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PRZEDMOWA
Rok 2011 był dla Polskiej Akademii Nauk okresem szczególnie wytężonej pracy związanej
z wprowadzaniem w życie zapisów ustawy o PAN, obowiązującej od 1 października 2010 roku.
Z rocznej perspektywy, okres ten należy uznać za wyjątkowo złożone przedsięwzięcie merytoryczne
i logistyczne. Zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez ustawę, korporacja oraz jednostki organizacyjne Akademii musiały w stosunkowo krótkim czasie wykonać zadania reorganizacyjne i skoordynować je z bieżącą działalnością. Było to, i jest w dalszym ciągu, przedsięwzięcie o wyjątkowym
znaczeniu w całej 60-letniej historii Akademii. W roku 2011, między innymi, nastąpiły przekształcenia w strukturze korporacji – powołano pięć wydziałów o zmienionym zakresie działania. Kontynuowano restrukturyzację jednostek naukowych, rozpoczęto prace nad reformą komitetów naukowych i problemowych. Powołano nowe struktury korporacyjne Akademii: Akademię Młodych
Uczonych, Komisję do spraw Etyki w Nauce i Komisję Rewizyjną. Ukonstytuował się także Samorząd Doktorantów. Wszystkie te prace odbywały się równolegle i w związku z jednym z najistotniejszych zadań, jakim było podjęcie debaty nad sformułowaniem misji Akademii oraz opracowanie
strategicznych kierunków jej rozwoju.
Problematyce reform, restrukturyzacji i dostosowania organizacji Akademii do postanowień nowej ustawy poświęcone były 118. i 119. Sesje Zgromadzenia Ogólnego PAN, które ponadto podjęły
uchwały dotyczące najważniejszych zadań w zakresie opiniowania i wydawania zaleceń w sprawach
dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce, jak również w zakresie upowszechniania standardów
rzetelności badań naukowych. W debatach na sesjach Zgromadzenia Ogólnego podejmowano także
problematykę zapisów dotyczących wzmacniania opiniotwórczej roli uczonych w społeczeństwie,
edukacyjnej roli jednostek naukowych PAN, upowszechniania wiedzy naukowej oraz inspirowania
i realizacji przez Akademię działań na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.
W ramach posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego odbyły się także dwie sesje naukowe: pierwsza
poświęcona była obchodom Międzynarodowego Roku Chemii oraz 100-leciu przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, na drugiej podjęto problematykę energetyki
przyszłości.
W roku 2011 odbyło się 10 posiedzeń Prezydium PAN, na których podjęto 61 uchwał i 2 postanowienia oraz ogłoszono 4 stanowiska w sprawach będących przedmiotem obrad. Omawiano między
innymi sprawy wyborów władz wydziałów, restrukturyzacji jednostek naukowych Akademii, a także kwestie związane z powołaniem nowych jednostek działalności korporacyjnej. Rozpatrywano
plany pracy zagranicznych stacji naukowych PAN. Zajmowano się problemem uczestnictwa PAN
w międzynarodowych organizacjach naukowych. Odbyło się również wspólne posiedzenie Prezydiów
PAN i KRASP z udziałem przedstawicieli Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, na którym
dyskutowano między innymi o sytuacji finansowej nauki w Polsce, zasadach, nowych formach i możliwościach współpracy uczelni i jednostek PAN w związku z wejściem w życie pakietu ustaw reformujących system nauki w Polsce. Przedmiotem obrad była również europejska integracja badań,
rozwój technologii i innowacji. Dyskutowano o projekcie Krajowego Programu Badań przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zapis art. 57 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk reguluje możliwość
współpracy instytutów w ramach centrów Akademii. W ich skład mogą także wchodzić uczelnie,
instytuty badawcze, przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe oraz zagraniczne instytucje naukowe. Prezydium PAN, kolejnymi uchwałami, w roku 2011 powołało Centrum
Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet), które utworzyły: Instytut Geofizyki PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Instytut Oceanologii PAN oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN. Drugim utworzonym centrum jest Interdyscyplinarne Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych
(ICNFCM), do którego akces zadeklarowały: Instytut Farmakologii PAN, Instytut Fizyki Jądrowej

im. Henryka Niewodniczańskiego PAN oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN. Obydwa centra będą współpracowały z Wydziałem III Nauk Ścisłych i Nauk
o Ziemi PAN.
Najistotniejszym wydarzeniem naukowym roku 2011 były obchody 100. rocznicy przyznania
Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Marii Skłodowskiej-Curie. Akademia uczestniczyła w uroczystej
inauguracji obchodów Międzynarodowego Roku Chemii w siedzibie UNESCO w Paryżu, nad którym
patronat w Polsce objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Współorganizowała także inaugurację
obchodów jubileuszu Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie oraz uroczystość zamknięcia
roku jubileuszowego. W tym okresie odbyło się wiele konferencji i sympozjów z udziałem wybitnych
uczonych z całego świata, w tym czworga laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Na dorobek obchodów rocznicowych składają się również publikacje monograficzne, wystawy i filmy poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie przygotowane we współpracy międzynarodowej, prezentowane
w Polsce i za granicą. Uroczystości kończące obchody odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie, z licznym udziałem najwyższych reprezentantów świata nauki i polityki Polski, Francji i innych
krajów oraz członków rodziny noblistki. Patronami uroczystości otwarcia i zamknięcia Roku Jubileuszowego Marii Skłodowskiej-Curie byli Prezydenci Francji i Polski.
Ważnym wydarzeniem naukowym o międzynarodowym charakterze były także Dni Nauki Rosyjskiej w Polsce (17-21 października) zorganizowane we współpracy PAN i trzech rosyjskich akademii
nauk: Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych i Rosyjskiej Akademii
Nauk Rolniczych. W programie dni znalazły się liczne spotkania naukowe: polsko-rosyjskie seminarium w dziedzinie nanotechnologii, posiedzenie Komisji Historyków Polski i Rosji, posiedzenie
Polsko-Rosyjskiej Roboczej Grupy Wykonawczej w dziedzinie podstawowych badań kosmicznych,
seminarium naukowe na temat współczesnego gleboznawstwa dla rolnictwa i środowiska oraz – połączone z konferencją naukową nt. problemów transformacji – posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Komisji
Ekonomistów. Otwarto także wystawę „Kobiety w nauce” przygotowaną staraniem PAN i RAN.
Międzynarodowa konferencja Nanoethics 2011, zorganizowana przez Polską Akademię Nauk
była jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Celem tej konferencji było przedstawienie przeglądu najważniejszych zagadnień dotyczących
zarządzania i etyki w nanonauce i nanotechnologii. W szczególności skoncentrowano się na „Kodeksie postepowania dotyczącego odpowiedzialności w dziedzinie nanonauki i badaniach nanotechnologii” określonych w zaleceniu Komisji z dnia 7 lutego 2008 roku.
Te wydarzenia są świadectwem międzynarodowej aktywności naukowej Akademii, która jest
członkiem blisko 90 międzynarodowych organizacji naukowych i priorytetowo traktuje udział polskich naukowców w programach badawczych realizowanych przez te organizacje, jak również uczestnictwo w pracach ich organów zarządzających. Istotną rolę w rozwijaniu dwu- i wielostronnej współpracy naukowej oraz w upowszechnianiu i promocji nauki polskiej spełniają stacje naukowe PAN
działające za granicą, które organizowały w roku 2011 liczne spotkania naukowe i wystawy oraz
prowadziły działalność wydawniczą. Zainicjowaną w ubiegłym roku nową formą międzynarodowej
działalności Akademii jest Polsko-Chińskie Centrum Dialogu Uczonych i Inżynierów, powołane
w celu rozszerzania współpracy polsko-chińskiej w różnych dziedzinach życia naukowego, społecznego i gospodarczego.
Polska Akademia Nauk wyróżniła w roku 2011 swoimi wysokimi odznaczeniami honorowymi
dwoje wybitnych uczonych zagranicznych, szczególnie zasłużonych we współpracy z PAN. Medalem im. Stefana Banacha uhonorowano brytyjskiego matematyka prof. Williama T. Gowersa,
a Medalem Polskiej Akademii Nauk – prof. Marię Siemionow, specjalizującą się w trudnych
przeszczepach skóry.
Także członkowie Polskiej Akademii Nauk otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia, polskie i zagraniczne. Tytuł doktora honoris causa nadano 9 osobom, najwyższymi odznaczeniami państwowymi odznaczono kilkunastu członków Akademii i jej kierownictwa.

Rok 2011 był dla Akademii, jak już stwierdziłem, okresem wyjątkowo intensywnej działalności
związanej z otwarciem nowego etapu działalności. Bez względu na obszar prac i aktywności, zarówno w strukturach korporacji, jak i w jednostkach Akademii staraliśmy się w sposób możliwie pełny
i doskonały realizować misję, którą w trakcie debat określiliśmy jako wszechstronną działalność na
rzecz rozwoju nauki, służącą społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej, prowadzoną z zachowaniem najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych.

