-

3

4

-

-

4

16

-

-

Inst. Oceanologii
Inst. Podstaw InĪynierii
ĝrodowiska
Muzeum Ziemi

Z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyĪszym", art. 130 ust. 3: Roczny wymiar zajĊü 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 placówkĊ ze szkoáą wyĪszą o prowadzeniu przez pracowników zajĊü dydaktycznych na rzecz tej szkoáy

Wedáug danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN
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224
53
30
51
21
5
52

Nauki spoáeczne
Nauki biologiczne
Nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne
Nauki techniczne
Nauki rolnicze, leĞne i weterynaryjne
Nauki medyczne
Nauki o Ziemi i nauki górnicze

Centrum BadaĔ Ekologicznych
Inst. Biologii DoĞwiadczalnej
Inst. Botaniki
Inst. Chemii Bioorganicznej
Inst. Dendrologii
Inst. Ochrony Przyrody
Inst. Paleobiologii
Inst. Parazytologii
Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt

WYDZIAà II NAUK BIOLOGICZNYCH
2
1
16
1
3
3
3
2
6

39
11
13
9
4
6
6
18
29
17
2
4
224

25

Inst. Filozofii i Socjologii

Inst. Historii
Inst. Historii Nauki
Inst. JĊzyka Polskiego
Inst. Nauk Ekonomicznych
Inst. Nauk Prawnych
Inst. Psychologii
Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Inst. Slawistyki
Inst. Studiów Politycznych
Inst. Sztuki
Zaká. Archeologii ĝródziemnomorskiej
Zaká. Krajów Pozaeuropejskich
Razem

23
18

Inst. Archeologii i Etnologii
Inst. BadaĔ Literackich

WYDZIAà I NAUK SPOàECZNYCH

436

1

liczba tytuáów

OGÓàEM

0

WYSZCZEGÓLNIENIE

3 200
300
6 300
1 440
300
5 300
1 980
271
2 640

27 300
3 930
5 050
3 560
34 200
2 450
2 700
3 500
16 260
10 335
660
800
144 745

10 700

10 400
12 900

144 745
32 231
49 434
13 465
10 590
2 670
18 580

271 715

nakáad
caákowity
(egz.)
2

OGÓàEM wydane

8
2
1
4

24
5
8
5
6
5
5
22
9
2
1
137

19

14
12

137
23
5
11
8
1
9

194

3 100
1 700
150
1 300

10 500
1 850
2 800
1 960
2 450
1 500
1 000
14 300
2 835
660
200
60 605

7 800

6 650
6 100

60 605
11 750
1 355
1 550
1 640
200
1 600

78 700

publikacje zwarte
nakáad
liczba tytuáów
caákowity
(egz.)
3
4

TABL. 14 DZIAàALNOĝû WYDAWNICZA PLACÓWEK NAUKOWYCH PAN W 2009 R.

2
1
8
1
3
1
2
1
2

15
6
4
3
4
1
13
7
8
3
83

6

9
4

83
28
25
28
10
4
38

216

3 200
300
3 200
1 440
300
3 600
1 680
121
1 340

16 800
2 080
1 450
1 300
34 200
1 200
2 500
1 960
7 500
600
82 340

2 900

3 750
6 100

82 340
20 081
48 079
10 405
7 550
2 470
16 330

187 255

2
1
8
1
3
1
2
1
2

9
4
2
2
4
1
7
5
7
3
57

2

9
2

57
27
14
20
10
4
12

144

3 200
300
3 200
1 440
300
3 600
1 680
121
1 340

11 840
1 630
700
1 000
34 200
1 200
1 400
1 760
7 200
600
73 580

2 900

3 750
5 400

73 580
19 781
47 840
8 465
7 550
2 470
10 110

169 796

w tym:
publikacje ciągáe
w tym: czasopisma
nakáad
nakáad
liczba tytuáów
liczba tytuáów
caákowity
caákowity
(egz.)
(egz.)
5
6
7
8

1
-

1
1
4

-

2

4
2
12
3
5

26

300
-

800
300
1 800

-

700

1 800
400
1 510
1 400
650

5 760

pozostaáe
nakáad
liczba tytuáów
caákowity
(egz.)
9
10
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1
3
5
1
7
53

liczba tytuáów

800
3 800
300
5 600
32 231

nakáad
caákowity
(egz.)
2

OGÓàEM wydane

5
12
1
1
2
6
7
4
13
51

1
2
2
2
11
3
9
30

1 400
1 520
440
200
200
915
1 105
785
6 900
13 465

*
280
1 625
6 855
239
235
40 200
49 434

Inst. Agrofizyki
Inst. Fizjologii i ĩywienia Zwierząt
Inst. Fizjologii RoĞlin
Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt
Inst. Genetyki RoĞlin
Inst. Rozrodu Zwierząt i BadaĔ ĩywnoĞci
Razem

9
3
2
2
3
2
21

4 760
1 200
220
420
1 700
2 290
10 590

WYDZIAà V NAUK ROLNICZYCH, LEĝNYCH I WETERYNARYJNYCH

Inst. BadaĔ Systemowych
Inst. Biocybernetyki i InĪynierii Biomedycznej
Inst. Budownictwa Wodnego
Inst. Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Inst. InĪynierii Chemicznej
Inst. Maszyn Przepáywowych
Inst. Metalurgii i InĪynierii Materiaáowej
Inst. Podstaw Informatyki
Inst. Podstawowych Problemów Techniki
Razem

WYDZIAà IV NAUK TECHNICZNYCH

Centrum BadaĔ Kosmicznych
Centrum Materiaáów Polimerowych i WĊglowych
Inst. Chemii Fizycznej
Inst. Fizyki
Inst. Fizyki Jądrowej
Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
Inst. Matematyczny
Razem

(cd.)

4
1
1
2
8

2
1
3
1
4
11

1
1
3
5

1
1
6
23

820
100
220
500
1 640

150
70
230
100
1 000
1 550

120
1 000
235
1 355

200
300
5 000
11 750

publikacje zwarte
nakáad
liczba tytuáów
caákowity
(egz.)
3
4

WYDZIAà III NAUK MATEMATYCZNYCH, FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

0
MiĊdzynarodowy Inst. PAN – Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii
Muzeum i Inst. Zoologii
Zaká. Antropologii
Zaká. Badania Ssaków
Razem

WYSZCZEGÓLNIENIE

TABL. 14 DZIAàALNOĝû WYDAWNICZA PLACÓWEK NAUKOWYCH PAN W 2009 R.

3
1
1
2
1
2
10

1
6
1
1
2
2
4
2
9
28

1
1
2
1
11
9
25

1
5
1
28

2 640
1 000
*
420
1 200
2 290
7 550

1 000
1 040
440
200
200
175
875
575
5 900
10 405

*
160
1 625
5 855
239
40 200
48 079

500
3 800
600
20 081

3
1
1
2
1
2
10

4
1
1
2
1
4
1
6
20

1
1
2
1
9
14

1
4
1
27

2 640
1 000
*
420
1 200
2 290
7 550

800
440
200
200
150
875
200
5 600
8 465

*
160
1 625
5 855
40 200
47 840

500
3 500
600
19 781

w tym:
publikacje ciągáe
w tym: czasopisma
nakáad
nakáad
liczba tytuáów
liczba
tytuáów
caákowity
caákowity
(egz.)
(egz.)
5
6
7
8

2
1
3

4
4
3
1
12

-

1
2

1 300
100
1 400

400
330
670
110
1 510

-

100
400

pozostaáe
nakáad
caákowity
(egz.)
9
10

liczba tytuáów
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1

2
2
1
5

liczba tytuáów

Wedáug danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN
* wersja elektroniczna