Warszawa, maj 2012

Michał Kleiber
Prezes PAN
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DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW KIEROWNICZYCH I KORPORACYJNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ZGROMADZENIE OGÓLNE PAN
Zgromadzenie Ogólne PAN obradowało w roku 2011 dwukrotnie: w sesji wiosennej (w maju)
i w sesji zimowej (w grudniu). Podjęło w okresie sprawozdawczym 11 uchwał.
118. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN odbyła się 26 maja. W pierwszej części sesji Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało 5 przedstawicieli wydziałów do Prezydium PAN oraz ukonstytuowało
Komisję do spraw etyki w nauce. Prezes PAN Michał Kleiber omówił status formalnoprawny współczesnej organizacji nauki. Zgromadzenie Ogólne podjęło uchwałę w sprawie najważniejszych zadań
w zakresie opiniowania i wydawania zaleceń w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce,
jak również w zakresie upowszechniania standardów rzetelności badań naukowych. Zgromadzenie
Ogólne PAN uchwaliło regulamin trybu wyboru członków Akademii Młodych Uczonych, a także
obradowało nad działalnością komitetów naukowych PAN. Wiceprezes PAN Mirosława Marody
podkreśliła potrzebę przeprowadzenia reformy komitetów PAN w celu zwiększenia efektywności ich
działania oraz zapowiedziała prace nad porządkowaniem struktury komitetów po przeprowadzeniu
oceny ich działalności. Prof. M. Marody potwierdziła wolę kierownictwa PAN wspierania działalności komitetów naukowych PAN przy jednoczesnym rozszerzaniu ich struktury o komitety interdyscyplinarne, odpowiadające współczesnej formie zorganizowania nauki. Zgromadzenie Ogólne
podjęło uchwałę w sprawie utworzenia komitetów naukowych współpracujących z wydziałami PAN
oraz przyjęło sprawozdanie w sprawie działalności PAN w 2010 r.
W drugiej części sesji Zgromadzenia Ogólnego, której przewodniczył wiceprezes PAN Marek
C. Chmielewski, odbyła się sesja naukowa poświęcona obchodom Międzynarodowego Roku Chemii
oraz 100-leciu przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Sesji towarzyszyła wystawa tematyczna. Wygłoszono referaty: „Międzynarodowy Rok Chemii 2011 oraz obchody
stulecia Nagrody Nobla” (prof. Janusz Lipkowski); „Misja nauk chemicznych” (prof. Bogdan Marciniec); „Maria Skłodowska-Curie: znaczenie odkryć dla medycyny” (prof. Marek Krawczyk). Prof. Andrzej Trzebski podzielił się swoimi wspomnieniami z obchodów 50-lecia przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, które odbyły się w 1961 r. na paryskiej Sorbonie.
119. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN odbyła się 15 grudnia. Poza przedstawicielami PAN
w obradach uczestniczyli także zaproszeni goście, m.in. prof. Kazimierz Wiatr, przewodniczący
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP; prof. Witold Jurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. Jan Madey, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotem obrad były m.in. wybory członków Akademii Młodych Uczonych
oraz członków Komisji Rewizyjnej. Przyjęto regulamin trybu wyboru członków PAN, regulamin
wyboru Prezesa i Wiceprezesów PAN oraz podział Wydziału III na sekcje. Zgromadzenie Ogólne
PAN wybrało Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został prof. Jan Maria Wójcicki. Prezes
PAN przypomniał o ustawowym obowiązku przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Akademii strategicznych kierunków rozwoju PAN, a przez Prezydium PAN – określenia programów rozwoju
Akademii. Omówił zaopiniowany przez Prezydium Akademii projekt Misji Akademii zawierający
pierwszą wersję celów strategicznych oraz środków ich realizacji. W trakcie dyskusji członkowie
Akademii zwracali uwagę na konieczność doprecyzowania zapisów dotyczących wzmacniania opiniotwórczej roli uczonych w społeczeństwie, edukacyjnej działalności jednostek naukowych PAN,
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upowszechniania wiedzy naukowej czy inspirowania i realizacji przez Akademię działań na rzecz
rozwoju innowacyjnej gospodarki. Prof. Marek Świtoński, przewodniczący Kapituły do spraw Akademii Młodych Uczonych, przedstawił informację o zasadach wyłaniania i opiniowania kandydatów
na członków Akademii Młodych Uczonych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
i nieprzekraczających wieku 38 lat. Zgromadzenie Ogólne PAN uchwaliło regulamin wyboru członków PAN, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa
w Akademii, a także regulamin wyboru Prezesa i Wiceprezesów Akademii. Podjęło uchwały w sprawie podziału Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN na sekcje, których zadaniem jest m.in.
opiniowanie kandydatów na członków krajowych i zagranicznych PAN oraz w sprawie audytu do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PAN. Prof. Jerzy Kleer, zastępca przewodniczącego Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przedstawił informację o raporcie Komitetu – „Wizja
przyszłości Polski”. W drugiej części obrad odbyła się sesja naukowa zatytułowana „Energetyka
przyszłości”. Wygłoszono referaty: „Tradycyjne źródła energii – paliwa kopalne” (prof. Andrzej
Żelaźniewicz); „Nowe technologie energetyczne wykorzystania paliw kopalnych” (prof. Tadeusz
Chmielniak); „Energetyka jądrowa” (prof. Jerzy Niewodniczański); „Konwersja energii ze źródeł
odnawialnych – wyzwania badawcze” (prof. Janusz Gołaszewski).
Prof. Maciej Nowicki, b. minister środowiska, podzielił się refleksjami na temat przyszłości
energetyki konwencjonalnej i szans rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Prof. Krzysztof Żmijewski wypowiedział się o aktualnym stanie polskiej energetyki. Prof. Magdalena Fikus,
przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki PAN, zwróciła uwagę na konieczność zintensyfikowania działań na rzecz upowszechniania wiedzy o faktycznym stanie polskiej energetyki i perspektywach jej rozwoju. Obradom towarzyszyła wystawa „Z bogactwa Ziemi Obiecanej” przygotowana
przez Oddział PAN w Łodzi.
PREZYDIUM PAN
W 2011 r. odbyło się 10 posiedzeń Prezydium PAN, na których podjęto 61 uchwał, 2 postanowienia oraz ogłoszono 4 stanowiska w sprawach będących przedmiotem obrad.
18 stycznia, na pierwszym posiedzeniu Prezydium w 2011 r., odbyła się uroczystość wręczenia
Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika prof. Janowi Madeyowi. Prezes PAN Michał Kleiber przedstawił kandydaturę dr. Zdzisława Hensla, dotychczasowego Szefa Kancelarii PAN
na funkcję Kanclerza Akademii. Prezydium PAN przyjęło przedstawioną przez prof. M. Kleibera
uchwałę w sprawie wyłaniania kandydatów na dziekanów Wydziałów PAN, omawiając kryteria
i procedurę wyboru. W związku ze zmianami legislacyjnymi Prezydium PAN podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia trzech placówek PAN, uzupełniając uchwały podjęte wcześniej. Wiceprezes PAN
Andrzej Górski przedstawił informację na temat planów pracy zagranicznych stacji naukowych na
rok 2011 i pracach przygotowawczych do opracowania statutów zagranicznych stacji naukowych
PAN. Prezes PAN wyraził satysfakcję z faktu utrzymania zagranicznych stacji naukowych w strukturach Akademii, zwracając uwagę na zróżnicowanie profili zadaniowych stacji. Wspomniał o trwających od lat rozmowach w sprawie utworzenia stacji naukowych w Kijowie, Mińsku i Wilnie.
W dyskusji postulowano o większą różnorodność programową działalności stacji oraz komentowano
sytuację po przekazaniu Ministerstwu Edukacji Narodowej budynku stacji naukowej na Lamandé
w Paryżu. W związku z drastyczną i nieuzasadnioną podwyżką składki w międzynarodowej organizacji ALLEA, Prezydium opowiedziało się za zawieszeniem członkostwa Akademii w przypadku
odrzucenia przez ALLEA propozycji PAN ustalenia wysokości składki na niższym poziomie. Prezydium PAN podjęło uchwały w sprawach majątkowych.
22 lutego Prezydium PAN uchwaliło przedstawiony przez szefa Kancelarii PAN podział środków
ustalonych dla Akademii w ustawie budżetowej na rok 2011, podjęło uchwałę w sprawie regulaminu
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działalności Kanclerza Polskiej Akademii Nauk oraz przyjęło postanowienie w sprawie ustalenia
wykazów jednostek naukowych Akademii koordynowanych lub objętych nadzorem wydziałów
Akademii. Odbyła się dyskusja w sprawie wyboru kandydatów na członków Komisji ds. etyki w nauce na kadencję 2011-2014. Wiceprezes PAN Andrzej Górski przypomniał o istocie działania Komisji, która powinna skupić się na upowszechnianiu standardów rzetelności badań naukowych oraz
wypowiadaniu się w sprawie naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników naukowych. Po
dyskusji Prezydium Akademii opowiedziało się za zgłaszaniem bez preselekcji kandydatów do Komisji przez Wydziały PAN i wyborem członków Komisji przez Zgromadzenie Ogólne PAN. Wiceprezes PAN Mirosława Marody przedstawiła informację o projekcie struktury komitetów problemowych przy Prezydium PAN na kadencję 2011-2014 i zaapelowała o jasne wyrażenie stanowiska
w sprawie kierunku dalszych prac nad strukturą komitetów. W związku z zatwierdzeniem nowego
Statutu PAN Prezydium Akademii przyjęło uchwałę w sprawie Medalu Polskiej Akademii Nauk
im. Mikołaja Kopernika. Odbyła się uroczystość wręczenia medalu PAN im. Mikołaja Kopernika
wybitnemu niemieckiemu uczonemu Sigurdowi Hofmannowi, odkrywcy promieniotwórczości protonowej i współodkrywcy 6 pierwiastków superciężkich.
22 marca rozpatrzono sprawy związane z reformą Akademii i systemu nauki. W związku z tworzeniem Komisji ds. etyki w nauce zarekomendowano kandydatów Prezydium PAN na członków
Komisji. Przyjęto uchwałę w sprawie utworzenia komitetów problemowych i rad przy Prezydium
PAN na kadencję 2011-2014. Wiceprezes PAN Mirosława Marody wyjaśniła, że zmniejszenie liczby
komitetów i rad przy Prezydium PAN nie oznacza automatycznego rozwiązania pozostałych komitetów. Wiceprezes PAN Andrzej Górski omówił zagadnienia związane z organizacją i zakresem
działania oddziału PAN i jego organów w świetle nowych przepisów prawa. Prezydium PAN przyjęło uchwały w sprawie statutów poszczególnych oddziałów PAN oraz w sprawie wniosku o powołanie rad kuratorów. Rozpatrzono i przyjęto uchwały w sprawach majątkowych. Zaaprobowano informację o wykonaniu planu finansowego gospodarowania środkami pozabudżetowymi za rok 2010
oraz uchwalono plan finansowy na rok 2011. Prezes PAN Michał Kleiber zapoznał zebranych z trudną sytuacją prawną i faktyczną Muzeum i Instytutu Zoologii PAN po wyroku sądowym nakazującym
zwrot budynku spadkobiercom byłych właścicieli i możliwym zagrożeniem zniszczeniem bezcennych
zbiorów należących do placówki.
17 maja Prezydium PAN rozpatrzyło i przyjęło uchwały w sprawach finansowych i organizacyjnych. Podjęło uchwałę w sprawie propozycji dotyczącej budżetu PAN na rok 2012 w wys. 81.173 tys. zł
określonej przez Ministra Finansów dla części 67 Polska Akademia Nauk. Zmieniono uchwałę
w sprawie statutu Oddziału PAN w Poznaniu w związku z zakwestionowaniem jego zapisów przez
Kancelarię Premiera. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany nazwy Instytutu Historii Nauki PAN. Wiceprezes PAN prof. Mirosława Marody zarekomendowała Prezydium PAN projekt regulaminu trybu
wyboru członków komitetów naukowych PAN. W dyskusji, w której uczestniczyli liczni członkowie
Prezydium PAN, zgłoszono szereg poprawek i uzupełnień dotyczących trybu wyboru członków
komitetów naukowych i jego organów. Prezes PAN Michał Kleiber zaproponował ponowne rozpatrzenie projektu na następnym posiedzeniu Prezydium PAN po uwzględnieniu wniesionych zmian.
Prof. Mieczysław Chorąży odniósł się do przyjętej w 2010 r. ustawy o instytutach badawczych,
wyrażając obawy z powodu postulowanej komercjalizacji instytutów, która może spowodować ujemne skutki dla badań podstawowych prowadzonych w tych jednostkach.
26 maja Prezydium PAN obradowało w sprawach organizacyjnych związanych ze zmianami
struktury i funkcjonowania komitetów naukowych oraz komitetów problemowych i rad przy Prezydium PAN. Wiceprezes PAN Mirosława Marody omówiła poprawki do projektu regulaminu trybu
wyboru członków komitetu naukowego i jego organów nadesłane drogą elektroniczną bądź zgłoszone
w trakcie dyskusji na poprzednim posiedzeniu Prezydium PAN. Prezydium PAN przyjęło uchwałę
w sprawie regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów. Prof. Mirosława
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Marody poinformowała o zakończeniu konsultacji dotyczących powołania członków: Komitetu Badań
Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Komitetu Badań Polarnych PAN, Komitetu Prognoz „Polska 2000
Plus”, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Rady Języka Polskiego PAN, Rady Towarzystw Naukowych PAN i Rady Upowszechniania Nauki PAN. Przyjęto również uchwały w sprawie
powołania członków oraz przewodniczących komitetów problemowych i rad przy Prezydium PAN.
W dniach 1-2 lipca Prezydium PAN obradowało na sesji wyjazdowej w Domu Pracy Twórczej
PAN w Wierzbie, w której odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów PAN i KRASP. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, senatorowie:
prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, przewodniczący Komisji i prof. dr hab. Andrzej Massalski. Uczestnicy spotkania dyskutowali między innymi o sytuacji finansowej nauki w Polsce, zasadach, nowych
formach i możliwościach współpracy uczelni i jednostek PAN w związku z wejściem w życie pakietu ustaw reformujących system nauki oraz zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawie
o stopniach i tytule naukowym (...). Przedmiotem obrad była również europejska integracja badań,
rozwój technologii i innowacji. Dyskutowano o projekcie Krajowego Programu Badań, przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyjęto stanowiska: w sprawie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa, w sprawie nowelizacji ustawy o zamówieniach
publicznych oraz w sprawie Krajowego Programu Badań. Wiceprezes PAN Mirosława Marody przedstawiła ogólną informację nt. działalności komitetów naukowych i problemowych PAN. Prezydium
PAN uchwaliło 6 uchwał w sprawach organizacyjnych dotyczących komitetów PAN. Prezes PAN
Michał Kleiber podkreślił wysoką ocenę działalności większości komitetów PAN służących integracji środowiska uczonych z całego kraju w wykonywaniu zadań naukowych o charakterze poznawczym, społecznym lub gospodarczym. Odnotował także trudności związane z procesem unowocześniania struktury komitetów naukowych PAN i zaapelował do środowiska naukowego PAN
o propozycje konstruktywnych rozwiązań. Prezydium PAN przyjęło uchwałę w sprawie ustalenia
liczby wybieranych członków Akademii Młodych Uczonych w podziale na poszczególne wydziały
PAN, uchwaliło utworzenie Centrum PAN pod nazwą „Centrum Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet)”
oraz przyjęło do wiadomości informację dotyczącą projektu reorganizacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN przedstawioną przez prof. Mirosławę Marody, jak również informację dotyczącą Centrum
Przyrodniczego PAN (Narodowego Centrum Przyrody) przedstawioną przez wiceprezesa PAN Ryszarda Góreckiego. W dyskusji uznano, że nowo powołane Centrum mogłoby zająć się kompleksowo realizacją projektów i zadań badawczych związanych z tematyką gazu łupkowego. Prezydium
PAN podjęło uchwały w sprawach finansowych i majątkowych.
20 września przewodniczący Kapituły ds. Akademii Młodych Uczonych prof. Marek Świtoński
przedstawił informację o pracach Kapituły. Prezydium PAN podjęło uchwałę zmieniającą wcześniej
przyjętą uchwałę w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Akademii Młodych Uczonych
w podziale na poszczególne wydziały PAN. Dziekan Wydziału III prof. Henryk Szymczak przybliżył
sylwetkę i tematykę badawczą wybitnego brytyjskiego matematyka prof. Williama Timothy Gowersa zgłoszonego do odznaczenia Medalem PAN im. Stefana Banacha. Prezydium podjęło decyzję
o wyróżnieniu Williama T. Gowersa Medalem im. Stefana Banacha. Zaproponowano zwrócenie się
do Senatu RP w sprawie ustanowienia patronatu parlamentu RP nad obchodami 120. rocznicy urodzin
Stefana Banacha. Prezydium PAN podjęło uchwałę w sprawie regulaminu wyboru członków komitetów naukowych w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN. Rozpatrzyło i przyjęło uchwałę w sprawach majątkowych. W związku z zakończeniem większości działań związanych z wejściem
w życie ustawy o Polskiej Akademii Nauk z 2010 r. wiceprezes PAN Ryszard Górecki zaproponował
Prezydium PAN rozpoczęcie prac nad sformułowaniem misji i długofalowych celów Akademii.
25 października Prezydium PAN debatowało nad wstępnymi założeniami do dyskusji nad celami
i zadaniami Polskiej Akademii Nauk dotyczącymi rozwoju polskiej nauki i gospodarki narodowej,
które przedstawił wiceprezes PAN Ryszard Górecki. Główne elementy zaproponowanej misji Akademii to służba na rzecz rozwoju polskiej nauki, jej integracji, promocji i upowszechniania,
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wyrażanie opinii na temat spraw ważnych dla narodu i państwa oraz kształcenie kadr naukowych.
Uczestnicy dyskusji odnieśli się do propozycji szczegółowych celów i zadań, sugerując m.in. dodanie zapisu o budowie autorytetu PAN oraz o jej misji edukacyjnej wpisującej się w Proces Boloński.
Prezes PAN Michał Kleiber zapowiedział kontynuację prac nad sformułowaniem misji Akademii.
Prezydium PAN wybrało przedstawicieli Akademii do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podjęło 4 uchwały w sprawach organizacyjnych dotyczących komitetów narodowych i ich przewodniczących, w sprawie komitetów naukowych i komitetów problemowych oraz powierzenia im
funkcji komitetów narodowych. Rozpatrzono i podjęto uchwały w sprawach majątkowych.
29 listopada Prezydium PAN kontynuowało dyskusję nt. tworzenia misji Akademii. Prezes PAN
Michał Kleiber przedstawił pierwsze wypracowane sformułowanie dotyczące misji PAN. W dyskusji
członkowie Prezydium PAN odnieśli się pozytywnie do zasadniczego przesłania, zgłaszając uwagi do
szczegółowych zapisów oraz zwracając uwagę na konieczność zróżnicowania misji Akademii w stosunku do celów i zadań realizowanych przez uczelnie wyższe. Prof. Michał Kleiber zaproponował
kontynuowanie dyskusji na jednym z następnych posiedzeń Prezydium PAN. Prezydium przyjęło porządek obrad 119. sesji Zgromadzenia Ogólnego oraz terminarz posiedzeń kolegialnych. Prof. Marek
Świtoński, przewodniczący Kapituły ds. Akademii Młodych Uczonych przedstawił informację o kandydatach na członków Akademii Młodych Uczonych. Prezydium PAN podjęło uchwałę w sprawie
włączenia Zakładu Biologii Antarktyki PAN do Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, przyjęło uchwałę
w sprawie powołania członków rad kuratorów, a także podjęło uchwały w sprawach organizacyjnych komitetów PAN oraz w sprawach majątkowych Akademii. Ogłoszono stanowisko Prezydium
PAN w sprawie nadania Mostowi Północnemu w Warszawie imienia Marii Skłodowskiej-Curie.
15 grudnia Prezydium PAN podjęło uchwały w sprawie powołania przewodniczących komitetów
naukowych działających przy poszczególnych wydziałach PAN. Przyjęło uchwałę w sprawie utworzenia centrum PAN pod nazwą „Interdyscyplinarne Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych” (ICNFCM). Prezes PAN Michał Kleiber przedstawił i szczegółowo uzasadnił propozycję
rezygnacji Polskiej Akademii Nauk z członkostwa w Europejskiej Fundacji Nauki (ESF) w związku
z powstaniem organizacji Science Europe i wystąpieniem z ESF części członków oraz podaniem się
do dymisji kierownictwa ESF. Prezydium PAN podjęło decyzję o wystąpieniu do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z propozycją rezygnacji z dalszego uczestnictwa w pracach ESF.
FORMY DZIAŁALNOŚCI KORPORACJI UCZONYCH PAN
KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Na kadencję 2011-2014, Uchwałą nr 3/2011 Zgromadzenia Ogólnego PAN z 25 maja 2011 r.,
zostało utworzonych 95 stałych komitetów naukowych dla podstawowych dyscyplin naukowych,
współpracujących z poszczególnymi wydziałami PAN. Prezydium PAN Uchwałą nr 17 z 22 marca
2011 r. utworzyło 6 komitetów problemowych i 3 rady o statusie komitetu problemowego, działających przy Prezydium PAN. Uchwałami nr 34 z 1 lipca 2011 r. i nr 57 z 29 listopada 2011 r. Prezydium
Akademii utworzyło 4 komitety problemowe działające przy Wydziale I Nauk Humanistycznych
i Społecznych PAN oraz 3 komitety problemowe działające przy Wydziale IV Nauk Technicznych
PAN. Łącznie zostało utworzonych 111 komitetów, w tym 95 komitetów naukowych i 16 komitetów
problemowych (w tym 3 rady o statusie komitetów problemowych).
W drugiej połowie 2011 roku odbyły się wybory członków komitetów naukowych PAN, przeprowadzone na podstawie regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów,
stanowiącego załącznik do uchwały nr 28 Prezydium PAN z 26 maja 2011 r.
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KOMITETY PROBLEMOWE PRZY PREZYDIUM PAN
W pierwszej połowie 2011 roku Prezydium PAN wybrało składy i przewodniczących komitetów
problemowych i rad działających przy Prezydium PAN na kadencje 2011-2014. Po ukonstytuowaniu
się, komitety rozpoczęły działalność merytoryczną związaną z realizacją zadań określonych w uchwale powołującej komitety. Dane liczbowe dotyczące działalności poszczególnych komitetów problemowych i rad przedstawiono w „Informacji statystycznej”.
KOMITET BADAŃ KOSMICZNYCH I SATELITARNYCH
prof. dr hab. Piotr Wolański, przewodniczący
W 2011 roku odbyły się dwa posiedzenia Prezydium Komitetu, na których m.in. opiniowano
„Plan działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych
w Polsce” przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Na sesjach plenarnych Komitetu wygłoszone zostały referaty: „Informacja na temat możliwości współpracy z Niemiecką Agencją LotniczoKosmiczną DLR” (Annette Froehlich, DLR); „Informacja na temat negocjacji z ESA oraz trzeciego
konkursu PECS” (Sylwia Waśniewska, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie
Gospodarki); „Raport o stanie misji BRITE” (dr Piotr Orleański, z-ca dyr. CBK PAN); „Satelita
PW-Sat” (Maciej Urbanowicz, Politechnika Warszawska). Omawiano także działalność i polskie
inicjatywy w ramach COSPAR oraz współpracę z innymi organizacjami międzynarodowymi – ESA,
PECS, UN COPUOS. Na sesji plenarnej Komitetu (16 grudnia) podjęto uchwałę w sprawie nadania
nazwy „Copernicus” programowi kosmicznemu UE GMES.
Prowadzono także prace w komisjach i sekcjach problemowych Komitetu. Członkowie Komisji
Astronautyki i Technik Kosmicznych uczestniczyli w opiniowaniu strategii rozwoju sektora kosmicznego w Polsce przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki. Komisja Biologii i Medycyny Kosmicznej promowała współpracę międzynarodową (kontakty pomiędzy CASA i NAI), dbała o zapewnienie dostępu do infrastruktury badawczej (projekt Integrated Infrastructures Initiative).
Komitet zorganizował w 2011 r. konferencje: „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji” oraz VII Międzynarodową Konferencję Naukową „Tendencje rozwojowe technik i technologii kosmicznych”. Komitet, na prośbę Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
reprezentował Polskę w Komitecie Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej Organizacji
Narodów Zjednoczonych (UN COPUOS) i w Międzynarodowym Forum Agencji Kosmicznych (SAF).
KOMITET BADAŃ NAD ZAGROŻENIAMI ZWIĄZANYMI Z WODĄ
czł. koresp. PAN Zbigniew Kundzewicz, przewodniczący
Komitet został utworzony w celu dokonania identyfikacji zagrożeń, ustalenia ich priorytetów oraz
wskazania środków zaradczych. Zasadniczym zadaniem Komitetu jest przygotowanie raportu na
powyższy temat. W 2011 r. odbyły się dwa spotkania Komitetu (27 czerwca, 5 grudnia). Podczas
pierwszego spotkania omówiono cele pracy oraz sposób ich realizacji. Członkowie Komitetu przesłali propozycje struktury raportu i określili zakres swojego uczestnictwa. Lista tematów/struktura
raportu została omówiona podczas drugiego spotkania, kiedy poddano dyskusji możliwe efekty
pracy Komitetu (publikacje) i tzw. kamienie milowe. Ustalono też, że do ustalenia hierarchii zagrożeń związanych z wodą zostanie zastosowana metoda delficka. Zdecydowano, że posiedzenie podsumowujące wyniki przygotowanej i rozesłanej w grudniu 2011 ankiety odbędzie się na wiosnę 2012
roku. Oczekuje się, że uzgodnienie listy zagrożeń wpłynie na rozwój nauk związanych z wodą.
KOMITET BADAŃ POLARNYCH
prof. dr hab. Jacek A. Jania, przewodniczący
Komitet w 2011 r. współorganizował dwie konferencje naukowe obejmujące znaczenie badań
polarnych dla rozpoznania i zrozumienia globalnych zmian klimatu: „Współczesne zmiany środowiska
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abiotycznego i biotycznego regionów polarnych” (wspólnie z Komitetem Narodowym IGBP) oraz
międzynarodową „Ocean Influence on Climate and Cryosphere in the Arctic” (wspólnie z Instytutem
Oceanologii PAN) w ramach serii Komitetu „Progress in Polish Polar Research”. Przygotowano
międzynarodowy „Workshop on the Dynamics and Mass Budget of Arctic Glaciers & the IASC
Network on Arctic Glaciology Annual Meeting”, zaplanowany na styczeń 2012 r. w Polsce. Przygotowywano program naukowy kongresu arktycznego „Arctic Science Summit Week” w Polsce w 2013 r.
Prof. Jacek Jania został przewodniczącym międzynarodowego naukowego komitetu sterującego.
W strukturze Komitetu powołano nowe zespoły problemowe. Stymulują one rozwój poszczególnych dyscyplin nauk polarnych i studia interdyscyplinarne. Przedstawiciele Komitetu uczestniczyli
w pracach wszystkich stałych naukowych Grup Roboczych International Arctic Science Committee,
mających na celu wykreowanie nowych dużych programów i projektów międzynarodowych. Nowym
osiągnięciem jest intensywny rozwój badań z zakresu nauk społecznych i politycznych dla obszarów
polarnych. Czasopismo Komitetu kwartalnik „Polish Polar Research” został wpisany na tzw. „listę
filadelfijską” z Impact Factor 0,767. Rocznik „Problemy Klimatologii Polarnej” umieszczony jest
na ministerialnej liście czasopism punktowanych.
KOMITET BIOETYKI
dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. UW, przewodniczący
W roku sprawozdawczym Komitet odbył dwa posiedzenia. Na posiedzeniu inauguracyjnym
Prezes PAN prof. M. Kleiber wręczył powołania członkom Komitetu. Dokonano wyborów prezydium
oraz przedyskutowano zadania i program działania Komitetu. (Z. Szawarski, „Komitet Bioetyczny
przy Prezydium PAN. Działalność, rola i zadania”; www.bioetyka.pan.pl). Przedmiotem kolejnego
posiedzenia („Etyka i genetyka”) była analiza etycznych problemów związanych z rozwojem genetyki w Polsce. Stwierdzono, iż należy możliwie szybko dokonać etycznej oceny i regulacji prawnej
zasad dotyczących genetycznej diagnostyki prenatalnej i preimplantacyjnej. Wyrażono niepokój
w związku z rozwojem rynku komercyjnych testów genetycznych. Podkreślono, iż nie ma w Polsce
regulacji prawnych dotyczących biobanków. Zwrócono też uwagę na konieczność pilnego podjęcia
zagadnień dotyczących autonomii moralnej lekarza, zwłaszcza ze względu na obowiązek przestrzegania istniejącego prawa.
KOMITET PROGNOZ „POLSKA 2000 PLUS”
czł. rzecz. PAN Michał Kleiber, przewodniczący
W 2011 roku działalność Komitetu Prognoz była skoncentrowana na przygotowaniu Raportu
„Polska 2050”. Podstawę projektu „Polska 2050” stanowiły trzy główne założenia: projekt ma charakter interdyscyplinarny; punktem wyjścia analizy będzie identyfikacja barier rozwojowych Polski,
głównie w sferze cywilizacyjnej; dla tak długiej perspektywy rozwojowej należy skoncentrować się
na czynnikach jakościowych (miękkich), a nie ilościowych (twardych). Pierwsza ocena zarysu koncepcji, jak też opracowań autorskich, miała miejsce podczas ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w styczniu 2011 r. w Jabłonnie. Plonem tej konferencji jest publikacja Wizja przyszłości
Polski. Studia i analizy: t. I „Społeczeństwo i Państwo”, t. II „Gospodarka i Środowisko” zawierająca łącznie 37 opracowań. Dyskusja podczas konferencji pozwoliła na stworzenie wstępnej koncepcji Raportu, sformułowanie podstawowej wizji oraz wskazała te obszary, które wymagają dodatkowych opracowań. Zwrócono się do 20 ekspertów o dodatkowe opracowania w celu wzbogacenia
problematyki niezbędnej do opracowania ostatecznej wersji Raportu. Końcowym efektem prac jest
opublikowany Raport „Polska 2050” w wersji polskiej i angielskiej. Również opublikowano tom,
w którym znalazły się ekspertyzy opracowane jako materiały uzupełniające do Raportu. W Raporcie
wykorzystano i opublikowano 56 opracowań autorskich przygotowanych przez ponad 60 naukowców.
Raport „Polska 2050” jest pierwszym w kraju opracowaniem, w którym nacisk został położony na
problematykę zmian cywilizacyjnych i warunków realizacji tego procesu, a znacznie mniej uwagi
– 13 –