Inst. Geofizyki
Inst. Geografii i Przest. Zagospodarowania
Inst. Gosp. Surowcami Mineralnymi i Energią
Inst. Mechaniki Górotworu
Inst. Nauk Geologicznych
Inst. Oceanologii
Inst. Podstaw InĪynierii ĝrodowiska
Razem

2
8
24
11
3
2
2
52

WYDZIAà VII NAUK O ZIEMI I NAUK GÓRNICZYCH

Inst. Farmakologii
Inst. Immunologii i Terapii DoĞwiadczalnej
Inst. Medycyny DoĞw. i Klinicznej
Razem

WYDZIAà VI NAUK MEDYCZNYCH

0

WYSZCZEGÓLNIENIE

1 460
5 490
5 980
1 800
550
1 350
1 950
18 580

1 560
660
450
2 670

nakáad
caákowity
(egz.)
2

OGÓàEM wydane

(dok.)

6
1
1
1
9

1
1

950
150
150
350
1 600

200
200

publikacje zwarte
nakáad
liczba tytuáów
caákowity
(egz.)
3
4

TABL. 14 DZIAàALNOĝû WYDAWNICZA PLACÓWEK NAUKOWYCH PAN W 2009 R.

2
8
18
6
2
1
1
38

1
2
1
4

1 460
5 490
5 030
1 050
500
1 200
1 600
16 330

1 360
660
450
2 470

1
3
3
2
1
1
1
12

1
2
1
4

460
3 520
2 630
450
250
1 200
1 600
10 110

1 360
660
450
2 470

w tym:
publikacje ciągáe
w tym: czasopisma
nakáad
nakáad
liczba tytuáów
liczba tytuáów
caákowity
caákowity
(egz.)
(egz.)
5
6
7
8

4
1
5

-

-

600
50
650

pozostaáe
nakáad
liczba tytuáów
caákowity
(egz.)
9
10

TABL. 15 BUDĩET PAN W 2009 ROKU – WYKONANIE I STRUKTURA
POLSKA AKADEMIA NAUK - CZ. 67

Wyszczególnienie

Wykonanie
2008 rok

1

2

DOCHODY OGÓàEM

Nowelizacja
BudĪet po
Ustawa
ustawy
zmianach
budĪetowa
budĪetowej
2009 rok
na 2009 rok
na 2009 rok
3

918,1

w tysiącach záotych
4
DOCHODY
847,0

5

847,0

Wykonanie
2009 rok Struktura % % 6:5

6

847,0

7

8

894,4

100,0

1,1

0,1

105,6

% 6:2

9

97,4

DOCHODY W DZIAàACH
dziaá 010 Rolnictwo
i áowiectwo
dziaá 750 Administracja
publiczna

2,2

50,0

62,4

14,0

14,0

14,0

49,6

5,5

354,3

79,5

dziaá 852 Pomoc spoáeczna

842,4

831,0

831,0

831,0

842,3

94,2

101,4

100,0

dziaá 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

11,1

2,0

2,0

2,0

1,4

0,2

70,0

12,6

WYDATKI
WYDATKI OGÓàEM

57 091,2

58 107,0

56 042,0

56 872,2

56 864,0

100,0

100,0

99,6

55 006,4

57 337,0

55 903,0

56 281,6

56 278,7

99,0

100,0

102,3

2 084,8

770,0

139,0

590,6

585,3

1,0

99,1

28,1

41 312,0

41 607,8

41 606,5

73,2

100,0

96,6

z tego:
wydatki bieĪące
wydatki majątkowe

WYDATKI W DZIAàACH
dziaá 750 Administracja
publiczna (m.in. dziaáalnoĞü
Komitetów przy Wydziaáach i przy
Prezydium PAN, Wydziaáów i
Oddziaáów PAN, Kancelarii PAN, stacji
naukowych PAN za granicą;
wspóápraca naukowa z zagranicą,
dotacja dla MIBMiK, MLSPMiNT oraz
MI PAN –ERCE)

43 067,2

42 741,0

5,0

5,0

2 069,8

2 133,0

2 133,0

2 133,0

2 132,9

3,8

100,0

103,0

11 949,2

13 228,0

12 597,0

13 131,4

13 124,6

23,1

99,9

109,8

dziaá 752 Obrona narodowa
dziaá 852 Pomoc spoáeczna
(dziaáalnoĞü Domu Rencisty PAN w
Konstancinie)

dziaá 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
(dziaáalnoĞü Archiwów PAN, Bibliotek
PAN, Muzeum Ziemi PAN)

Opracowano w Biurze Finansów Kancelarii PAN
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Wykres 1. Struktura źródeł finansowania przychodów
placówek naukowych PAN w 2009 r.

Administracja
rządowa i samorządowa
razem 76,5%

PAN 0,8%
Pozostałe 16,5%
Zagranica razem 6,2%

Administracja rządowa
i samorządowa (w tym MNiSW)

765,8 mln zł

PAN
Zagranica
Pozostałe

8,1 mln zł
62,0 mln zł
164,8 mln zł

źródło danych: sprawozdania finansowe za 2009 r. (wg I wersji sprawozdań – bez 3 instytutów międzynarodowych)

Wykres 2. Struktura przychodów wg rodzajów działalności
w placówkach naukowych PAN w 2009 r.

100%

80%
Pozostała działalność

60%

Projekty finansowane
z funduszy pomocowych
Projekty badawcze
zagraniczne

40%

Projekty badawcze krajowe

Działalność statutowa

20%

0%
zi
yd
W

I
ał

zi
yd
W

I
ał

I

zi
yd
W

I
ał

II
zi
yd
W

I
ał

V

zi
yd
W

V
ał

zi
yd
W

V
ał

I
zi
yd
W

V
ał

II

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

źródło danych: sprawozdania finansowe za 2009 r. (wg I wersji sprawozdań – bez 3 instytutów międzynarodowych)
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674,0
303,2
181,3
250,5
277,3

RAZEM
RAZEM
RAZEM
RAZEM
RAZEM
RAZEM

Korporacja Wydziaáu IV

Korporacja Wydziaáu V

Korporacja Wydziaáu VI

Korporacja Wydziaáu VII

KOMITETY PROBLEMOWE PRZY PREZYDIUM PAN

ODDZIAàY PAN

BIBLIOTEKI I ARCHIWA PAN

STACJE NAUKOWE PAN

KANCELARIA PAN

ZADANIE WYODRĉBNIONE

wg raportów jednostek na dzieĔ 15.01.2010 r.

Opracowano w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN

1/

Wystawy prezentujące zasoby muzealne i kolekcje przyrodnicze

455,1

Korporacja Wydziaáu III

210,5

210,5

1 382,4

382,5

521,7

367,1

183,8

Korporacja Wydziaáu II

2 985,7

6 127,2

6 884,6

937,8

RAZEM

2009

1/

2008

1

OGÓàEM

Korporacja Wydziaáu I

KORPORACJE WYDZIAàÓW PAN

OGÓàEM PAN

0

WYSZCZEGÓLNIENIE

2

-

-

-

-

-

-

66,8

2,5

22,0

-

57,3

-

-

41,5

123,3

190,1

93,5

Ekspertyzy,
opinie i oceny
naukowe

3

-

-

65,6

52,3

1,3

241,3

124,6

157,0

-

82,5

463,1

18,5

-

535,8

1 256,9

1 742,0

1 857,9

Zadania
wydawnicze

4

-

-

-

55,5

358,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

414,0

5

-

-

-

-

51,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51,4

85,4

UdostĊpnianie dla
nauki zasobów
muzealnych i
archiwalnych

w tys. zá
374,5

Zadania
z zakresu
dziaáalnoĞci
bibliotek

6

-

-

918,2

-

70,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

988,7

114,9

Tworzenie
i utrzymanie baz
danych

7

-

-

-

3,9

3,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,5

16,8

Prenumerata
czasopism
naukowych i
popularyzujących
naukĊ

TABL. 16 WYDATKI NA DZIAàALNOĝû WSPOMAGAJĄCĄ BADANIA PAN W 2009 R. (dofinansowanie ze Ğrodków Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĪszego)