poświęcono wzrostowi gospodarczemu. Swoistym podsumowaniem całego Raportu jest sformułowanie trzech scenariuszy rozwoju Polski: scenariusza realistycznego, scenariusza pozytywnego oraz
scenariusza zagrożeń. Ponadto w 2011 r. Komitet zorganizował konferencje, podczas których poruszano tematy: „Bogaci i biedni – problemy rozwoju”, „Rola mediów – społeczeństwo spektaklu”,
„Style i strategie życia”, „Idea otwarcia zasobów wiedzy”.
KOMITET PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU
prof. dr hab. Tadeusz Markowski, przewodniczący
W 2011 r. Komitet włączył się do współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w pracach
przygotowawczych do Prezydencji Polski w UE. Członkowie prezydium Komitetu działali w licznych
zespołach zadaniowych Ministerstwa, które przygotowywały stanowisko Polski w sprawie zasad
europejskiej polityki regionalnej (spójności) na lata 2014-2020. Przedstawiciele Komitetu uczestniczyli we wszystkich konferencjach i wydarzeniach, jakie organizowało Ministerstwo podczas trwania Prezydencji (profesorowie: Jacek Szlachta, Tadeusz Markowski, Janusz Zaleski, Marek Kozak,
Tomasz Komornicki, Jacek Zaucha). Profesorowie T. Komornicki, J. Zaucha i T. Markowski występowali z referatami i ekspertyzami w Brukseli na forum zespołu roboczego Komisji Europejskiej
ds. polityki terytorialnej (Working Group on Territorial Cohesion & Urban Matters TCUM). Komitet zintensyfikował debatę na temat badań regionalnych i monitoringu zagospodarowania przestrzennego. W tym zakresie ważnym partnerem stał się Główny Urząd Statystyczny. 14 grudnia 2011 r.
w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym
a Polską Akademią Nauk – Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Komitet działał na rzecz dalszego rozwoju dyscypliny gospodarka przestrzenna, występował o jej
uznanie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zorganizował na ten temat liczne debaty
naukowe, których wyniki zostały opublikowane w wydawnictwach Komitetu. Razem z Towarzystwem
Urbanistów Polskich Komitet występował do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie pozostawienia
Biura Habitat w Polsce i przygotował stanowisko w sprawie strategicznego dokumentu rządowego
„Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”. Komitet zorganizował 7 konferencji (w tym 2 międzynarodowe) oraz prowadził działalność wydawniczą.
RADA JĘZYKA POLSKIEGO
prof. dr hab. Andrzej Markowski, przewodniczący
W roku 2011 odbyły się trzy posiedzenia plenarne Rady. Na XXXIV posiedzeniu plenarnym
wysłuchano i przedyskutowano referat naukowy A. Hąci i M. Majdak „Wzorce kaligraficzne w polskiej szkole XX wieku”. Na XXXV posiedzeniu wiceprezes PAN Mirosława Marody wręczyła
nominacje członkom nowo powołanej Rady. W pierwszej połowie roku działały komisje Rady, m.in.
Komisja Języka Religijnego, Komisja Dydaktyczna i Komisja Ortograficzno-Onomastyczna. Członkowie Rady udzielili 160 obszernych odpowiedzi na pytania z zakresu języka polskiego. Komisja
Dydaktyczna przygotowała „Przewodnik dla rzeczoznawców” oceniających podręczniki szkolne.
Rada współorganizowała Kongres Języka Polskiego, który odbył się w Katowicach w maju 2011 r.
W czasie tego ogólnopolskiego spotkania intelektualistów, ludzi kultury i dziennikarzy postawiono
diagnozę współczesnemu językowi oraz wskazano rolę i zakres polityki językowej. Była to pierwsza
impreza z cyklu „Języki narodowe w zjednoczonej Europie”. Patronat honorowy nad Kongresem
objął przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. Wygłoszono ponad 50 referatów,
ogółem w obradach plenarnych i w pracach kilkunastu sekcji problemowych wzięło udział ok. 1300
uczestników. Dyrektorem programowym Kongresu był przewodniczący Rady prof. Andrzej Markowski. Rada zorganizowała też II edycję „Ambasadora Polszczyzny”. Rada współorganizowała
VIII Forum Kultury Słowa na temat „Kultura zachowań językowych Polaków”. Zgromadziło ono
kilkuset uczestników, wygłoszono ponad 20 referatów, odbyły się dyskusje. Rada patronowała przedsięwzięciu pod nazwą Rymoliryktando organizowanemu przez Narodowe Centrum Kultury,
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w sposób nietypowy promującemu wśród młodzieży zasady ortograficzne. Rada objęła patronatem
kilkanaście lokalnych dyktand (np. w Radomiu, Ostrowie Wielkopolskim, Białobrzegach) i innych
konkursów językowych (m.in. w Dublinie).
Rada prowadziła działalność międzynarodową. Jej przedstawiciele – prof. Walery Pisarek
i prof. Anna Dąbrowska wzięli udział w konferencji ogólnoeuropejskiej organizacji EFNIL, która
odbyła się w Londynie „Rola języka w tworzeniu wielojęzykowej Europy”. Rada jest polskim komitetem narodowym w tej organizacji.
RADA TOWARZYSTW NAUKOWYCH
dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski, prof. Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica, przewodniczący
Rok 2011 był w działalności Rady Towarzystw Naukowych rokiem sprawozdawczo-wyborczym.
Na posiedzeniu plenarnym w kwietniu 2011 r. Rada podsumowała swoją działalność w kadencji
2007-2010, podkreślając wkład towarzystw naukowych w rozwój wielu dyscyplin i subdyscyplin
naukowych. Zwrócono uwagę na różnorakie działania towarzystw związane z rozwojem regionów
i podnoszeniem wiedzy społeczeństwa obywatelskiego. Rada na pierwszym posiedzeniu w nowej
kadencji w lipcu 2011 r. wybrała prezydium. Ramowy program przyjęty przez Radę w październiku
2011 r. obejmuje m.in.: kontynuację działań zmierzających do uchwalenia ustawy o towarzystwach
naukowych; opracowanie ekspertyz na temat stanu społecznego ruchu naukowego i jego udziału
w ogólnej polityce naukowej i edukacyjnej państwa; wypracowanie systemu finansowania społecznego ruchu naukowego oraz zasad jego wspomagania przez władze samorządowe; podjęcie działań
dla wypracowania nowych zasad punktacji czasopism wydawanych przez towarzystwa naukowe,
dofinansowywanych przez MNiSW; podjęcie działań w celu zorganizowania w 2013 r. Kongresu
towarzystw naukowych.
RADA UPOWSZECHNIANIA NAUKI
prof. dr hab. Magdalena Fikus, przewodnicząca
W okresie sprawozdawczym Rada szczególną uwagę poświęciła działalności merytorycznej mającej na celu upowszechnianie nauki, poprzez organizację i współudział w organizacji konferencji
i sesji naukowych. Rada patronowała licznym przedsięwzięciom promującym naukę, w których
aktywny udział brali członkowie Rady. Były to m.in. Festiwale Nauki i Sztuki w: I LO w Chełmie
Lubelskim (kwiecień), w Zespole Szkolnym w Coniewie (kwiecień), w Dąbrowie Górniczej (maj),
w Siedlcach (październik); Festiwal Nauki w Warszawie (wrzesień), IX Festiwal Nauki i Kultury
w Zespole Szkół w Cegłowie (maj), Lato z Nauką nad jeziorem Wdzydze (lipiec), Dni Nauki i Techniki w Raciborzu (październik), Piknik Naukowy w Sierpcu (październik), Jesień z nauką w Chodzieży (listopad). Tematykę wykładów określili zapraszający. Dużą popularnością cieszyły się towarzyszące Festiwalom warsztaty Rady: dziennikarski i fotograficzny. Rada wsparła merytorycznie
i organizacyjnie Uniwersytet Dzieci w Warszawie i nowo założony Uniwersytet Dzieci w Pruszkowie.
W celu upowszechniania wyników badań dla potrzeb biznesowych prof. P. Rowiński, brał udział
w warszawskim spotkaniu EduCamp „Edukacja-Nauka-Biznes” i w debacie edukacyjnej podczas
XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Inny członek Rady Robert Firmhofer został wybrany na
prezesa ECSITE (European Network of Science Centres and Museums), a Patrycję Dołowy wyróżniono za najlepszy materiał dziennikarski popularyzujący naukę w 2010/2011.
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ODDZIAŁY POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Oddział PAN w Gdańsku
czł. koresp. PAN Jarosław Mikielewicz, prezes
W 2011 roku Oddział zrzeszał 30 członków PAN (12 rzeczywistych i 18 korespondentów).
Zorganizowano sesję Zgromadzenia Członków Oddziału (28 listopada), z udziałem przewodniczących komisji naukowych oraz dyrektorów instytutów PAN, na której referat naukowy „Od kwantowego bitu do związanego splątania” wygłosił czł. koresp. PAN Ryszard Horodecki.
Odbyło się pięć zebrań prezydium Oddziału, w tym jedno rozszerzone zebranie wyjazdowe
w Szczecinie. Na posiedzeniach roboczych prezydium zajmowało się sprawami bieżącej działalności
Oddziału i Filii w Szczecinie, m.in.: wznowieniem funkcjonowania Komisji Techniki Morskiej i Środowiska; powołaniem nowych członków komisji; rozszerzeniem na cztery województwa współpracy z Radami Rektorów; listami skierowanymi do środowisk akademickich w sprawie wyłaniania
kandydatów do Akademii Młodych Uczonych.
Podczas wyjazdowego posiedzenia prezydium w Szczecinie (6 czerwca) na spotkaniu z rektorami uczelni Szczecina i Koszalina omówiono działalność dydaktyczną i badawczą, prowadzoną na
poszczególnych wydziałach uczelni szczecińskich oraz Politechniki Koszalińskiej. W siedzibie Filii
zorganizowano spotkanie z przewodniczącymi sześciu komisji naukowych Oddziału działających
w Szczecinie. Celem spotkania była aktualizacja składów osobowych komisji oraz przedstawienie
planów działalności komisji w nowej kadencji.
We współpracy z władzami samorządowymi m. Gdańska przyznano doroczną nagrodę naukową
im. Jana Heweliusza. Laureatami nagrody za rok 2010 zostali: w kategorii nauk humanistycznych
– prof. Jan Burnewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, a w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych –
prof. Janusz Rachoń z Politechniki Gdańskiej. Uroczystość wręczenia nagrody (po raz dwudziesty
trzeci) odbyła się 28 stycznia w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. Kolejne posiedzenie Kapituły
nagrody im. Jana Heweliusza za rok 2011 nastąpiło 9 grudnia. Laureatami nagród zostali: w kategorii
nauk humanistycznych prof. Mirosław Szreder; w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych prof. Andrzej Szutowicz.
Nagrodą dla młodych naukowców im. Jana Uphagena za rok 2010 wyróżniono: w kategorii nauk
humanistycznych – dr Emilię Sitek, w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych – dr. Adriana Kosowskiego. Nagrodę wręczono 9 lutego podczas uroczystości w Domu Uphagena w Gdańsku.
Oddział współorganizował wystawę „Maria Skłodowska-Curie. Kobieta niezwykła”. Podczas
otwarcia wystawy (14 grudnia) odbyły się wykłady popularnonaukowe, projekcja archiwalnego
filmu, prezentacja projektu pt. „Wirtualna Maria Skłodowska-Curie”. Wystawę objęli honorowym
patronatem: Prezes PAN oraz rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Przy Oddziale działało 9 komisji naukowych w Gdańsku i Szczecinie. Komisje zorganizowały
łącznie 31 posiedzeń, na których wygłoszono 36 referatów, oraz współorganizowały 3 konferencje
naukowe, związane z przedmiotem ich pracy. W 2011 r. ukazały się drukiem wydawnictwa naukowe
Oddziału: „Prawo Morskie”, „Metody Informatyki Stosowanej” oraz „Przestrzeń i Forma”.
7 czerwca odbyło się spotkanie członków Oddziału, marszałka województwa zachodniopomorskiego oraz prezydentów Szczecina i Świnoujścia z władzami uniwersyteckimi niemieckich uczelni
przygranicznych. Podczas tego spotkania ustalono, iż w Świnoujściu zostanie zorganizowana wspólna konferencja naukowa z dziedziny ekologii.
Oddział PAN w Katowicach
czł. rzecz. PAN Jerzy Klamka, prezes
W 2011 roku Oddział skupiał 14 członków PAN w tym (7 rzeczywistych i 7 korespondentów).
Przy Oddziale działały 22 komisje naukowe skupiające 1496 członków. Komisje zorganizowały
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94 posiedzenia i sesje naukowe, na których wygłoszono łącznie 893 referaty (w tym 27 konferencji,
na których wygłoszono 796 referatów, 12 z tych konferencji miało charakter międzynarodowy).
Komisja Językoznawstwa kontynuowała wydawanie serii „Linguistica Silesiana”, a Komisja Historycznoliteracka – serii „Spotkania z literaturą”.
W roku sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń prezydium Oddziału oraz 4 sesje Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału: 94. sesja z referatem prof. dr. hab. Andrzeja Dworaka „Polimery
inteligentne – droga dla nowych rozwiązań dla medycyny” (17 lutego); 95. sesja z referatem prof.
dr. hab. Stanisława Gajdy „Ekologia języka polskiego” (6 czerwca); 96. sesja, podczas której odbył
się koncert organowy na XVIII-wiecznych organach barokowych oraz zwiedzano Muzeum Organów
(13 czerwca); 97. sesja z referatem prof. dr. hab. Adama Groblera „O pojęciu wiedzy” (21 listopada).
Przewodniczący i sekretarze komisji naukowych Oddziału spotkali się 12 grudnia.
Oddział PAN w Katowicach był także organizatorem dwóch cyklicznych konferencji naukowych:
XI Katowickiej Konferencji Naukowej w 146. rocznicę uzyskania praw miejskich „Katowice w kulturze pogranicza. Rola Katowic w kulturze i nauce”; XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej
z cyklu „Kultura Europy Środkowej” pt. „Podróże i migracje w Europie Środkowej”.
Oddział wydał 9 pozycji w tym 5 w formie plików PDF.
Oddział kontynuował opiekę nad Środowiskowym Studium Doktoranckim z zakresu inżynierii
środowiska. W 2011 roku obroniona została 1 praca doktorska, a w roku akademickim 2011/2012
studiuje 19 słuchaczy.
Oddział PAN w Krakowie
czł. koresp. PAN Ryszard Tadeusiewicz, prezes
Oddział PAN w Krakowie zrzeszał 55 członków (35 rzeczywistych i 20 korespondentów).
Odbyły się dwa Zgromadzenia Ogólne członków Oddziału oraz cztery posiedzenia Prezydium
Oddziału, na których omawiano bieżące sprawy Oddziału oraz komisji naukowych i wydawnictw.
Prezes Oddziału uczestniczył w posiedzeniach Kolegium Rektorów Szkół Wyższych. Oddział
współpracował także z Krakowską Radą Konsultacyjną ds. Nauki przy Prezydencie Miasta Krakowa,
Komisją kwalifikującą konferencje ubiegające się o tytuł „Krakowskie Sympozja Naukowe”, Komisją Stypendialną przy Prezydencie Miasta Krakowa, Urzędem Miasta Krakowa, USC Miasta Krakowa, Radą Języka Polskiego przy Prezydium PAN i in.
W Oddziale funkcjonowało 30 komisji naukowych, skupiających 997 członków. Komisje zorganizowały 143 posiedzenia naukowe, na których wygłoszono 146 referatów. Wspólnie z wyższymi
uczelniami przygotowano 10 konferencji naukowych, na których odbyły się 272 wystąpienia.
Komisje zorganizowały przyjazd, wykłady i konsultacje 3 uczonych z uniwersytetów w Moskwie
i Lwowie. Wydano 9 tytułów naukowych, wśród nich wysoko punktowane tytuły obcojęzyczne.
Oddział PAN w Lublinie
czł. koresp. PAN Tomasz Trojanowski, prezes
Oddział zrzeszał 13 członków PAN (4 rzeczywistych i 9 korespondentów).
Odbyły się dwie sesje zwyczajne (28. i 29.) Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału, podczas
których prof. Lucjan Pawłowski i prof. Grzegorz Józefaciuk wygłosili referaty.
Podczas czterech posiedzeń prezydium Oddziału omawiano kwestie związane z bieżącą działalnością i planami na rok 2012.
Oddział pełnił funkcję integracyjną w stosunku do życia naukowego regionu lubelskiego, szczególnie poprzez działalność osiemnastu komisji, skupiających ponad 500 członków, reprezentujących
42 placówki naukowe Lubelszczyzny. Organizował i współorganizował 5 krajowych oraz 6 międzynarodowych konferencji, a także liczne posiedzenia i dyskusje panelowe. Kontynuowano inicjatywę
organizowania cyklu comiesięcznych wykładów WSZECHNICA wspólnie z Lubelskim Towarzystwem Naukowym. Oddział utrzymuje szczególnie ścisłe kontakty z placówkami naukowymi na
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Ukrainie, gdzie prof. Jan Gliński i prof. Eugeniusz Krasowski otrzymali tytuły doktora honoris
causa uczelni we Lwowie i Ługańsku.
Przy Oddziale prowadzi działalność Fundacja Oddziału PAN w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, która m.in. organizowała i prowadziła projekty szkoleniowe oraz badawcze w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Oddział rekomendował program „Think Poland” rekrutacji studentów zagranicznych na polskie
uczelnie.
Prezes reprezentował Oddział na konferencjach, sympozjach naukowych i krajowych, podczas
posiedzeń Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina oraz na inauguracjach roku akademickiego
uczelni lubelskich, a także poprzez udział w komitetach honorowych obchodów świąt państwowych
(3 maja, 11 listopada).
Opublikowano roczniki: kolejny „Biuletyn Informacyjny 16/2011”, 8 TEK Komisji Oddziału
PAN w Lublinie, monografię Hydraulics – Hydraulic Machines oraz pod patronatem Oddziału –
kolejne numery kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”.
Rozbudowano i na bieżąco aktualizowano dwujęzyczną polsko-angielską stronę internetową
Oddziału – http://www.pan-ol.lublin.pl
Oddział PAN w Łodzi
czł. rzecz. PAN Czesław Cierniewski, prezes
Oddział zrzeszał 13 członków (8 rzeczywistych i 5 korespondentów).
Przy Oddziale PAN w Łodzi działało 10 komisji naukowych, Klub Akademicki oraz dwie fundacje – Fundacja im. Tomasza Jakuba Michalskiego i Fundacja Badań Radiacyjnych oraz Komisja
ds. Nagród Prezydium Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.
Komisje naukowe Oddziału, we współpracy z naukowcami z innych ośrodków naukowych miasta,
zorganizowały: konferencje naukowe – „Na gruzach Imperium. W stronę nowego ładu politycznego, społeczno-gospodarczego i międzynarodowego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej”
(wspólnie z Katedrą Systemów Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych); „Rola edukacji w budowaniu kapitału społecznego” (wspólnie z Zakładem Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Łódzkiego oraz Urzędem Miasta Łodzi); „Język polski – jego odmiany
i powiązania z językami pokrewnymi. W setną rocznicę urodzin prof. Karola Dejny” (wspólnie
z Uniwersytetem Łódzkim, Łódzkim Towarzystwem Naukowym i Polską Akademią Umiejętności); warsztaty – „Demokracja i demokratyzacja w Europie Środkowej i Wschodniej” (wspólnie
z Katedrą Systemów Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego); wystawy – „Chrześcijańskie korzenie zjednoczonej Europy – najstarsze
kościoły i klasztory ziemi rodzinnej Jana Pawła II” (wspólnie z Fundacją Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce „D.O.M”); „Z bogactwa Ziemi Obiecanej” (wspólne z Fundacją Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce „D.O.M” oraz
miastem Zgierz).
W roku 2011 odbyły się dwie sesje Zgromadzenia Ogólnego Oddziału i Rady Oddziału PAN:
25 maja – na której referat „Tlen, starzenie się, przeciwutleniacze” wygłosił prof. dr hab. Grzegorz
Bartosz; 16 grudnia – podczas której wykład „Tekst i koncepcja formy w „Polskich pejzażach” na
baryton i fortepian. Analiza odautorska” poprowadził prof. Sławomir Kaczorowski. Podczas czterech
posiedzeń prezydium Oddziału omawiano bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Oddziału
i środowiska naukowego w Łodzi.
W roku sprawozdawczym w Oddziale złożyli wizytę zagraniczni naukowcy: prof. Antonelli
Capperucci z Włoch, prof. Jean-Claude Guillemin z Francji oraz prof. Hieronim Jakubowski z USA.
Prof. Grzegorz Bartosz przebywał z wizytą na Węgrzech, natomiast prof. Marian Mikołajczyk odbył
podróż do Rosji.
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Zrealizowano plan wydawniczy Oddziału; wydano: monografie – Zarządzanie jakością powietrza
i bezpieczeństwem ekologicznym jako element zrównoważonego rozwoju dużych miast; Analiza termodynamiczna i ekologiczna oraz modelowanie termicznego i termokatalitycznego procesu konwersji odpadów polimerów od paliw płynnych oraz energii elektrycznej; Zasilanie wątkiem w krośnie
wieloprzesmykowym rotacyjnym; wydawnictwa ciągłe – „Fasciculi Archeologiae Historicae”, t. XXIV;
„Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics”.
Członkowie Oddziału i pracownicy instytutów PAN w Łodzi uczestniczyli w imprezach towarzyszących XI Festiwalowi Nauki, Kultury i Sztuki. Udostępniono zwiedzającym laboratoria instytutów PAN i wygłoszono odczyty promujące osiągnięcia naukowe w placówkach Akademii.
Wskazani przez prezesa Oddziału członkowie społeczności naukowej skupionej wokół Oddziału
brali udział w pracach pięciu komisji czwartej kadencji Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy
Prezydencie Miasta Łodzi. Rada ta, powołana m.in. z inicjatywy Oddziału PAN w 1996 roku, umożliwia organizowanie wspólnych przedsięwzięć w środowisku akademickim przy znacznym wsparciu
finansowym i organizacyjnym władz miasta. Pracownicy i członkowie Oddziału, wraz z przedstawicielami wyższych uczelni publicznych w Łodzi brali udział w pracach komisji konkursowej i organizacji gali Akademickiej Nagrody Dziennikarskiej HONOR ACADEMICUS. Nagrodę tę przyznano po raz drugi. Otrzymali ją ex aequo: Michał Frąk z Gazety Wyborczej za cykl „Dyplom na temat”
oraz redaktorzy Krystyna Piaseczna, Magdalena Olczyk i Leszek Bonar z TVP Łódź za „Magazyn
Kulturalny”.
Przyznano wspólne nagrody Prezydium Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych ustanowione dla pracowników nauki i artystów, którzy nie przekroczyli trzydziestego ósmego roku życia. Laureatami zostali: dr Inga Kuźma, dr n. med. Radosław Bednarek, dr Krzysztof Andrzejewski, dr inż. Marcin Koniorczyk i dr Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska.
Fundacja im. T.J. Michalskiego w wyniku konkursu przyznała po raz dziesiąty nagrodę dla najwybitniejszego młodego naukowca, którego badania przyczyniają się do zwalczania chorób nowotworowych. W bieżącym roku laureatką została dr Dominika Nowis z Zakładu Immunologii, Centrum
Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Fundacja Badań Radiacyjnych zorganizowała sesję popularnonaukową z okazji Międzynarodowego Roku Marii Skłodowskiej-Curie, promującą dokonania wielkiej uczonej oraz przybliżającą
osiągnięcia z zakresu chemii i techniki radiacyjnej. Sesja została zorganizowana w siedzibie Urzędu
Miasta Łodzi i wzięło w niej udział ok. 300 uczniów szkół średnich.
W Klubie Akademickim, zrzeszającym ponad 110 naukowców z różnych ośrodków akademickich
miasta, odbyło się 9 spotkań, na których wygłosili referaty naukowcy reprezentujący różne dyscypliny wiedzy. Odbył się również koncert muzyczny, tradycyjny wieczór świąteczno-noworoczny
i popularnonaukowa sesja wyjazdowa w Krośniewicach.
Oddział PAN w Poznaniu
czł. koresp. PAN Roman Słowiński, prezes
Oddział PAN w Poznaniu liczył 31 członków PAN (12 rzeczywistych i 19 korespondentów).
W 2011 roku w skład członków Oddziału PAN w Poznaniu wszedł prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew
Kwieciński, członek korespondent PAN od 2007 roku.
Odbyły się dwie sesje zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału 78. (9 czerwca)
i 79. (9 grudnia), podczas których omawiano działalność merytoryczną Oddziału oraz wysłuchano
wykładów: „Elektronika spinowa: geneza i perspektywy” prof. dr. hab. Józefa Barnasia, członka korespondenta PAN, kierownika Zakładu Fizyki Mezoskopowej na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu
oraz „Postęp w analizie instrumentalnej a poprawa jakości żywności” prof. dr. hab. Erwina Wąsowicza,
członka korespondenta PAN z Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego UP w Poznaniu.
W ramach współpracy środowiskowej Oddział wziął udział w przygotowaniu konferencji „Akademicki Poznań – współczesność i przyszłość”, której organizatorami byli również Urząd Miasta
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Poznania i Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Prezes Oddziału prof. dr hab. inż. Roman Słowiński wygłosił referat „Poznań jako ośrodek naukowy – pozycja w kraju i za granicą”. Wystąpienie to
miało na celu zaprezentowanie potencjału i dokonań poznańskich jednostek naukowych PAN, instytutów resortowych oraz państwowych uczelni wyższych w ostatniej dekadzie. Referat został opublikowany w kwartalniku „Nauka” nr 4/2011.
Odbyła się sesja naukowa z cyklu „Dwugłos Nauki” pt. „Człowiek – istota nieznana?” Wygłoszono referaty: „Kim jest człowiek? Rozważania antropologa-biologa” (prof. dr hab. Krzysztof
Kaczanowski, Instytut Zoologii UJ w Krakowie); „Czy człowiek stał się, czy stawał się człowiekiem?”
(prof. dr hab. Katarzyna A. Kaszycka, Instytut Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu); „Rekonstrukcje biologii i psychologii hominidów plioceńskich” (ks. prof. dr hab. Piotr
Lenartowicz SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie); „Podstawy kulturowej transcendencji człowieka wobec przyrody” (ks. dr Marek Słomka, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II).
W maju 2011 roku na zaproszenie prezesa Oddziału PAN w Poznaniu prof. Romana Słowińskiego, przebywała w Oddziale delegacja siedmiu uczonych z Uniwersytetu Chongqing of Posts and
Telecommunications w Chinach.
Odbył się 3. Tydzień Mózgu w Poznaniu (14-18 marca) zorganizowany przez Oddział PAN
w Poznaniu, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN i Instytut Genetyki Człowieka PAN. Impreza
została objęta patronatem honorowym przez: wojewodę wielkopolskiego, marszałka województwa
wielkopolskiego i prezydenta miasta Poznania. Patronatem i dofinansowaniem imprezę objęła Fundacja „Zakłady Kórnickie”. W czasie sesji odbyło się 9 wykładów. Koncert przygotowała Akademia
Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. 3. Tydzień Mózgu przebiegał z udziałem ok. 2000
uczestników, a jego przebieg był transmitowany na żywo przez Internet. Celem przedsięwzięcia była
popularyzacja wiedzy na temat badań naukowych nad mózgiem oraz budowanie społecznej świadomości na temat znaczenia badań nad układem nerwowym.
Odbył się XIV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki (29-31 marca) – największe wydarzenie popularyzujące naukę na terenie Wielkopolski. Osiem publicznych uczelni wyższych i Oddział PAN
w Poznaniu prezentowały liczne dziedziny nauki w formie wykładów i warsztatów, wystaw, pokazów
i koncertów oraz filmów i konkursów.
Oddział PAN w Poznaniu i Urząd Marszałkowski w Poznaniu od trzech lat organizują cykl wykładów „Spotkania z Nauką” pod patronatem Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego; organizacja i prowadzenie – prof. dr hab. Jan Barciszewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. W 2011 roku przygotowano 9 spotkań.
Przy Oddziale działa 21 komisji naukowych. W ich skład wchodzi 715 osób – członkowie PAN,
pracownicy poznańskich uczelni i instytutów PAN, instytutów branżowych, a także uczeni spoza
regionu Wielkopolski. W 2011 roku komisje zorganizowały lub współorganizowały 13 konferencji
naukowych (w tym 4 dofinansowano ze środków na działalność upowszechniającą naukę), 26 seminariów naukowych z referatami oraz 36 posiedzeń naukowych.
W ramach współpracy ze środowiskiem prezes Oddziału reprezentował Oddział PAN na licznych
spotkaniach, kongresach i uroczystościach organizowanych przez towarzystwa naukowe, instytuty
naukowe, Kolegium Rektorów m. Poznania, Kurię Metropolitalną, Urząd Marszałkowski, Urząd
Wojewódzki i Muzeum Narodowe.
Oddział PAN we Wrocławiu
czł. koresp. PAN Andrzej Żelaźniewicz, prezes
Oddział zrzeszał 18 członków PAN (6 rzeczywistych, 12 korespondentów).
W roku sprawozdawczym odbyły się dwie sesje Zgromadzenia Ogólnego i 5 posiedzeń Prezydium,
podczas których omawiano m.in.: zadania Oddziału w świetle ustawy o PAN i statutu, plany dot.
nowych form działalności, w tym w zakresie promocji i upowszechniania nauki, a także zadania
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realizowane w ramach działalności upowszechniającej naukę i współpracy z zagranicą. Opracowano
nowy statut Oddziału i regulamin działalności komisji Oddziału oraz przeprowadzono wybory członków komisji na nową kadencję.
Na zaproszenie prezydenta Wrocławia, prezes Oddziału wziął udział w uroczystości odsłonięcia
we Lwowie na Wzgórzach Wuleckich Pomnika Pomordowanych Profesorów Lwowskich.
Na wiosennej sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału dyskutowano nt. roli banku
centralnego w procesie stabilizacji cen (referat przedstawił prof. Marian Noga, członek Rady Polityki
Pieniężnej II kadencji). Na zimowej sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału zorganizowano sesję naukową połączoną z obchodami 40-lecia działalności Oddziału. Podczas sesji wystąpienia zaprezentowali: prof. A. Żelaźniewicz „Z historii Oddziału PAN we Wrocławiu”; prof. Henryk
Kozłowski „Wrocławska Szkoła Chemii”; prof. Krzysztof Migoń „O uczonych wrocławskich, nie
tylko poważnie”. Uroczystości towarzyszyła posterowa prezentacja działalności komisji naukowych
oraz wystawa „Kulturowe dziedzictwo zjednoczonej Europy”. Podczas 119. sesji Zgromadzenia
Ogólnego PAN prezes Oddziału wygłosił referat „Tradycyjne źródła energii – paliwa kopalne”.
Oddział organizował lub współorganizował konferencje i sesje naukowe, m.in.: „Rodowód kulturowy współczesnego Wrocławia”; XXXIX Konferencję Ergonomiczną OKE’2011 połączoną z 9th
International Ergonomics Conference MSE 2011; II Sympozjum – „Współczesna myśl techniczna
w naukach medycznych i biologicznych”; XVII Śląskie Spotkania Archeologiczne; „Languages in
Contact” i 18th Meeting European Association for Red Cell Research. Z inicjatywy Komisji Architektury i Urbanistyki wspólnie z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Wojewódzkim Biurem Urbanistycznym zorganizowano konferencję „Polska polityka krajobrazowa.
Skala regionu, powiatu, gminy”. Jednym z efektów konferencji jest propozycja powołania Forum
Krajobrazowego dla Śląska.
Oddział patronował m.in. XVII Targom Książki Naukowej we Wrocławiu, II Międzynarodowej
Konferencji Naukowej „Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem” i IX Konferencji
Naukowej Studentów.
Oddział współpracował m.in. z placówkami PAN oraz z władzami lokalnymi, np. w zakresie
zagadnień związanych z rozstrzygnięciami planistycznymi systemu transportowego Wrocławia. W odpowiedzi na prośbę Prezydenta Wrocławia, dotyczącą wykonania Studium budowy systemu kolei
podziemnej we Wrocławiu, prezes Oddziału powołał spośród 6 komisji naukowych interdyscyplinarny zespół ds. opracowania studium (integrujący 30 specjalistów) pn. „Grupa PAN Metro”.
Oddział wydał: kwartalnik „Archives of Civil and Mechanical Engineering”, pracę zbiorową
Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych (materiał II Sympozjum)”
Językoznawstwo antropologiczne, „Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu”, nr III; English Loanwords in Polish Naval Vocabulary „Prace Komisji Nauk Filologicznych
Oddziału PAN we Wrocławiu”, nr IV; Ergonomia w architekturze i urbanistyce. Kierunki badań
w 2011 r.; Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2011 r.
W Oddziale przebywali uczeni zagraniczni, m.in. z Ukrainy, Litwy, Czech, Słowacji, Niemiec,
Austrii i USA. Pobyty naukowców służyły wymianie doświadczeń, nawiązaniu kontaktów naukowych
oraz przygotowaniu wspólnych publikacji. Kontynuowano kontakty z Instytutem Hoovera w Stanford
USA w sprawie organizacji we Wrocławiu wystawy poświęconej Janowi Karskiemu, legendarnemu
kurierowi AK. Gościem Komisji Nauk Górniczych był M. Grohol z DG Research and Innovation
z Brukseli, który omówił temat „Europejskie partnerstwo innowacyjne 2020 jako element programu
innowacyjnego budowania bezpieczeństwa surowcowego Europy”.
W Oddziale działa 14 komisji naukowych, które skupiają ok. 650 naukowców z polskich jednostek naukowych, a także 11 z uczelni zagranicznych, m.in. z USA, Belgii, Holandii, Portugalii,
Australii i RPA. W 2011 roku odbyło się ponad 60 posiedzeń. Oddział prowadził bezpośrednią
działalność naukową prezentowaną w formie referatów, dyskusji i opracowań komisji o tematyce
specjalistycznej, edukacyjnej i promującej naukę. Członkowie komisji uczestniczyli w pracach na
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rzecz gospodarki, m.in. w zakresie: monitoringu metali ciężkich w strefie oddziaływania zagłębia
miedziowego; ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego; uprawy i wykorzystania roślin na cele
energetyczne; urządzania terenów zielonych – murawy na boiska sportowe. Członkowie komisji
naukowych brali czynny udział w Dolnośląskim Festiwalu Naukowym.
AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH
Akademia Młodych Uczonych została powołana ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez
wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. W 2011 roku podjęto działania zmierzające do
przeprowadzenia pierwszych wyborów członków Akademii Młodych Uczonych. Podczas posiedzenia
Prezydium PAN w dniu 17 maja podjęto uchwałę w sprawie regulaminu działania Kapituły do spraw
Akademii Młodych Uczonych oraz wyłaniania jej członków. Wydziały Polskiej Akademii Nauk zgłosiły swoich przedstawicieli, którzy weszli w skład tej Kapituły, jej przewodniczącym został czł. koresp.
PAN Marek Świtoński. Zgromadzenie Ogólne PAN na 118. sesji w dniu 26 maja podjęło uchwałę
w sprawie regulaminu trybu zgłaszania wraz z rekomendacjami, trybu wyboru i wyborów uzupełniających członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka
lub rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych. Zgodnie z przyjętym regulaminem
Prezydium PAN ustaliło liczbę wybieranych członków Akademii Młodych Uczonych na 35 osób,
limity miejsc dla poszczególnych wydziałów PAN oraz określiło harmonogram i datę przeprowadzenia
wyborów członków Akademii Młodych Uczonych podczas 119. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN
w dniu 15 grudnia. Po zaopiniowaniu przez wydziały PAN zgłoszonych kandydatów, Zgromadzenie
Ogólne PAN wybrało 26 członków Akademii Młodych Uczonych (w Wydziale II PAN – 8 członków, w Wydziale III PAN – 6, w Wydziale IV PAN – 8, w Wydziale V PAN – 4). Do obsadzenia
w wyborach uzupełniających pozostało 9 miejsc (6 – w Wydziale I PAN i 3 – w Wydziale III PAN).
KOMISJA DO SPRAW ETYKI W NAUCE
Komisja do spraw etyki w nauce została utworzona na podstawie art. 27, pkt 6 oraz art. 40, ust.
1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96, poz. 619). Działalność
Komisji obejmuje całe środowisko naukowe i akademickie w Polsce. Komisja wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników uczelni, jednostek naukowych
i instytutów badawczych, opracowuje kodeks etyki pracownika naukowego oraz prowadzi działalność
mającą na celu upowszechnianie standardów rzetelności badań naukowych.
Zgodnie z ustawą o PAN, w skład Komisji wchodzi 9 osób. Członkowie PAN obecni na 118.
sesji Zgromadzenia Ogólnego w głosowaniu tajnym wybrali Komisję do spraw etyki w nauce na
kadencję 2011-2014 w składzie: prof. dr hab. Osman Achmatowicz, czł. koresp. PAN Andrzej Białynicki-Birula, czł. koresp. PAN Andrzej Górski, czł. koresp. PAN Maciej W. Grabski, czł. koresp.
PAN Janusz Limon, prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty, czł. koresp. PAN Piotr Węgleński, prof. dr hab.
Franciszek Ziejka, prof. dr hab. Andrzej Zoll.
Posiedzenie organizacyjne oraz pierwsze posiedzenie plenarne Komisji odbyło się 18 lipca 2011 r.
Członkowie Komisji wybrali na przewodniczącego prof. dr. hab. Andrzeja Zolla. Zastępcą przewodniczącego Komisji został prof. dr hab. Maciej W. Grabski. Opracowano i przyjęto regulamin działania Komisji. Powołano zespół do spraw opracowania projektu Kodeksu etyki pracownika naukowego w składzie: prof. Andrzej Górski, przewodniczący oraz prof. Maciej W. Grabski. Do uczestnictwa
w pracach zespołu, jako eksperta, zaproszono prof. dr. hab. Adama Zielińskiego.
Na kolejnych posiedzeniach Komisji omawiano sprawy dotyczące domniemanego naruszenia zasad etyki przez pracowników naukowych, skierowane do Komisji m.in. przez: Komisję Dyscyplinarną
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przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytut Rozrodu
Zwierząt i Badań Żywności PAN, Stowarzyszenie na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych,
Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wspólne posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce, Komitetu Etyki w Nauce PAN i Zespołu
do spraw Dobrych Praktyk Akademickich odbyło się 16 grudnia. Przedmiotem spotkania było ustalenie zasad współpracy. Uczestnicy przedstawili propozycje reformy orzecznictwa dyscyplinarnego
w systemie szkolnictwa wyższego oraz przyjęli stanowisko w sprawie nowelizacji aktów prawnych
z tego zakresu.
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Czł. koresp. PAN Stanisław Filipowicz
Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych
i Społecznych PAN
W końcu roku sprawozdawczego Wydział
liczył 48 członków (25 członków rzeczywistych
i 23 członków korespondentów) oraz 36 członków zagranicznych. Z głębokim żalem pożegnaliśmy w 2011 r. członków rzeczywistych Jana
Baszkiewicza, Wincentego Okonia i członka korespondenta PAN Alinę Witkowską oraz członków zagranicznych PAN Joachima Herrmanna,
Jakuba Goldberga i Manfreda Maynhofera.
Wydział odbył trzy zebrania plenarne.
• Zebranie w dniu 10 lutego poświęcone było
sprawom organizacyjnym związanym z rozpoczęciem nowej kadencji. Zebrani pozytywnie
zaopiniowali kandydaturę czł. koresp. PAN Stanisława Filipowicza na dziekana Wydziału w kadencji 2011-2014 i jednocześnie wskazali go jako
kandydata na przedstawiciela Wydziału w Prezydium PAN. Wybrano czł. koresp. PAN Wiesława
M. Grudzewskiego jako kandydata Wydziału do
Komisji Rewizyjnej PAN, a także czł. koresp.
PAN Stanisława Gajdę i czł. koresp. PAN Władysława Welfe na przedstawicieli Wydziału w Zespole PAN ds. działalności upowszechniającej naukę. Powołano komisję ds. opiniowania statutów
instytutów naukowych podległych Wydziałowi
w składzie: czł. rzecz. PAN Ewa Łętowska, czł.
koresp. PAN Karol Myśliwiec oraz czł. koresp.
PAN Jan Woleński. Ponadto pozytywnie zaopiniowano wniosek Rady Naukowej i dyrekcji Instytutu Historii Nauki PAN o nadanie Instytutowi
imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.
Zebrani postanowili nie dokonywać podziału Wydziału na sekcje.
• Na zebraniu 12 maja przyjęto uchwałę w spra
wie przyznawania przez Wydział corocznych nagród naukowych w kadencji 2011-2014 oraz wybrano komisje ds. nagród. Wybrano czł. koresp.
PAN Jerzego Axera oraz Zbigniewa Kwiecińskiego na przedstawicieli Wydziału w Kapitule
Akademii Młodych Uczonych, przyjęto uchwałę
określającą sieć komitetów działających przy
Wydziale w nowej kadencji (24 komitety naukowe i 3 komitety problemowe). W drugiej części
zebrania wysłuchano wykładu czł. koresp. PAN