8

210,5

210,5

398,6

270,8

36,4

125,8

85,9

91,0

159,3

220,7

153,6

436,6

183,8

360,5

1 605,5

2 733,5

4 341,6

Upowszechnianie
osiągniĊü nauki
(konferencje,
wystawy, targi,
konkursy,
przedsiĊwziĊcia
promocyjne)
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IBiIB
IWC

PAN
IPPT

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

Small Tube Europe N.V.
Holandia, Rotterdam

Estropol Sp. z o.o.
Piekary ĝl., ul. WyszyĔskiego

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

Optocyfronika Sp. z o.o.
Warszawa

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

kapitaá
zakáadowy
w zá

485

3 650

200

6 720
USD

304 000

36 969
EUR

100 000

12 000

350 000

1 107 700

w záotych

Opracowano w Biurze Zarządzania Majątkiem Kancelarii PAN

97

73

4

75 000

40

970

200

12

700

22 154

iloĞü

100%

49%

20%

12%

30%

97%

45%

24%

100%

100%

w%

udziaá PAN w kapitale zakáadowym

* spóáka skáada sprawozdanie finansowe do dnia 30 kwietnia zgodnie z wymogami prawa francuskiego

CMPiW

PAN

Societe Immobilere DHM (SA)
74 rue Lauriston 75016 Paris

5

PAN

Unipan-Stalmech Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Jana Kazimierza 35/37

3

PAN

PAN

Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o.
Warszawa, ul. SzczĊĞliwicka 2/17

2

Sonopan Sp. z o.o.
4
Biaáystok, ul. Cioákowskiego 2/2

PAN

placówka
tzw. macie- rok zaá.
rzysta

Wrocáawska Drukarnia Naukowa Sp. z o.o.
Wrocáaw, ul. Lelewela 4

Spóáka

1

Lp.

TABL. 17 SPÓàKI Z UDZIAàEM KAPITAàU PAN W 2009 R.

zawieszona
dziaáalnoĞü

zawieszona
dziaáalnoĞü

zawieszona
dziaáalnoĞü

w trakcie
likwidacji

•

•*

2 422 989

482 228

10 270 071

7 326 654

przychody
ze sprzedaĪy
w zá

x

x

x

x

•

•*

76 745

5 435

17 703

177 087

wynik finansowy
brutto w zá

w 2008 r. spóáka
poniosáa stratĊ

pokrycie strat z lat
ubiegáych

inwestycje, raty
leasingowe

przeznaczenie zysku
za 2008 r.

x

x

x

x

•

•*

x

x

x

x

•

•*

nagroda dla Rady
Nadzorczej, kapitaá
20
zapasowy, fundusz
ĞwiadczeĔ socjalnych

7

27

72

Ğrednioroczna
iloĞü
zatrudnionych
osób

TABL. 18 FUNDACJE, DLA KTÓRYCH PREZES PAN PEàNI FUNKCJĉ
MINISTRA WàAĝCIWEGO ZE WZGLĉDU NA CELE FUNDACJI

Lp.

FUNDACJE

Rok
Kapitaá
zaáo- zaáoĪycielski
Īenia

Przychody
za 2009 r.

Koszty
za 2009 r.

w záotych
1

Fundacja
im. Jadwigi i Janusza Supniewskich

1985

12 096

338

1 013

2

Fundacja
Centrum Medycyny

1992

3 750

10 600

21 730

3

Fundacja
Rozwoju Matematyki Polskiej

1988

20

285

240

4

Fundacja
Biblioteki GdaĔskiej

1990

245

115 191

50 479

5

Fundacja
im. prof. Manfreda Lachsa

1992

70 000

6 031

9 822

6

Fundacja
Promocji Prawa Europejskiego

1993

112 627

12 470

63 916

7

Fundacja
Pro Scientia et Vita

2001

2 000

36 256

29 721

8

Fundacja
Europejskiej Wspóápracy Naukowej

2004

20 000

501 156

145 444

Opracowano w Biurze Zarządzania Majątkiem Kancelarii PAN
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TABL. 19 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ĝRODKÓW GROMADZONYCH NA ODRĉBNYM
RACHUNKU BANKOWYM PAN W 2009 ROKU

Lp.

Wyszczególnienie

I

STAN ĝRODKÓW na 01.01. *)

II

WPàYWY

Plan 2009

Wykonanie
31.12.2009

664,2

664,2

6 480,9

5 580,7

86,1

%

1

SprzedaĪ nieruchomoĞci

778,7

67,0

8,6

2

Zwrot udzielonej pomocy finansowej

128,2

136,2

106,2

3

Dywidendy

-

-

-

4

DzierĪawa gruntów

5

275,7

92,3

33,5

ĝrodki po zlikwidowanych jednostkach PAN

6,0

6,0

100,0

6

Prefinansowanie projektów zagranicznych

-

-

7

Inne

III

WYDATKI

-

5 292,3

5 279,2

99,8

5 752,7

5 187,5

90,2

1

Stypendia doktoranckie przyznawane przez Prezesa PAN

634,0

620,0

97,8

2

Związane z majątkiem PAN, z tego:

286,7

94,8

33,1

61,8

61,9

100,2

5,9

5,9

100,0

219,0

27,0

12,3

824,0

824,1

100,0

2.1.

podatki i opáaty lokalne

2.2.

opáata za uĪytkowanie wieczyste

2.3.

wydatki związane ze zbyciem i utrzymaniem nieruchomoĞci

3

Remonty w obiektach PAN i zakupy inwestycyjne (pomoc
bezzwrotna)

4

DzierĪawa gruntów

54,0

53,9

99,8

5

Pomoc finansowa udzielana jednostkom PAN

53,8

53,8

100,0

6

Regulowanie zobowiązaĔ restrukturyzowanych, w tym
likwidowanych placówek i jednostek PAN

-

-

-

7

Prefinansowanie projektów zagranicznych

-

-

-

8

Inne

IV

STAN ĝRODKÓW na 31.12.

*) bez wadiów, zadatków, zaliczek, VAT itp.
Opracowano w Biurze Finansów Kancelarii PAN
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3 900,2

3 540,9

90,8

1 392,4

1 057,4

75,9
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b)

Inst. Archeologii i Etnologii
Inst. BadaĔ Literackich
Inst. Filozofii i Socjologii
Inst. Historii
Inst. Historii Nauki
Inst. JĊzyka Polskiego
Inst. Nauk Ekonomicznych
Inst. Nauk Prawnych
Inst. Psychologii
Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Inst. Slawistyki
Inst. Studiów Politycznych
Inst. Sztuki
Zaká. Archeologii ĝródziemnomorskiej
Zaká. Krajów Pozaeuropejskich

JEDNOSTKI POMOCNICZE

Nauki spoáeczne
Nauki biologiczne
Nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne
Nauki techniczne
Nauki rolnicze, leĞne i weterynaryjne
Nauki medyczne
Nauki o Ziemi i nauki górnicze