Jerzego Strzelczyka pt. „Kłopoty ze średniowieczem”, który wywołał ożywioną dyskusję.
• Na zebraniu w dniu 17 listopada przyznane
zostały nagrody naukowe w dziedzinach: historii, językoznawstwa, literatury i filologii, nauk
politycznych, prawa. Uchwalono regulamin wyborów i przeprowadzono wybory kandydatów do
Akademii Młodych Uczonych. Z powodu mało
reprezentatywnych dla polskiej nauki zgłoszeń
kandydatów do AMU przed przystąpieniem do
głosowania odbyła się dyskusja, w wyniku której w wyborach żaden ze zgłoszonych kandydatów nie otrzymał wymaganej ilości głosów.
Zebrani wysłuchali ponadto informacji o działalności Rady Kuratorów przedstawionej przez
jej przewodniczącego, czł. rzecz. PAN Jerzego
Brzezińskiego oraz dokonali wyboru – spośród
osób, które uzyskały jednakową liczbę głosów
w wyborach bezpośrednich – kandydata do Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.
W drugiej części zebrania czł. koresp. PAN Jan
Woleński wygłosił referat „Państwo prawa”, po
którym odbyła się dyskusja.
17-21 października 2011 r. odbyła się w Warszawie i Pułtusku konferencja naukowa Wspólnej
Komisji Historyków Polskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk nt. „Akademie Nauk Polski i Rosji, uniwersytety, wyższe uczelnie, zakłady i towarzystwa naukowe: polsko-rosyjskie relacje w sferze
nauki”, której współorganizatorami były Instytut
Historii Nauki im. L i A. Birkenmajerów, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku oraz Kasa im. Józefa Mianowskiego
– Fundacja Popierania Nauki.
Nagrody i wyróżnienia naukowe
Laureatami nagród naukowych Wydziału
zostali: w dziedzinie historii im. Joachima Lelewela – prof. nadzw. dr hab. Wojciech Kriegseisen z Instytutu Historii PAN za pracę Stosunki
wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między
reformacją a oświeceniem. (Rzesza Niemiecka –
Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polskolitewska); w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha – prof. nadzw. dr hab. Jolanta Nocoń z Uniwersytetu Opolskiego za pracę
Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym
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– tradycja i zmiana; w dziedzinie literatury i filologii im. Aleksandra Brücknera – prof. nadzw.
dr hab. Tadeusz Sucharski z Akademii Pomorskiej w Słupsku za pracę Polskie poszukiwania
„innej” Rosji. O nurcie rosyjskim, w literaturze
Drugiej Emigracji; w dziedzinie nauk politycznych – prof. dr hab. Tomasz Żyro z Uniwersytetu
Warszawskiego za pracę Wola polityczna. Siedem
prób filozofii praktycznej; w dziedzinie prawa im.
Leona Petrażyckiego – dr Marzena Laskowska
z Instytutu Nauk Prawnych PAN za pracę Dostosowanie prawa do Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 1997 roku.
Nagrody i wyróżnienia członków Wydziału
Członkowie Wydziału zostali uhonorowani
licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Stanisław
Filipowicz otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Prawda i wola
złudzenia. Stanisław Gajda otrzymał ufundowaną przez marszałków województw śląskiego
i opolskiego nagrodę im. Karola Miarki. Michał
Głowiński został wyróżniony Nagrodą Fundacji
Turzańskich (działającej w Toronto) za książkę
Kręgi obcości (książka ta była także nominowana
w konkursie literackim Nike oraz w konkursie na
nagrodę historyczną im. Kazimierza Moczarskiego). Wiesław M. Grudzewski otrzymał Medal
100 lat Szkolnictwa Technicznego na Dolnym
Śląsku, Odznakę Honorową Zarządu Rzemiosła
Polskiego „Szabla Kilińskiego”, Medal za zasługi dla Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Best Paper Award za
artykuł Sustainable Enterprise – Enterprise of
Future – As a Response to the Economic Crisis
na 3rd Annual International Conference on Sustainable Enterprise of the Future. Jerzy Kmita
otrzymał najwyższe odznaczenie naukowe UAM
w Poznaniu „Palmae Universitas Studiorum”.
Zbigniew Kwieciński otrzymał doktorat honoris causa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; Stanisław Mossakowski wybrany został na członka
czynnego Polskiej Akademii Umiejętności. Karol Modzelewski został członkiem Accademia
dei Lincei. Karol Myśliwiec otrzymał Nagrodę
Prezesa Rady Ministrów za całokształt osiągnięć
naukowych. Andrzej Rottermund otrzymał
nagrodę im. Józefa Chełmońskiego za wybitne

osiągnięcia w działalności artystycznej i upowszechnianiu kultury oraz doroczną nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jerzy
Strzelczyk został laureatem ustanowionej przez
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Nagrody
Lednickiego Orła Piastowskiego, przyznawanej
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz
ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.
Andrzej Walicki został uhonorowany odnowieniem doktoratu na Uniwersytecie Warszawskim.
Stanisław Waltoś otrzymał doktorat honoris
causa Uniwersytetu Warszawskiego. Aleksander
Welfe został wybrany na członka Akademii Europejskiej (Académie Européenne des Sciences,
des Arts et des Lettres). Władysław Welfe otrzymał nagrodę rektora Uniwersytetu Łódzkiego za
publikację Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej. Jerzy Wilkin
otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku oraz nagrodę rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Bogdan Wojciszke otrzymał subsydium profesorskie MISTRZ Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej.
Członkowie Wydziału otrzymali wysokie odznaczenia państwowe: Andrzej K. Koźmiński –
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski;
Ewa Łętowska – Krzyż Komandorski z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia; Mirosława Marody – Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; Henryk Olszewski – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia
Polski; Zbigniew Radwański – Order Orła Białego za zasługi dla rozwoju współczesnej polskiej
cywilistyki; Andrzej Rottermund – Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi
dla kultury narodowej; Jan Strelau – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski; Stanisław
Waltoś – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski; Jerzy Wilkin – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Jan Woleński
– Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Działalność komitetów naukowych
W pierwszej połowie roku sprawozdawczego
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
PAN skupiał 25 komitetów naukowych. Decyzją
Prezydium PAN na kadencję 2011-2014 przy Wydziale powołano 24 komitety naukowe, do których
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w drugiej połowie roku przeprowadzone zostały
wybory. W listopadzie i grudniu odbyły się pierwsze posiedzenia 14 komitetów naukowych w kadencji 2011-2014, podczas których wybierano
przewodniczących (powołanych przez Prezydium
PAN w grudniu), zastępców przewodniczących,
sekretarzy, członków prezydium i komisji wyborczej. Omawiano m.in. sprawy organizacyjne dotyczące działalności komitetów w nowej kadencji.
Komitet Historii Nauki i Techniki PAN spotkał się na zebraniach plenarnych. Pierwsze posiedzenie plenarne w kadencji 2011-2014 odbyło
się w grudniu 2011 r. Członkowie Komisji Badań
nad Historią Syberii wzięli udział w dorocznym
spotkaniu Komisji Historycznej, działającej przy
PAN i Rosyjskiej Akademii Nauk. W ramach obchodów Międzynarodowego Roku Chemii Komitet zorganizował sesję naukową na temat działalności polskich chemików w okresie II wojny
światowej. Opublikowano pracę K. Kulpińskiego
Edwarda Janczewskiego studia nad porzeczkami. Karta z dziejów systematyki XIX-XX w. oraz
dziesiąty tomik biograficzny w serii wydawniczej
„Wybitni Polacy na Ziemi Lidzkiej”.
Pierwsze posiedzenie plenarne Komitetu Językoznawstwa w kadencji 2011-2014 odbyło się
w listopadzie 2011 r. Na jednym z posiedzeń plenarnych m.in. wysłuchano referatu K. Kleszczowej „Wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym”. Na posiedzeniach komisji przedstawiono
ponad 20 referatów, m.in. J. Siatkowskiego „Rozróżnianie morfologii i fonetyki na mapach Atlasu
Ogólnosłowiańskiego”. Komitet był współorganizatorem: międzynarodowej konferencji „Nom
Polakom tutaj pomnik trza wszystkim postawić,
dlatego że jeszcze my jesteśmy, że jeszcze ktoś umi
rozmawiać po polsku. Polskie dziedzictwo językowe na Kresach” i międzynarodowej konferencji
„Meaning, Context & Cognition”.
Pierwsze posiedzenie plenarne Komitetu
Nauk Demograficznych w kadencji 2011-2014
odbyło się w listopadzie 2011 r. Sekcja Analiz
Demograficznych współorganizowała Konferencję Młodych Demografów „Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji – aspekty
pozytywne i negatywne”. Na jednym ze spotkań
Sekcji Demografii Historycznej wysłuchano m.in.
referatu M. Szołtyska „Niebezpieczeństwa eksploatacji przedstatystycznych spisów ludności,

czyli o krytyce źródeł w demografii historycznej raz jeszcze”. Sekcja Demografii Regionalnej
współorganizowała seminarium poświęcone Narodowemu Spisowi Powszechnemu.
Na zebraniach plenarnych Komitetu Nauk
Ekonomicznych referaty wygłosili: J. Osiatyński
„Aktualne wyzwania rozwoju gospodarczego RP
i UE” i M. Bochenek „Korzyści z matematyzacji
ekonomii”. Odbyła się, współorganizowana przez
Komitet, XXI konferencja „Wyzwania dla Polski
i Rosji wobec światowych zmian modelu gospodarki rynkowej”. Wydano 6 kolejnych numerów
dwumiesięcznika „Ekonomista”.
Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych poświęcono sprawom organizacyjnym. Komitet był współorganizatorem konferencji „Kulturowe wymiary zdrowia, choroby
i leczenia. Perspektywa interdyscyplinarna”,
a Komisja do Badania Wschodu – międzynarodowej konferencji „Himalayan meeting places:
Trade, pilgrimage and cultural encounters”. Opublikowano tom 95 czasopisma „Lud”.
Komitet Nauk Filozoficznych, wspólnie
z Komitetem Nauk Pedagogicznych, Komitetem
Nauk Prawnych i Komitetem Psychologii, wystąpił do MEN z apelem o utrzymanie matury
z filozofii. Na zlecenie władz PAN przygotowano
ekspertyzę na temat stanu filozofii w Polsce.
Odbyło się posiedzenie prezydium Komitetu Nauk Historycznych poświęcone zaopiniowaniu wniosków o Nagrody Prezesa Rady
Ministrów. Komisja Historii Miast współorganizowała konferencję „Korespondencja miast Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza od średniowiecza
do XIX wieku”.
Pierwsze posiedzenie plenarne Komitetu
Nauk o Finansach w kadencji 2011-2014 odbyło
się w listopadzie 2011 r. Na jednym z zebrań plenarnych referat „Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych – istota, uwarunkowania,
instrumenty” wygłosiła T. Czerwińska. Komitet
współorganizował trzy konferencje naukowe,
m.in. międzynarodową konferencję „Aktualne
problemy funkcjonowania sektora bankowego
w Polsce, Rosji i krajach Europy Wschodniej”
i konferencję „Dydaktyka finansów na kierunku
finanse i rachunkowość”. Nagrodę Komitetu za
wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów otrzymała Irena Pyka.
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Odbyły się dwa posiedzenia plenarne Komitetu Nauk o Kulturze. W posiedzeniu plenarnym
w lutym 2011 r. uczestniczyła wiceprezes PAN
Mirosława Marody, która poinformowała zebranych o zmianach wynikających z nowej ustawy
o PAN. W grudniu 2011 r. odbyło się pierwsze
posiedzenie Komitetu w kadencji 2011-2014.
W listopadzie 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Kulturze
Antycznej w kadencji 2011-2014. Na jednym
z posiedzeń plenarnych Komitetu referat wygłosił
N. Richardson „Constructing a Hymnic Narrative:
Tradition and Innovation in the Longer Homeric
Hymns”. Działały Komisje: Bizantynologiczna,
Neolatynistyczna i Praw Antycznych. Ukazały się
4 zaległe zeszyty periodyku „Meander”.
Komitet Nauk o Literaturze spotkał się na
zebraniach plenarnych; na jednym z posiedzeń
referat o Krajowych Ramach Kwalifikacji wygłosiła E. Kraskowska. Komitet współorganizował konferencje: „Czesława Miłosza ‘północna
strona’ ” i „Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie.
Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji”. Komitet, we współpracy z Uniwersytetem Śląskim,
zorganizował również XII Zjazd Polonistów.
W listopadzie 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej w kadencji 2011-2014. Odbyły
się posiedzenia plenarne Komitetu; na jednym
z posiedzeń referat „Problemy kodyfikacji prawa
pracy w okresie transformacji” wygłosił M. Seweryński. Wręczono medale im. W. Schuberta,
przyznawane przez Komitet. Komitet współorganizował XXIX Ogólnopolską Konferencję Polityków Społecznych „Problemy edukacji wobec
rynku pracy i rozwoju społecznego”. Badania Komisji Regionalnej Polityki Społecznej koncentrowały się na problematyce demograficznych
uwarunkowań rozwoju Śląska do 2020 r.
Na posiedzeniach plenarnych Komitetu
Nauk Orientalistycznych wygłoszono referaty:
„Rasik sampradaj (rasik sampradāy) – ezoteryczne oblicze kultu Ramy w Indiach Północnych”
(D. Stasik) i „Język protobułgarski w Bułgarii
Naddunajskiej (VII-IX w.)” (A. Parzymies).
Ukazały się kolejne numery „Rocznika Orientalistycznego”. Komitet pozytywnie zaopiniował
wniosek o przyznanie Nagrody Prezesa Rady
Ministrów.