PLACÓWKI NAUKOWE

OGÓàEM

WYSZCZEGÓLNIENIE

2007
2008

2007
2008

2007
2008

adiunkci

asystenci

7
8

3 628
3 628
700
606
995
504
282
285
256

3 635
3 636

2
1

772
774
131
145
251
80
65
54
48

774
775

181
133
110
143
38
84
29
100
13
44
65
89
110
18
13

69
78
67
76
28
40
21
80
7
29
42
69
69
15
10

6
13
16
16
7
5
6
12
3
10
12
11
7
2
5

WYDZIAà I NAUK SPOàECZNYCH

337
341

8 287
8 201
1 170
1 525
2 304
980
797
692
733

8 624
8 542

1
1
1
2
-

-

73
72
5
12
25
11
4
5
10

73
72

21
15
22
18
12
5
8
12
2
5
5
18
17
4
-

-

651
667
164
83
171
102
52
42
53

651
667

24
35
27
25
5
20
4
34
2
12
25
23
29
3
-

5
7

1 360
1 393
268
241
362
189
124
107
102

1 365
1 400

18
15
2
17
4
10
3
22
2
17
16
6
5

-

845
794
137
137
211
133
41
82
53

845
794

112
55
43
67
10
44
8
20
6
15
23
20
41
3
3

330
333

4 659
4 573
470
919
1 309
476
515
407
477

4 989
4 906

wnicy

praco-

czá. PAN

sorowie

docenci

pozostali
w tym:

profe-

w osobach

RAZEM

OGÓàEM

Pracownicy naukowi

TABL. 5. (ERRATA) PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH NAUKOWYCH I JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH PAN
W 2008 R.
(stan w dniu 31 XII)a)
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36
125
118
38
57
26
34
26
32
22
10
31
8
22
11
10

67
242
236
90
350
77
83
48
62
54
16
80
11
52
37
20

7
1
9
-

4
33
26
8
16
11
5
9
9
6
1

WYDZIAà II NAUK BIOLOGICZNYCH

czá. PAN

sorowie

-

2
5
2
1
2
-

Centrum Astronomiczne
Centrum BadaĔ Kosmicznych
Centrum BadaĔ Molekularnych i Makromolekularnych
Centrum Materiaáów Polimerowych i WĊglowych
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 BadaĔ Strukturalnych
Inst. Wysokich CiĞnieĔ

67
116
186
85
17
312
109
316
463
126
88
153
160
106

32
36
79
37
15
142
49
136
170
66
39
80
69
45

14
8
11
4
5
33
11
40
29
20
10
36
24
6

1
3
1
1
2
3
5
1
2
6
-

12
15
8
2
2
14
10
25
22
17
6
14
17
7

6
1
1
3
2

4
7
17
5
6
2
8
7
3
9
2

docenci

adiunkci

asystenci

6
13
27
13
34
4
45
111
25
15
22
27
20

13
3
9
7
2

22
31
45
25
26
9
19
8
12
5
5

6
54
30
9
4
2
2
8
2
2

33
18
8
61
24
26
8
4
8
8
1
12

5
3
3
1
6

35
80
107
48
2
170
60
180
293
60
49
73
91
61

49
3
30
26
10

31
117
118
52
293
51
49
22
30
32
6

wnicy

praco-

w tym:

profe-

pozostali
RAZEM

w osobach

WYDZIAà III NAUK MATEMATYCZNYCH, FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Centrum BadaĔ Ekologicznych
Inst. Biochemii i Biofizyki
Inst. Biologii DoĞwiadczalnej
Inst. Botaniki
Inst. Chemii Bioorganicznej
Inst. Dendrologii
Inst. Ochrony Przyrody
Inst. Paleobiologi
Inst. Parazytologii
Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt
MiĊdzynarodowy Instytut PAN - Europejskie Regionalne Centrum
Ekohydrologii
Muzeum i Instytut Zoologii
Zaká. Antropologii
Zaká. Badania Ssaków
Zaká. Biologii Antarktyk
Zaká. Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓàEM

Pracownicy naukowi

TABL. 5. (ERRATA) PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH NAUKOWYCH I JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH PAN
W 2008 R. (cd.)
(stan w dniu 31 XII)a)
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Inst. Geofizyki
Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Inst. Biologii Medycznej
Inst. Farmakologii
Inst. Genetyki Czáowieka
Inst. Immunologii i Terapii DoĞwiadczalnej
Inst. Medycyny DoĞwiadczalnej i Kliniczne