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
spotkał się na posiedzeniach plenarnych. Komitet współorganizował konferencje naukowe, m.in.
„Przełomy w zarządzaniu” oraz „Nauki o zarządzaniu a niepewność i nieciągłość badanych zjawisk”. Wydano 4 numery kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” i specjalny numer anglojęzyczny.
Medalem im. T. Kotarbińskiego, przyznawanym
przez Komitet, uhonorowani zostali: B. Haus,
S. Wieczorek, A. Dymna i Korporacja Radex SA.
W grudniu 2011 r. odbyło się pierwsze plenarne zebranie Komitetu Nauk o Sztuce w kadencji
2011-2014. Na spotkaniach plenarnych Komitetu
referaty wygłosili: D. Kosiński „Szli krzycząc:
Polska, Polska. Współczesne dramatyzacje
wspólnoty narodowej”, R. Kasperowicz ,,Robert
Browning: obrazy renesansu w wiktoriańskiej
Anglii”. W ramach specjalnego zebrania Komitetu odbyła się konferencja naukowa „Polskie nauki o sztuce w warunkach odzyskanej wolności”.
Komitet Nauk Pedagogicznych spotkał się
na posiedzeniach plenarnych, w tym w grudniu
2011 r. na pierwszym posiedzeniu w kadencji
2011-2014. Komitet współorganizował konferencję „Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń
warsztatu naukowego dużych, średnich i małych
badaczy”, a także IV Forum Ukraińsko-Polskie
„Rozwój nauk pedagogicznych na Ukrainie
i w Polsce na początku XXI wieku”. Opiniowano projekty ustaw i rozporządzeń Ministerstwa
Edukacji Narodowej dla potrzeb KRASP i MEN.
Wydano tom 34 „Rocznika Pedagogicznego”.
Odbyły się posiedzenia plenarne Komitetu
Nauk Politycznych, w tym w listopadzie 2011 r.
pierwsze posiedzenie w kadencji 2011-2014.
Komitet był współorganizatorem ogólnopolskiej
konferencji naukowej „Unia Europejska – Chiny:
dziś i w przyszłości”. Ukazała się wspólna z Komitetem Nauk Prawnych PAN monografia pod
red. G. Ulickiej i. S. Wronkowskiej Spory wokół
teorii i praktyki państwa prawa.
W grudniu 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych w kadencji 2011-2014. Odbyły się posiedzenia plenarne Komitetu; na jednym z posiedzeń
referat „Nowe wczesnosłowiańskie osady otwarte
na lessowym Podgórzu Rzeszowskim” wygłosił
M. Parczewski. Komisja Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych zorganizowała
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konferencję „Archeologia kościołów, klasztorów i cmentarzy. Problemy metod, dokumentacji
i współpracy interdyscyplinarnej”. Komitet zaopiniował wnioski o przyznanie Nagrody Prezesa
Rady Ministrów.
Komitet Nauk Prawnych odbył posiedzenia
plenarne, w tym w grudniu 2011 r. – pierwsze
posiedzenie Komitetu w kadencji 2011-2014. Komitet podjął ważne zagadnienia prawne i społeczne, jak stan finansów publicznych i ich naprawa,
tryb wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Komitet wydał (we współpracy z Komitetem
Nauk Politycznych PAN) monografię Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa.
Na posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk
Teologicznych referat „Biblia Częstochowska
i Nowy Komentarz Biblijny. Założenia i perspektywy” wygłosił A. Tronina. Zajęto się także
zagadnieniem wydawania „Studiów Nauk Teologicznych PAN” oraz sprawą organizacji cyklicznych konferencji naukowych na temat: „Wkład
chrześcijaństwa w kulturę polską”.
Komitet Psychologii spotkał się na posiedzeniach plenarnych; w listopadzie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu w kadencji 2011-2014.
Komitet współorganizował „XX Kolokwia Psychologiczne”. Laureatem VII edycji Konkursu o Nagrodę Komitetu im. Andrzeja Malewskiego został
P. Sorokowski. Komitet przedstawił ministrowi
nauki i szkolnictwa wyższego swoje stanowisko
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, a także oceny czasopism naukowych wydawanych w Polsce.
Pierwsze posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa w kadencji 2011-2014 odbyło się
w grudniu 2011 r. Na jednym z posiedzeń plenarnych Komitetu J. Siatkowski wygłosił referat
„Rozróżnianie morfologii i fonetyki na mapach
Atlasu Ogólnosłowiańskiego”. Komitet wystąpił
z apelem do dyrektora Instytutu Języka Bułgarskiego Bułgarskiej Akademii Nauk i Prezesa
BAN o obronę zagrożonych likwidacją zespołów naukowych w Bułgarskiej Akademii Nauk.
Zaopiniowano wnioski o Nagrodę Prezesa Rady
Ministrów. Opublikowano kolejne numery „Slavia Orientalis”, „Pamiętnika Słowiańskiego”
i „Rocznika Slawistycznego – Revue Slavistique”.
Odbyło się zebranie plenarne Komitetu Socjologii, na którym przedstawiono referat E. Rewers

i T. Szlendaka „Kultura i miasto”. Komitet zaopiniował wniosek o Nagrodę Prezesa Rady
Ministrów. Ukazały się 4 numery kwartalnika
„Kultura i społeczeństwo” i 4 numery kwartalnika „Studia Socjologiczne”.
Komitet Statystyki i Ekonometrii spotkał
się na zebraniach plenarnych. Komitet był współorganizatorem 4 konferencji, w tym XXXVIII
„Macromodels International Conference”, XXX
Międzynarodowej Konferencji „Multivariate Statistical Analysis” i XX Konferencji „Klasyfikacja
i analiza danych – teoria i zastosowania”. Uruchomiono dział „Dydaktyka i Nauka” w „Przeglądzie
Statystycznym”. Komitet był patronem kilku konkursów wiedzy statystycznej, zorganizowanych
w szkołach średnich i szkołach wyższych.
Działalność komitetów problemowych
W pierwszej połowie roku sprawozdawczego
przy Wydziale I nie działał żaden komitet problemowy. W drugiej połowie roku decyzją Prezydium PAN na kadencję 2011-2014 powołano przy
Wydziale cztery komitety problemowe. We wrześniu i październiku odbyły się pierwsze posiedzenia wszystkich komitetów, na których wybrano
kandydatów na przewodniczących (powołanych
przez Prezydium PAN), a także zastępców przewodniczących, sekretarzy i członków prezydium.
Odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne
Komitetu Badań nad Migracjami w kadencji
2011-2014. Wcześniej komitet działał przy Prezydium PAN pod nazwą Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią. W ramach działań promocyjnych utworzona została strona internetowa
Komitetu, zainicjowano powstanie „Informatora
Migracyjnego” służącego gromadzeniu i przekazywaniu informacji o wydarzeniach naukowych
w środowisku polskich badaczy migracji.
Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich spotkał się na posiedzeniach plenarnych, w tym na pierwszym posiedzeniu w kadencji 2011-2014. Jedno z posiedzeń
plenarnych poświęcono jubileuszowi 90. urodzin
E. Gorzelaka, członka honorowego Komitetu.
Odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne
Komitetu Etyki w Nauce w kadencji 2011-2014.
Odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu, Komisji ds. Etyki Nauki i Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich. Przedmiotem dyskusji były
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k ompetencje i zadania tych gremiów, a także
kwestia reformy postępowania dyscyplinarnego.
Komitet Naukoznawstwa spotkał się na
posiedzeniach plenarnych, w tym na pierwszym
posiedzeniu w kadencji 2011-2014. Komitet
wcześniej działał jako komitet naukowy przy
Wydziale I. Zorganizowano konferencje: „Etos
uczonego”, „Funkcje i cele nauki” i „Innowacyjność nauki w Polsce”. Pod nadzorem merytorycznym Komitetu wydano syntetyczną publikację
zbiorczą Podstawy naukoznawstwa. Komitet
opublikował 4 numery kwartalnika „Zagadnienia
Naukoznawstwa”.
Czł. rzecz. PAN Jerzy Brzeziński
Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I
Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
Rada Kuratorów na początku okresu sprawozdawczego liczyła 22 osoby. Rada odbyła jedno
posiedzenie 10 lutego, na którym uchwalono
Regulamin Rady Kuratorów, wybrano przewodniczącego, którym został czł. rzecz. PAN Jerzy
Brzeziński i zastępcę przewodniczącego Rady,
którym został czł. koresp. PAN Stanisław Gajda.
Wybrano do Rady po 2 przedstawicieli krajowych
środowisk naukowych – prof. dr hab. Joannę Kurczewską z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
oraz prof. dr hab. Krystynę Skarżyńską z Instytutu Psychologii PAN oraz zagranicznych środowisk naukowych – prof. dr. Gerda Hentschela
z Uniwersytetu w Oldenburgu (Niemcy) i prof.
dr. Timothy Snydera z Yale University (USA).
Ponadto Rada wybrała swoich przedstawicieli
do Komisji konkursowych ds. wyboru dyrektorów: Instytutu Historii Nauki PAN (czł. rzecz.
PAN Henryk Olszewski i czł. rzecz. PAN Janusz
Tazbir); Instytutu Slawistyki PAN (czł. koresp.
PAN Stanisław Gajda i czł. rzecz. PAN Franciszek Grucza); Instytutu Sztuki PAN (czł. rzecz.
PAN Stanisław Mossakowski i czł. koresp. PAN
Andrzej Rottermund); Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN (czł. rzecz. PAN
Henryk Samsonowicz i prof. dr hab. Marek Mejor).
W ciągu roku sprawozdawczego Rada Kuratorów Wydziału zajmowała się jednym z zadań
ustawowych, tj. przeprowadzaniem konkursów
na stanowiska dyrektorów instytutów naukowych.

W trybie głosowań elektronicznych członkowie
Rady Kuratorów powołali komisje konkursowe do
przeprowadzenia 12 postępowań konkursowych
w sprawie wyboru dyrektorów w 11 instytutach
naukowych. Zakończono 7 postępowań konkursowych i zgodnie z wnioskami komisji konkursowych, Prezes PAN powierzył funkcje dyrektorom
w następujących instytutach: w Instytucie Historii
Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
PAN – prof. dr. hab. Leszkowi Zasztowtowi (na
okres 4 lat od 1.07.2011 r.); w Instytucie Sztuki
PAN – czł. koresp. PAN Elżbiecie WitkowskiejZarembinie (na okres 4 lat od 1.07.2011 r.); w Instytucie Slawistyki PAN – dr Annie Engelking (na
okres 4 lat od 1.08.2011 r.); w Instytucie Kultur
Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN – czł.
koresp. PAN Karolowi Myśliwcowi (na okres
4 lat od 1.09.2011 r.); w Instytucie Historii im.
Tadeusza Manteuffla PAN – prof. nadzw. dr. hab.
Wojciechowi Kriegseisenowi (na okres 4 lat od
1.01.2012 r.); w Instytucie Nauk Prawnych PAN –
prof. dr. Władysławowi Czaplińskiemu (na okres
4 lat od 1.03.2012 r.); w Instytucie Psychologii
PAN – prof. nadzw. dr hab. Urszuli Jakubowskiej (na okres 4 lat od 15.03.2012 r.). Ogłoszony w listopadzie 2011 r. konkurs na dyrektora
Instytutu Studiów Politycznych PAN nie został
rozstrzygnięty z powodu niedopuszczenia przez
Komisję konkursową żadnego z kandydatów do
2 etapu konkursu.
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 178 pracowników, w tym 71 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
321 prac, z tego 31 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
143 projekty badawcze, w tym 4 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 19 tematów.
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Wybrane wyniki:
• Przygotowano obszerną monografię Sanatoria
na ziemiach polskich w XIX w. Jest to pierwsza
w polskim piśmiennictwie monografia tego zagadnienia. Zmiany cywilizacyjne, np. w dziedzinie komunikacji, pozwoliły docierać kuracjuszom
do miejscowości uzdrowiskowych oddalonych od
dużych miast. Opisano nie tylko sprawowaną na
miejscu opiekę lekarską i wykonywane zabiegi,
ale również zgodnie z potrzebami badań nad historią kultury materialnej, poddano analizie różnorakie przekazy źródłowe ukazujące warunki
życia, m.in. pożywienie, warunki mieszkaniowe,
formy spędzania czasu wolnego. Takie ujęcie
przedmiotu czyni z tej monografii nie tylko ważne
dzieło naukowe, ale pozwala na przyszłe ciekawe
ujęcie popularyzatorskie.
• W projekcie badawczym „Opracowanie i weryfikacja metody datowania początków, rozwoju
i natężenia hutnictwa ołowiu i kupelacji srebra
z wykorzystaniem metody pomiarów depozycji
zanieczyszczeń w torfowiskach obszarów kruszconośnych Polski południowej” opracowano metodę, która może być skutecznie wykorzystywana w datowaniu stopnia eksploatacji środowiska
naturalnego przez człowieka oraz jego niszczącej
działalności wywołanej wydobyciem oraz późniejszym przetwarzaniem rud metali kolorowych. Metoda ta może być również zastosowana
w badaniach obszarów silnie przekształconych
antropogenicznie, gdzie ze względu na znaczne
zniszczenie stanowisk archeologicznych może być
wykorzystana nie tylko do określenia intensywności zanieczyszczenia środowiska ale także, co
jest bardzo ważne dla archeologów, chronologii
osadnictwa wczesnośredniowiecznego i prahistorycznego. Znaleziska z ostatnich lat koncentrujące
się w strzemieszycko-łosieńskim rejonie osadniczym nabierają szczególnego znaczenia poznawczego. Z dużym prawdopodobieństwem można
potwierdzić eksploatację złóż południowopolskich
w okresie przypadającym na fazę plemienną oraz
ekspansję Państwa Wielkomorawskiego. Lokalna
produkcja srebra i ołowiu bazująca na rodzimych
złożach była istotnym filarem gospodarki zarówno
organizmu plemiennego zajmującego obszar górnej Wisły, jak i monarchii wczesnopiastowskiej.
• Zakończono prace nad projektem „Polsko-litewskie relacje etniczne przez pryzmat interak-

cjonizmu”. Przyjęcie metody badań skupiającej
się na interakcjach między Polakami i Litwinami
pozwoliło ujawnić, w sytuacjach bezpośredniego
kontaktu, postawy i relacje społeczne wyrażane
w symbolice, a zjawiska kulturowe postrzegać
jako konstrukcje symboliczne, a zarazem jako
złożony zbiór relacji społecznych. Przedstawiono
zarys najbardziej powszechnych strategii mówienia o obcych, na co składają się, zarówno pozytywne autoprezentacje, jak i negatywne przedstawienia innych. Z badań wynika, że istnieje
głęboki dysonans między przedstawicielami obu
kultur. Różnice te biorą się z odrębnych systemów wartości. Można przyjąć, że członków obu
narodowości łączy wspólna przeszłość, wspólne
doświadczenia przebiegające na wielu płaszczyznach, a różni zajmowana pozycja, a przez to
i wynikająca z tej pozycji interpretacja rzeczywistości. Powstała również prezentacja wizualna i film dokumentalny wykorzystujący materiał
z badań terenowych. Dotyczą one różnych świąt
państwowych i religijnych, wybranych z kalendarza państwa litewskiego i mniejszości narodowych.
Uzyskana habilitacja:
Jacek Kabaciński Przemiany wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultur wstęgowych strefy wielkodolinnej Niżu Polskiego.
Uzyskane doktoraty:
Michał Auch Wczesnośredniowieczne naczynia
szkliwione z terenu Małopolski;
Kamila Baraniecka-Olszewska Misteria męki
Pańskiej w Polsce jako performance. Studium
współczesnej kultury religijnej;
Maciej Jórdeczka Kultura El-Adam. Początki
neolitu w południowej strefie Pustyni Zachodniej
w Egipcie;
Adam Kędzierski Wczesnośredniowieczny skarb
monet z miejscowości Słuszków koło Kalisza.
Pochodzenie, typologia i chronologia młodszych
typów denarów krzyżowych;
Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz Procesy
osadniczo-kulturowe w dorzeczu górnej i środkowej Pregoły (młodszy okres przedrzymski – początki wczesnego średniowiecza);
Maciej Trzeciecki Przemiany w produkcji garncarskiej Płocka od XI do schyłku XVIII wieku.
Studium archeologiczne;
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Anna Woźniak Skazani na telewizję. Krajobraz
społeczno-kulturowy współczesnej wsi polskiej.
* 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. Mikołaj Sokołowski
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Teresa Dobrzyńska-Janusz
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 145 pracowników, w tym 84 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
417 prac, z tego 24 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
188 projektów badawczych, w tym 1 zagraniczny; we współpracy z zagranicą realizowano 7
tematów.
Wybrane wyniki:
• W projekcie „Atlas polskiego romantyzmu”
zredagowano i poprawiono część haseł, opracowano mapy: „Romans Zygmunta Krasińskiego
z Delfiną Potocką”, „Miejsce urodzin i miejsce
śmierci polskich romantyków”, „Mapa lektur
Króla Ducha”, „Debiuty romantyków”.
• W ramach projektu „Warszawa Miłosza” zorganizowano międzynarodową sesję literacko-naukową, w której wzięli udział wybitni znawcy
twórczości Czesława Miłosza oraz zaaranżowano warszawski panel poetów różnych generacji,
w którym tematem rozmowy był język poetycki
Czesława Miłosza, jako wehikuł nowych treści.
• „Słownik polszczyzny XVI wieku”. 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. Umożliwia to rekonstrukcję XVIwiecznego systemu języka, a więc zrozumienie
procesu rozwoju, mechanizmu funkcjonowania

dzisiejszej polszczyzny. Słownik ma także na celu
dostarczenie narzędzia naukowcom zajmującym
się badaniem historii polskiej kultury, obyczaju,
prawa itp., umożliwi to korzystanie z aparatu adekwatnego do analizowanych zabytków.
Tytuł profesora uzyskała Bernadetta KuczeraChachulska.
Uzyskane habilitacje:
Mariusz Kazańczuk – na podstawie edycji krytycznej Michał Jurkowski „Historyje świeże
i niezwyczajne” oraz studium o „Historyjach
świeżych i niezwyczajnych” Michała Jurkowskiego;
Jacek Leociak Doświadczenia graniczne. Studia
o dwudziestowiecznych formach reprezentacji.
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
RCIN – „Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych”.
* 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 113 pracowników, w tym 61 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
271 prac, z tego 7 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
67 projektów badawczych, w tym 4 zagraniczne;
we współpracy z zagranicą realizowano 9 tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizowano projekt „Samoorganizacja społecz
na w latach 1982-1989 a współczesna aktywność
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obywatelska Polaków”. Zbadano, w jakim stopniu grupowa aktywność społeczna w warunkach
prześladowań i konspiracji stanowiła zasób aktywności społecznej w warunkach wolności
politycznej w systemie demokratycznym. Cel
ten został zrealizowany poprzez opisanie: uwarunkowań dotychczasowej aktywności dawnych
działaczy oraz ich współczesnych postaw w odniesieniu do dziedzictwa ruchu II Solidarności,
postrzeganych przyczyn jego rozpadu i przyjmowanej przez nich nowej definicji sytuacji w tych
warunkach problemów związanych z aktualnym
postrzeganiem swojej aktywności społecznej
przez badaną grupę. Wykonano historyczny opis
społecznych aspektów zjawiska, jakim było podziemie lat 80. w PRL oraz wyrastające z niego
tradycje obecne we współczesnej Polsce. Uzyskano bogaty opis społecznych realiów funkcjonowania podziemia w niedużych ośrodkach ze
szczególnym uwzględnieniem ilościowego opisu
podejmowanych aktywności i stosowanych wobec nich represji. Opis ten dotyczy również losów
dawnych działaczy po roku 1989 i zajmowanych
przez nich postaw w nowych warunkach.
• W projekcie „Sartre, Marleau-Ponty, Levinas,
Henry, Marion” głównym celem było opisanie
i wykazanie momentu kartezjańskiego obecnego
w fenomenologii od samych jej husserlowskich
początków. Został on zredagowany w formie
rozprawy. Analiza złożonej kwestii kartezjanizmu Husserla uwzględniająca obszerną literaturę przedmiotu i aktualny stan badań pozwoliła
stwierdzić prawomocność pojęcia fenomenologicznego kartezjanizmu przy zastrzeżeniu, że
w przypadku twórcy fenomenologii pozostaje
ono dość niejasne. Zgodnie z hipotezami wyjściowymi uznano, że właściwym miejscem
rozwinięcia wspomnianego nurtu myślowego
jest fenomenologia francuska, przy czym samą
analizę ograniczono do badań nad najbardziej
reprezentatywną myślą pięciu autorów: Sartre’a,
Levinasa, Merleau-Ponty’ego, Henry’ego i Mariona. Pośrednim spełnieniem celów projektu
było nawiązanie kontaktów z ośrodkami zagranicznymi dzięki czemu projekt powstawał we
współpracy z Centre d’etudes cartesiennes (Paris IV Sorbonne), Archives de Husserl (Paris).
Wyniki badawcze przedstawione zostały na jedenastu krajowych i zagranicznych konferencjach