Inst. Agrofizyki
Inst. Fizjologii i ĩywienia Zwierząt
Inst. Fizjologii RoĞlin
Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt
Inst. Genetyki RoĞlin
Inst. Rozrodu Zwierząt i BadaĔ ĩywnoĞci
Ogród Botaniczny - Centrum Zachow. RóĪn. Biol.
Stacja Bad. Roln. Ekol. i Hod. Zach. Zwierząt
Zaká. BadaĔ ĝrodowiska Rol. i LeĞnego

Inst. BadaĔ Systemowych
Inst. Biocybernetyki i InĪynierii Biomedycznej
Inst. Budownictwa Wodnego
Inst. Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Inst. InĪynierii Chemicznej
Inst. Maszyn Przepáywowych
Inst. Metalurgii i InĪynierii Materiaáowej
Inst. Podstaw Informatyki
Inst. Podstawowych Problemów Technik

WYSZCZEGÓLNIENIE

64
77
27
25
25
84
39
36
127

10
9
4
6
6
12
7
7
19

50
34
25
29
39
65
8
32

15
11
3
8
7
12
1
8

36
70
26
61
92

2
14
7
8
23

141
104
97

41
44
45

10
10
6

WYDZIAà VII NAUK O ZIEMI I NAUK GÓRNICZYCH

47
160
56
168
261

WYDZIAà VI NAUK MEDYCZNYCH

91
105
72
134
94
128
73
20
80

3
3
1

2
1
2

1
1
1
1
-

WYDZIAà V NAUK ROLNICZYCH, LEĝNYCH I WETERYNARYJNYCH

104
133
51
32
64
147
86
71
292

WYDZIAà IV NAUK TECHNICZNYCH
4
2
1
1
3

adiunkci

asystenci

12
9
9

6
5
4
12
15

6
5
4
8
12
11
3
3

14
13
11
2
4
12
10
8
28

17
20
15

11
29
12
23
32

18
13
15
10
19
31
4
14

24
22
5
16
3
28
20
12
59

16
33
7
1
12
32
2
9
21

2
5
15

17
22
3
18
22

11
5
3
3
1
11
7

100
60
52

11
90
30
107
169

41
71
47
105
55
63
65
20
48

40
56
24
7
39
63
47
35
165

wnicy

praco-

czá. PAN

sorowie

docenci

pozostali
w tym:

profe-

w osobach

RAZEM

OGÓàEM

Pracownicy naukowi

TABL. 5. (ERRATA) PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH NAUKOWYCH I JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH PAN
W 2008 R. (cd.)
(stan w dniu 31 XII)a)
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z Muzeum Ziemi

dla których PAN jest gáównym miejscem pracy

w tym: Archiwum PAN i PAU

22
32
52
16
4

142
39
6
160

7
1
-

JEDNOSTKI POMOCNICZE

54
91
133
65
48

1
9
9
2
1

1
-

czá. PAN

sorowie

-

1
2
-

-

5
5
10
1
2

docenci

adiunkci

asystenci

6
1
-

7
14
24
4
1

9
4
9
9
-

-

32
59
81
49
44

135
38
6
160

wnicy

praco-

w tym:

profe-

pozostali
RAZEM

w osobach

Opracowano w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN na podstawie danych Biura Finansów Kancelarii PAN

b)

a)

Kancelaria PAN

Biblioteki
Archiwum

Inst. Mechaniki Górotworu
Inst. Nauk Geologicznych
Inst. Oceanologii
Inst. Podstaw InĪynierii ĝrodowiska
Muzeum Ziemi

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓàEM

Pracownicy naukowi

TABL. 5. (ERRATA) PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH NAUKOWYCH I JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH PAN
W 2008 R. (dok.)
(stan w dniu 31 XII)a)
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