oraz seminariach. W ramach projektu ukazały się
liczne publikacje.
• W projekcie „Edycja i analiza wybranych kazań ze zbioru Sermones de tempore et de sanctis
dominikanina Marcina Polaka (+1278)”, którego
celem było przygotowanie krytycznego wydania
i analiza treści wybranych kazań ze zbioru Marcina Polaka, opracowano 20 kazań z kolekcji de
sanctis na święta: św. Andrzeja apostoła (otwierające kolekcję), św. Wojciecha, św. Marka, św.
Piotra z Werony, św. Dominika, św. Franciszka,
św. Marcina, kazania ad clerum (synodalne, wizytacyjne). Spośród nich kazania o św. Franciszku i św. Marcinie, zachowane tylko w rękopisach
reprezentujących jedną rodzinę tradycji rękopiśmiennej, nie były dotąd znane w literaturze.
Tak wybrane kazania stanowią reprezentatywną
próbkę twórczości Marcina Polaka: począwszy
od kazań ku czci świętych z czasów apostolskich,
otaczanych tradycyjnym kultem (Andrzej, Marek), poprzez kazanie ku czci lokalnego świętego
(Wojciech) i kazania dotyczące świętych niemal
współczesnych autorowi, których kult był żywy
i aktualnie promowany (Piotr z Werony, Dominik, Franciszek), aż po kazania adresowane do
kleru, dotyczące spraw obyczajowych i dyscyplinarnych. Zbadanie z autopsji rękopisu Stuttgart,
Wurttembergische Landesbibliothek, Cod. Don.
272 wniosło nowe dane: przesunięcie datacji na
ostatnią ćwierć XIII w., jako miejsce powstania
rękopisu wskazano tereny nadreńskie (pogranicze
dzisiejszych Niemiec i Francji), zidentyfikowano
również czas przeoprawienia kodeksu (XV w.)
i krąg, w którym kodeks ówcześnie funkcjonował (diecezja Konstancji – dzisiejsze południowe
Niemcy i Szwajcaria).
Instytut należy do Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
Tytuł profesora uzyskali: Małgorzata Czarnocka, Robert Piłat.
* 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
( (22) 826-71-81, fax (22) 826-99-48
: e-mail: secretar@ifispan.waw.pl
www.ifispan.waw.pl
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INSTYTUT HISTORII
im. Tadeusza Manteuffla PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Andrzej Rachuba
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 155 pracowników, w tym 88 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
584 prace, z tego 11 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
33 projekty badawcze; we współpracy z zagranicą realizowano 12 tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizowano projekt „Nauki pomocnicze historii (kontynuacja): weksylologia, falerystyka,
kostiumologia, geografia historyczna, dyplomatyka”. Wymiernym jego efektem jest przygotowanie
do druku siedmiu syntez w serii „Nauki pomocnicze historii” (płyta CD z tekstami) współautorstwa 20 badaczy. Dzięki projektowi dyscypliny
takie jak kostiumologia i weksykologia zostały
opracowane po raz pierwszy w formie syntez,
a inne dyscypliny, takie jak dyplomatyka staropolska, historia kartografii, geografia historyczna
oraz osmanistyka doczekały się kompleksowych
i nowoczesnych ujęć.
• W ramach projektu „Nauki pomocnicze historii – syntezy (bibliologia, chronologia, demografia, znaki władzy i państwa polskiego)” ukończone zostały cztery monografie, w tym monografia
dotycząca demografii historycznej, która została
wydana drukiem (Demografia Rzeczypospolitej
przedrozbiorowej).
• Wynikiem projektu „Źródła do dziejów ziemi
lęborsko-bytowskiej 1657-1805 (Prawo, ustrój,
sądownictwo, stosunki społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturalne)” jest zgromadzenie
i przygotowanie do edycji obszernych materiałów, w większości niepublikowanych, a niekiedy
niewykorzystywanych przez badaczy, dotyczących prawa, ustroju, sądownictwa, stosunków
społeczno-gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Materiały te stanowić mogą podstawę

źródłową dla badań historycznych, prawnych,
językoznawczych, etnograficznych, politologicznych i kościelnych.
Tytuł profesora uzyskali: Andrzej Nowak, Elżbieta Znamierowska-Rakk.
Uzyskane habilitacje:
Marek Kowalski Proventus Camerae Apostolicae
Debiti. Opłaty duchowieństwa polskiego na rzecz
papiestwa 1417-1484;
Zbigniew Romek Cenzura a nauka historyczna
w Polsce 1944-1970;
Marek Słoń Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie.
Uzyskane doktoraty:
Patrycja Gąsiorowska Konwent klarysek krakowskich do końca XVIII wieku;
Monika Jusupović Polityka lokalna w Wielkim
Księstwie Litewskim w XVIII wieku. Działalność
polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733-1795;
Bartosz Kaliski Pomimo komunizmu czy wbrew
niemu? Życie społeczne archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1945-1980;
Robert Kasperski Tradycja dynastyczna Amalów. Legitymizacja władzy w państwie Teodoryka
Wielkiego.
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
RCIN – „Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych”.
* 00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31
( (22) 831-02-61, fax (22) 831-36-42
: e-mail: ihpan@ihpan.edu.pl
www.ihpan.edu.pl

INSTYTUT HISTORII NAUKI
im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Leszek O. Zasztowt
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Andrzej K. Wróblewski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 40 pracowników, w tym 32 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
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Działalność naukowa: opublikowano łącznie 33
prace; realizowano 38 projektów badawczych,
w tym 1 zagraniczny; we współpracy z zagranicą
realizowano 4 tematy.
Wybrane wyniki:
• Wydano książkę biograficzną Ignacy Mościcki
poświęconą wybitnemu polskiemu inżynierowi
i wynalazcy. Stanowi ona istotny wkład w poznanie rozwoju polskiej i światowej techniki.
• W ramach projektu „Księżyc w nauce i kulturze” powstały liczne publikacje, m.in. artykuł
„Libration of the Moon, Hevelius’s Theory, and
Its Early Reception in England”, w którym została
przedstawiona historia wczesnych badań libracji
Księżyca, ze szczególnym uwzględnieniem teorii
Heweliusza i jej recepcji przez uczonych angielskich (Christopher Wren, Isaac Newton). Jest to
pierwsza w literaturze światowej próba ilościowej
analizy modelu Heweliusza, zaproponowanego
w traktacie De motu Lunae libratorio... (1654), oraz
jego wpływu na późniejsze badania ruchu Księżyca. Artykuł odsłania nieznane aspekty oddziaływania prac Heweliusza na astronomię europejską.
• W wyniku projektu „Filozofia i historia nauki
w pracach Williama Whewella” powstała praca
zatytułowana „Komentarze do naukoznawczych
poglądów Williama Whewella (1794-1866). Studium historyczno-metodologiczne”.
Tytuł profesora uzyskali: Jan Piskurewicz, Bożena Urbanek.
* 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
( (22) 826-87-54, fax (22) 826-61-37
: e-mail: ihn@ihnpan.waw.pl
ihnpan.waw.pl

INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Ewa Deptuch
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 106 pracowników, w tym 80 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).

Działalność naukowa: opublikowano łącznie
78 prac, z tego 2 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano 11 projektów badawczych, w tym 1 zagraniczny; we współpracy z zagranicą realizowano
4 tematy.
Wybrane wyniki:
• W książce Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich pokazano relację: lud wiejski – cudzoziemcy, opierając się na materiale językowym
z dialektów polskich. Opis obejmuje 65 narodów
lub krajów z 4 kontynentów. Oprócz sądów polskich chłopów o krajach i cudzoziemcach, przedstawiono liczne dowody na to, że polska kultura
ludowa czerpała z obcych źródeł w wielu dziedzinach (religia, potrawy, stroje, rośliny, zwierzęta). Etnonimy służyły też do charakteryzowania
ludzi. Najliczniej reprezentowane grupy etniczne
to: Niemcy, Żydzi i Cyganie.
• Monografia Wybrane typy słowotwórcze nazwisk okresu średniopolskiego w ujęciu historyczno-społecznym ilustruje kilkuwiekową ewolucję
nazwisk w obrębie wybranych typów (z -icz,
-owicz, -ewicz i z podstawowym -k-) na tle historyczno-społecznym od XVI do końca XVIII
wieku. Opisuje wybrane zjawiska procesu nazwiskotwórczego, prowadzącego do stopniowej
stabilizacji nazwiska poprzez jego dziedzicznorodzinne właściwości funkcjonalne i formalne.
• Publikacja Indeksy do Opisu źródeł Słownika staropolskiego powstała w Pracowni Języka
Staropolskiego. Zawiera 15 indeksów, m.in.:
rękopisów i inkunabułów, incipitów, explicitów,
indeks rzeczowy, wydawnictw ciągłych, osób,
nazw geograficznych i jednostek terytorialnych.
Zawiera również 4 wykazy, m.in. rozwiązanie
skrótów nazw źródeł z suplementu do Słownika
staropolskiego. Do indeksów dołączono erratę do
opisu źródeł słownika staropolskiego, zawierającą poprawki merytoryczne, które uwzględniono
w materiale indeksów.
Instytut należy do sieci naukowych: „Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET”;
L’Union Académique Internationale w Brukseli –
sieć słowników łaciny średniowiecznej.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
„Konsorcjum Narodowego Korpusu Języka

– 35 –

 olskiego”, RCIN – „Konsorcjum Repozytorium
P
Cyfrowego Instytutów Naukowych”.
* 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 31
( (12) 632-56-92, fax (12) 632-87-13
: e-mail: ijp@ijp-pan.krakow.pl
www.ijp-pan.krakow.pl

INSTYTUT KULTUR
ŚRÓDZIEMNOMORSKICH
I ORIENTALNYCH PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Karol Myśliwiec
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Iwona Modrzewska-Pianetti
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 27 pracowników, w tym 23 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
53 prace, z tego 5 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
19 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 18 tematów.
Wybrane wyniki:
• Złożono do druku Elephantine. Der Ptolemäische Satettempel mit seinen Nebenanlagen und
die Treppenanlage des Osiris-Nesmeti Tempels
w serii Niemieckiego Instytutu Archeologicznego. Pozycja ta m.in. wieńczy studia nad znaną
z nielicznych pozostałości budowlą (z okresu
Augusta), o unikatowej funkcji religijnej. Omawia nieznane wątki teologii Elefantyny, łączące
wylew Nilu anonsowany przez gwiazdę Sothis
z powtórzeniem dzieła stworzenia.
• Złożono do druku Terracotta Oil Lamps.
Tell Atrib (1985-1995), publikację zespołu
350 lampek glinianych znalezionych w trakcie
polsko-egipskich badań w Tell Atrib. Jest to
pierwsze tak szerokie opracowanie zespołu lampek z jednego stanowiska, daje pojęcie o lokalnym charakterze produkcji, odtwarza jej genezę
i rozwój na przestrzeni od III w p.n.e. do IV
w n.e., co możliwe było m.in. dzięki określeniu oryginalnych kontekstów archeologicznych

obiektów dających precyzyjną chronologię obiektów, która to metoda po raz pierwszy została
zastosowana na gruncie badań nad lampkami
egipskimi.
• W ramach pracy „Przemiany społeczne na Bliskim Wschodzie w dobie globalizacji” opublikowano 4 artykuły, w których omówiono zjawisko
ruchliwości społecznej jako następstwo dwóch
procesów: upaństwowienia i zbiurokratyzowania
gospodarki, a następnie deregulacji i liberalizacji
gospodarczej. Kształtowanie się nowej struktury
społecznej było także związane z długotrwałymi
procesami: erozją patriarchalizmu, emancypacją
kobiet, konfliktem międzypokoleniowym, gwałtowną urbanizacją, a także rozwojem nowych
środków komunikowania się.
Uzyskana habilitacja:
Barbara Tkaczow Style architektoniczne starożytnej Aleksandrii. Elementy dekoracji architektonicznej z polskich wykopalisk na Kom el-Dikka
(1960-1993).
Uzyskany doktorat:
Maciej W. Makowski Interakcje kulturowe w Kanesz (Kültepe) w okresie kolonii asyryjskich
w świetle źródeł archeologicznych.
Instytut należy do konsorcjum naukowego „Międzyinstytutowe Laboratorium Badań Właściwości i Mikrostruktur Geomateriałów”.
* 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
( (22) 657-27-91, fax (22) 826-65-60
: e-mail: zaspan@zaspan.waw.pl,
		
csnec@zkppan.waw.pl
www.iksio.pan.pl

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Leszek J. Jasiński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Epaminondas J. Osiatyński
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 30 pracowników, w tym 20 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
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Działalność naukowa: opublikowano łącznie
124 prace, z tego 4 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
12 projektów badawczych, w tym 1 zagraniczny;
we współpracy z zagranicą realizowano 5 tematów.
Wybrane wyniki:
• Raport „Wpływ funduszy strukturalnych
z UE na transfer wiedzy z sektora B+R do
przedsiębiorstw” zawiera ocenę wpływu pomocy publicznej z UE na innowacyjność polskich
przedsiębiorstw dokonaną z perspektywy trzech
głównych uczestników transferu nowej wiedzy
do praktyki gospodarczej, tj. jednostek naukowo-badawczych, pośredników alokacji funduszy
strukturalnych, tj. samorządów lokalnych oraz
przedsiębiorstw. Zbadano role tych podmiotów
w procesie absorbcji nowej wiedzy oraz bariery
osłabiające proinnowacyjne oddziaływanie funduszy pomocowych. Sformułowano rekomendacje nacelowane na eliminację tych przeszkód.
Badanie przeprowadzono metodą ankietową oraz
z wykorzystaniem debaty panelowej typu Delphi.
• Tematem publikacji Dwudziestolecie polskich
przemian. Konserwatywna modernizacja jest ocena dotychczasowych rezultatów wykorzystania
szansy modernizacji Polski. Wskazano, że modernizacja była celem zmiany ustroju i przekształceń
gospodarki. Takie były również cele uczestników,
sterników i inicjatorów transformacji. Autorzy
nie podważają tego faktu, dostrzegają jego podstawy i wierzą w jasność intencji posiadających
władzę polityczną oraz duchową w tamtych latach. Skutki zmieniających kraj przedsięwzięć
politycznych i uzasadnień ideologicznych,
niezależnie od zamierzeń, okazały się jednak
konserwatywne.
• Raport o innowacyjności sektora lotniczego
w Polsce w 2010 roku – pierwszy raport sektorowy. Wyniki badań zespołu Instytutu Nauk
Ekonomicznych PAN i Sieci Naukowej MSN
zostały zaprezentowane podczas konferencji oraz
opublikowane pod tym samym tytułem, w języku
polskim i angielskim. Najbardziej innowacyjnymi
firmami sektora lotniczego okazały się kolejno:
AVIO Polska Sp. z o.o., PZL-Kalisz S.A. i PZL
Świdnik S.A.

Uzyskana habilitacja:
Aleksander Jakimowicz Źródła niestabilności
struktur rynkowych.
Uzyskany doktorat:
Michał Zajfert Transformacja sektora transportu
kolejowego w Polsce.
Instytut należy do sieci naukowych: „Ocena
wpływu działalności badawczo-rozwojowej
(B+R) i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy”; „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 Bierć
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 88 pracowników, w tym 69 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
179 prac, z tego 82 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
10 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 2 tematy.
Wybrane wyniki:
• W publikacji poświęconej analizie prawnej
bankowości elektronicznej w ujęciu standardów
prawa unijnego oraz prawa polskiego, bankowość elektroniczna została potraktowana szeroko
jako podejmowanie i prowadzenie działalności
bankowej z wykorzystaniem elektronicznych
środków komunikacji na odległość i systemów
informatycznych. Tym pojęciem objęte zostały zarówno usługi bankowości elektronicznej
sensu stricto, polegające na zapewnieniu dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych
na rachunku bankowym z wykorzystaniem
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elektronicznych środków komunikacji na odległość, jak również elektroniczne usługi płatnicze
dokonywane z wykorzystaniem kart płatniczych
oraz instrumentów pieniądza elektronicznego.
Podjęte rozważania poświęcone analizie prawnej
bankowości elektronicznej stanowią prezentację
najistotniejszych kwestii prawnych, które pojawiają się w tym zakresie. Mimo, że bankowość
elektroniczna nie stanowi jeszcze powszechnego
sposobu świadczenia usług bankowych, to jednak
rozwój nowoczesnych środków komunikacji na
odległość, nowych technologii czy też stopniowe upowszechnianie się dostępu do systemów
informatycznych, doprowadzą również do rozpowszechnienia się tego sposobu świadczenia usług
finansowych, w szczególności elektronicznych
usług płatniczych. Podjęcie problematyki prawnej usług bankowości elektronicznej, poprzez
wskazanie i analizę najistotniejszych problemów
prawnych, pozwoli na wskazanie zakresu tych
rozwiązań prawnych oraz ich miejsca w systemie
prawnym.
• Ukazała się publikacja Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym. Wielość sądów międzynarodowych (w tym europejskich) i moc wiążąca
ich orzeczeń skłoniły do poważniejszej analizy
tego, w jaki sposób ich dorobek jest realizowany
w krajowym porządku prawnym. Trzy główne
zagadnienia poruszane w pracy wiązały się z wykonywaniem orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej oraz pozostałych sądów międzynarodowych. W publikacji ukazano bogactwo
i różnorodność przepisów międzynarodowych
i krajowych mających wpływ na wykonywanie
orzeczeń międzynarodowych, wskazania samych
tych sądów i sądów polskich i kroki podejmowane przez Polskę in concreto. Celem publikacji
było również ukazanie rzetelnego obrazu realizacji przez Polskę orzeczeń sądów międzynarodowych. Praca ta wypełnia istotną lukę w polskim
piśmiennictwie prawniczym związanym z prawem międzynarodowym. Dotychczas bowiem
koncentrowało się ono najbardziej na opisie norm
prawa międzynarodowego czy europejskiego.
• Wydano publikację Europeizacja konstytucji
państw Unii Europejskiej. Członkostwo państwa
w Unii Europejskiej powoduje daleko idące

k onsekwencje ustrojowe, stawiając przed nim
nowe wyzwania w procesie dostosowywania
jego porządku prawnego do wciąż zmieniającej
się rzeczywistości politycznej i prawnej. Problem ten odgrywa szczególną rolę wówczas, gdy
przedmiotem badań są szeroko pojęte zależności
między prawem unijnym a prawem krajowym,
w tym głównie konstytucjami wybranych państw
członkowskich UE. Państwa te nie były i nadal
nie są gotowe, by postanowieniami traktatowymi
jednoznacznie zdefiniować istotę władzy w UE
oraz określić hierarchię norm prawnych obowiązujących w zintegrowanej przestrzeni prawnej.
Zasadna jest dziś zatem nie tyle decyzja, czy
zmieniać konstytucję, ile pytanie: co w jej treści
modyfikować i w jakim trybie? Analiza zmian
ustaw zasadniczych dokonywanych przez wybrane państwa po wstąpieniu do Unii, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji związanych
z rozwojem integracji europejskiej, stanowi próbę
uchwycenia pewnych prawidłowości i tendencji
o ogólnym charakterze. Można na ich podstawie
sformułować wniosek, że europeizacja konstytucji jest zjawiskiem istotnym i wyróżniającym
współczesne demokracje europejskie.
Tytuł profesora uzyskał Bogudar Kordasiewicz.
Uzyskane habilitacje:
Ireneusz C. Kamiński Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka. Analiza krytyczna;
Przemysław Saganek Akty jednostronne państw
w prawie międzynarodowym.
Uzyskane doktoraty:
Mateusz Błachucki Postępowanie antymonopolowe w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorców
w polskim systemie publiczno-prawnej ochrony
konkurencji;
Monika Domańska Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe;
Katarzyna Sękowska-Kozłowska Komitet ONZ
ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – analiza
instytucjonalna;
Maciej Taborowski Konsekwencje naruszenia
prawa wspólnotowego przez sądy krajowe.
Instytut należy do Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
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* 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
( (22) 826-78-53, fax (22) 826-78-53
: e-mail: inp@inp.pan.pl
www.inp.pan.pl

INSTYTUT PSYCHOLOGII PAN
Dyrektor: prof. nadzw. dr hab. Urszula T. Jakubowska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Wojciech Pisula
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 35 pracowników, w tym 31 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
126 prac, z tego 7 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
12 projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne;
we współpracy z zagranicą realizowano 1 temat.
Wybrane wyniki:
• Monografia Redukcjonizm, psychologia, semiotyka przedstawia wnikliwą analizę konsekwencji
redukcjonizmu w psychologii. Tendencje redukcjoinistyczne doprowadziły do rozpowszechnienia się badań procesów psychicznych wykorzystujących techniki neuroobrazowania. Badania
te są bardzo kosztowne i choć doprowadziły do
wielu spektakularnych rezultatów (np. w zakresie
rehabilitacji), ich wpływ na nowy kształt teorii
psychologicznej w relacji do kosztów poniesionych na badania jest niewielki. Monografia analizuje konsekwencje rozwiązań redukcjonistycznych posługując się narzędziami semiotycznymi.
• W artykule opublikowanym w „Behavioural
Processes” analizowane jest zjawisko noofilli
i noofobii u szczurów dzikich oraz szczurów laboratoryjnych. Badania nad szczurami dzikimi
stanowią bardzo ważny punkt odniesienia dla
analizy zachowania szczurów laboratoryjnych.
Te ostatnie, żyjąc przez długi czas w warunkach
odmiennych od warunków naturalnych, podlegały procesowi selekcji. W efekcie analizy zachowania szczurów laboratoryjnych nie dają dobrego
wglądu w mechanizmy regulacyjne występujące

w warunkach naturalnych. Badania te mają podstawowe znaczenie dla psychologii ewolucyjnej
oraz psychologii zwierząt.
• Praca „On the Influence of Affective States on
Intuitive Coherence Judgments” przedstawia serię
wyników badań dotyczących roli intuicji w rozwiązywaniu złożonych zadań intelektualnych
(trigramy). Subtelne manipulacje nastrojem doprowadziły do wzrostu płynności przetwarzania
i wpłynęły na intuicyjne sądy dotyczące bliskości rozwiązania trudnego zadania. W badaniach
wykazano także, że afekt wpływa na szerokość
zaktywizowanych kategorii semantycznych.
Instytut należy do Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
* 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1
( (22) 656-70-16, fax (22) 656-70-17
: e-mail: sekretariat@psych.pan.pl
www.psych.pan.pl

INSTYTUT ROZWOJU WSI
I ROLNICTWA PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Rosner
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Mirosława Drozd-Piasecka
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 43 pracowników, w tym 31 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
145 prac; realizowano 14 projektów badawczych,
w tym 2 zagraniczne; we współpracy z zagranicą
realizowano 10 tematów.
Wybrane wyniki:
• Praca „Młodzież wiejska – świat wartości
i dążenia życiowe. Odniesienia do Polski i Europy” dotyczyła badań życia młodzieży wiejskiej – wyznawanych przez nią wartości, posiadanych aspiracji życiowych oraz jej faktycznych
osiągnięć w edukacji i na rynku pracy. Z badań
wynika, że traci ona swoją społeczno-kulturową
specyfikę i upodabnia się do młodzieży miejskiej,
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choć pewne różnice są nadal widoczne. Wyniki
tych badań znalazły się w publikacji Młodzi 2011.
• Praca „Przyczyny wielozawodowości i znaczenie dochodu pozarolniczego w całkowitym dochodzie rodzin rolniczych” dotyczy podejmowania pracy poza rolnictwem, która staje się główną
strategią poprawy sytuacji dochodowej rodzin
rolniczych, pomimo dużego wsparcia sektora
rolnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Na
podstawie badań empirycznych powstała książka
Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju.
• Badania „Główne funkcje obszarów wiejskich w procesie dezagraryzacji wsi” wykazały,
że zmniejsza się udział rolnictwa w strukturze
zatrudnienia i dochodów na wsi oraz w tworzeniu
PKB. Proces wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich należy przyspieszyć – w tym celu
potrzebna jest świadoma proinwestycyjna polityka państwa i zaangażowanie lokalnej ludności.
Badania nad tym tematem przyniosły ważne przesłania dla polityki rozwoju obszarów wiejskich,
propagowane w publikacjach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi.
Instytut należy do sieci naukowych: ENARPRI
– „European Network of Agricultural and Rural Policy Research Institutes”; ERDN – European Rural Development Network; „Mokradła
i Człowiek”; „Rozpad i nowy porządek; 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) 826-94-36, fax 657-27-50
: e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl
www.irwirpan.waw.pl

INSTYTUT SLAWISTYKI PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Zbigniew Greń
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 79 pracowników, w tym 57 naukowych

(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
260 prac, z tego 63 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
74 projekty badawcze, w tym 1 zagraniczny; we
współpracy z zagranicą realizowano 32 tematy.
Wybrane wyniki:
• Leksykon bułgarskiej tradycji kulturowej to
kompendium slawistyczne o charakterze słownikowym autorstwa wieloosobowego zespołu naukowego. Leksykon prezentuje rudymentarne dla
bułgarskiej wielkiej narracji narodowej miejsca
pamięci zbiorowej. Przeprowadzona przez autorów ekscerpcja źródeł z lat 1762-2010 pozwoliła
na wyłonienie tych najbardziej trwałych miejsc
pamięci, które na gruncie bułgarskim ukształtowały się w okresie bułgarskiego odrodzenia
narodowego (1762-1878) i w pierwszych dziesięcioleciach po wyzwoleniu kraju spod panowania osmańskiego. Cezurą, wyznaczającą granice
definiowania haseł, stał się rok 1913, związany
z kryzysem wartości po przegranej przez Bułgarię drugiej wojnie bałkańskiej, a zarazem domykający w przestrzeni mentalnej Bułgarów pełen
iluzji wiek XIX. Selekcjonowano dane, rezygnując z przytaczania często atrakcyjnego materiału
egzemplifikacyjnego, jaki wyłaniał się ze zróżnicowanych i reprezentatywnych (także ze względu
na kryterium ilościowe) źródeł: literackich, folklorystycznych, historiograficznych, malarskich,
filmowych, naukowych, popularnonaukowych
itp. O ich znaczeniu decydowała nie wartość artystyczna czy merytoryczna, lecz potwierdzona pozycja w funkcjonalnej hierarchii elementów należących do sfery myślenia potocznego Bułgarów.
W sposób reprezentatywny dla danego zjawiska
pokazano kulturotwórczy potencjał bułgarskich
miejsc pamięci, ich uwikłanie w zmieniające
się i konkurujące ze sobą systemy ideologiczne i światopoglądowe. W pierwszej części haseł
umieszczone zostały informacje faktograficzne,
encyklopedyczne minimum wiedzy na dany temat. W drugiej części znalazła się refleksja na temat różnych form adaptacji danego faktu, dzieła,
zdarzenia, postaci, zjawiska do zmieniających się
w procesie historycznym potrzeb zbiorowości, ale
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także do potrzeb ośrodków władzy, aspirujących
do kontroli nad świadomością zbiorową. W rezultacie odsłonięciu uległy nie tylko wewnętrzne powiązania w deszyfrowanej siatce pojęć, ale
także fascynująca nierzadko żonglerka wciąż na
gorąco modyfikowanymi miejscami pamięci, ich
dramatyczna oscylacja między centrum a obrzeżami kultury narodowej. Pod każdym ze 140 haseł
znajdują się wskazówki bibliograficzne. Dzieło
zamyka bibliografia wybranych opracowań naukowych (bułgarskich i polskich) z zakresu podejmowanej problematyki.
• Conceptual Scheme for a Research Infrastructure Supporting Resources in Slavic Lexicography zawiera opis osiągnięć zespołów biorących
udział w europejskim grancie ,,Mondilex”, który
dotyczył współpracy naukowej 6 państw: Bułgarii, Polski, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Rosji.
Zespoły z tych państw zajęły się problematyką
6 języków, należących do trzech grup języków
słowiańskich: południowej – bułgarski, słoweński, zachodniej – polski, słowacki i wschodniej
– rosyjski, ukraiński. Książka omawia problemy
korpusów elektronicznych i słowników elektronicznych języków słowiańskich. Novum w tych
pracach były koncepcje semantyczne nieznane
dotychczas w literaturze przedmiotów. W przedstawionej pracy zwraca się uwagę na odrębną
książkę wydaną przez ,,Mondilex” – Time flow
and tenses, będącą formalnym i ścisłym opisem
semantyki czasów w językach bułgarskim, polskim, rosyjskim i angielskim na podstawie matematycznej teorii procesów (sieci Petriego).
• Opublikowano Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 1 „Wokół religii i jej języka”. Praca
podejmuje refleksję na temat związków między
religią i etnicznością na różnych obszarach Słowiańszczyzny. Język jako tak zwany obiektywny wyznacznik tożsamości odgrywa ważną rolę
w konstruowaniu tożsamości narodowej i grupowej. Badano, jak język, który należy do kategorii
etnicznych, przechodzi do sfery sacrum i łączy
narodowość z wyznaniem oraz jak funkcjonuje
w kulturze, literaturze i pamięci zbiorowej. Badanie złożonych wzajemnych związków religii
i języka jest możliwe tylko w ujęciu interdyscyplinarnym, dlatego do udziału w dyskusji zostali
zaproszeni przedstawiciele różnych dyscyplin
humanistycznych i społecznych – historycy,

h istorycy sztuki, antropolodzy, religioznawcy,
literaturoznawcy i językoznawcy.
• Studium Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty
a rzeczywistość poświęcone jest procesom zbiorowej autoidentyfikacji Słowian. Prezentowana książka ukazując punkty styczne pomiędzy
pięcioma narodami słowiańskimi wypełnia lukę
w badaniach dotyczących wizji wspólnotowych,
które sprowadzane były dotąd do słowianofilstwa,
wzajemności słowiańskiej czy panslawizmu. Interdyscyplinarny charakter monografii staje się
ważnym przyczynkiem do określenia miejsca
współczesnej slawistyki w jej poszukiwaniach
własnego języka warsztatowego oraz odkrywania
kolejnych zagadnień integrujących rozpadający
się słowiański świat.
Tytuł profesora uzyskała Joanna Tokarska-Bakir.
Uzyskane habilitacje:
Joanna Nowak Duchowe piętno społeczeństw.
Złożoność i przeobrażenia polskiej refleksji nad
narodem w XIX wieku;
Katarzyna Osińska Teatr rosyjski XX wieku wobec
tradycji. Kontynuacje, zerwania, transformacje.
Uzyskane doktoraty:
Marcin Fastyn Stylistyka leksykalna utworów nurtu groteskowo-ludycznego S. Lema w przekładzie
na język bułgarski;
Sylwia Siedlecka Poganki i intelektualistki – bohaterki Błagi Dimitrowej w poszukiwaniu źródeł
tożsamości.
Instytut należy do sieci naukowych CLARIN;
University of Chichester (UK); Robert Bosch
Stiftung; Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia
Europejskiego.
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
RCIN – „Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych”.
* 00-337 Warszawa, ul. Bartoszewicza 1 m. 17
( (22) 826-76-88, fax (22) 828-44-75
: e-mail: ispan@ispan.waw.pl
www.ispan.home.pl
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INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH
PAN
Dyrektor: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Żelichowski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Edmund Wnuk-Lipiński
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 92 pracowników, w tym 70 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 268
prac, z tego 9 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 31
projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 8 tematów.
Wybrane wyniki:
• W publikacji Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej. Rola kapitału społecznego w działaniu instytucji przedstawicielskich przedmiotem
badań jest relacja między dwoma porządkami:
instytucjonalnym (formalnym) a społeczno-obyczajowym (nieformalnym), które wpływają na
szeroko rozumiany porządek społeczny. Praca
opisuje, jak otoczenie społeczne warunkuje działanie przedstawicielskich instytucji władzy. Legitymizacja i efektywność władzy wiążą się ze sobą
tym, że mechanizmy demokratyczne wymagają
wsparcia kapitału społecznego.
• W pracy Polityka zagraniczna Polski wobec
wybranych kwestii spornych w stosunkach transatlantyckich (1989-2004) skoncentrowano się na
sprawach z dziedziny polityki międzynarodowej
i bezpieczeństwa, które wyraźnie ukazywały różnice dzielące USA i ich europejskich sojuszników,
a zarazem przyciągały uwagę polskiej dyplomacji. W myśl głównej tezy pracy, w obliczu rozbieżności w stosunkach transatlantyckich, Polska
nie popierała a priori ani USA, ani krajów UE,
podporządkowując politykę dążeniu do zapewnienia państwu długofalowego bezpieczeństwa,
opartego na silnej wspólnocie transatlantyckiej.
• Zbiór artykułów Czas totalitaryzmu. Stalinizm,
faszyzm, nazizm i pokrewne systemy polityczne
w XX wieku (Lehrstuhl für Europastudien an der
Technischen Universität Dresden, S. Neumann-

Institut für Freiheits-und-Demokratieforschung)
odnosi się do różnorakich aspektów systemu totalitarnego w przeszłości i w dobie współczesnej,
dając wiedzę o teorii totalitaryzmu i przywództwa
totalitarnego, o specyfice odmian państwowych
w postaci faszyzmu, narodowego socjalizmu
i stalinizmu, a także wariantów dalekowschodnich (ChRL, KRL-D) i związanych z islamem,
o pograniczu totalitaryzmu i autorytaryzmu oraz
o drogach wychodzenia z totalitaryzmu po II wojnie światowej.
Uzyskana habilitacja:
Agnieszka Nogal Ponad prawem narodowym.
Konstytucyjne idee Europy.
Uzyskane doktoraty:
Paweł Kowal Polityka ekipy generała Wojciecha
Jaruzelskiego 1968-1989: próba reformy w systemie władzy;
Daria Orzechowska Muzułmanie we współczesnej
Francji. Aspekty polityczno-społeczne i kulturowe;
Mikołaj Tomaszyk Ponadnarodowe i międzyrządowe zmiany w UE po Traktacie ustanawiającym
Konstytucję dla Europy.
Instytut należy do sieci naukowej EURHISTXX
– „European Network on Contemporary History”.
* 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: czł. rzecz.
PAN Stanisław Mossakowski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 103 pracowników, w tym 63 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
156 prac, z tego 8 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
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22 projekty badawcze, w tym 1 zagraniczny; we
współpracy z zagranicą realizowano 9 tematów.
Wybrane wyniki:
• W rezultacie projektu „Mecenat artystyczny
podkanclerzego litewskiego Kazimierza Leona
Sapiehy (1609-1656)” zebrano oraz osadzono
w kontekście kulturowym i historycznym wszelkie działania podejmowane przez Kazimierza

 eona Sapiehę w dziedzinie sztuki oraz określeL
nie jego związków z artystami i ośrodkami artystycznymi działającymi w pierwszej poł. XVII
wieku.
* 00-950 Warszawa, ul. Długa 26/28
( (22) 504-82-18, fax (22) 831-31-49
: e-mail: ispan@ispan.pl
www.ispan.pl
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Czł. koresp. PAN Jerzy Duszyński
Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN
W 2011 roku Wydział liczył 72 członków krajowych i 49 członków zagranicznych. Wydział
pożegnał zmarłych: prof. Marię Joannę Olszewską, czł. rzecz. PAN i prof. Tadeusza Garbulińskiego, czł. rzecz. PAN.
W 2011 roku odbyły się trzy zebrania plenarne
Wydziału: 23 lutego, 16 maja oraz 14 listopada.
• Zebranie w dniu 23 lutego było pierwszym
połączonym zebraniem w nowym składzie Wydziału. W posiedzeniach uczestniczyli członkowie
krajowi, dyrektorzy instytutów, przewodniczący
komitetów naukowych, którzy zadeklarowali
przynależność do nowego Wydziału II Nauk
Biologicznych i Rolniczych PAN oraz dyrektorzy pomocniczych jednostek naukowych. Posiedzenie prowadził wiceprezes PAN prof. Ryszard
J. Górecki nadzorujący pracę Wydziału. W zebraniu uczestniczyła prof. Maria Elżbieta Orłowska,
sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która przedstawiła informację
na temat zasad finansowania nauki. Podjęto 10
uchwał regulujących pracę Wydziału w nowej
kadencji. Wydział pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. Jerzego Duszyńskiego na dziekana
Wydziału. W tajnym głosowaniu zdecydowano
również, że w tej kadencji przedstawicielem
Wydziału w Prezydium PAN będzie urzędujący
dziekan. Powołano skład komisji ds. restrukturyzacji sieci komitetów Wydziału w składzie: profesorowie – Jerzy Duszyński, Andrzej Grzywacz,
Andrzej Jerzmanowski, Erwin Wąsowicz, January Weiner oraz Piotr Węgleński. Wydział przyjął
stanowiska: w sprawie nowelizacji ustawy Prawo
zamówień publicznych (kwestia dostosowania
przepisów umożliwiających szybką realizację
projektów naukowych) i w sprawie potrzeby
przyjęcia przez rząd RP programu produkcji energii odnawialnej. Wydział poparł też inicjatywę
Komitetu Ochrony Przyrody PAN ustanowienia
roku 2012 Rokiem Przyrody Ojczystej.
• Głównym punktem obrad zebrania plenarnego
Wydziału w dniu 16 maja była strategia działania
Wydziału przedstawiona przez wiceprezesa PAN
Ryszarda J. Góreckiego oraz propozycja sieci

komitetów. W dyskusji na temat propozycji Komisji ds. restrukturyzacji komitetów naukowych
stwierdzono między innymi, że „… wchodzące
w życie nowe ustawy o nauce i Polskiej Akademii
Nauk są dobrą okazją, by przyjrzeć się strukturze
i osiągnięciom komitetów naukowych i zaproponować ich reorganizację. Sądzimy również, że
zmiany zachodzące w samej nauce, a zawłaszcza pogłębiająca się jej interdyscyplinarność,
powinny skłaniać nas do zmniejszenia liczby
komitetów i ograniczenia ich nadmiernej specjalizacji. W ramach Wydziału Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN, który powstał w wyniku fuzji
Wydziału Nauk Biologicznych PAN i Wydziału
Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych
PAN, funkcjonuje łącznie 26 komitetów (10+16).
Niektóre z nich mają za sobą długi okres bardzo aktywnej i owocnej działalności. Jednakże
uważamy, że nastał już czas na zupełnie nowe
rozdanie. Chcielibyśmy, by w ramach Wydziału
Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN funkcjonowała mniejsza liczba komitetów, za to o rozszerzonym spektrum działania i o profilu lepiej
odpowiadającemu profilowi współczesnej nauki.
Nie chcemy tworzyć dwóch osobnych podzbiorów komitetów, które odpowiadałyby zestawom
komitetów dawnych Wydziałów – Wydziału
Nauk Biologicznych PAN i Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN, lecz
jeden zestaw, w którym znaleźliby pole do działania uczeni reprezentujący zarówno nauki biologiczne, jak i rolnicze. Co więcej, chcielibyśmy,
aby niektóre komitety miały charakter ponadwydziałowy i skupiały uczonych reprezentujących
różne Wydziały Akademii”. Komisja zaproponowała utworzenie: Komitetu Biologii Ewolucyjnej
i Teoretycznej, Komitetu Biologii Molekularnej
i Komórkowej, Komitetu Biologii Środowiskowej, Komitetu Biomedycyny, Komitetu Biotechnologii, Komitetu Ekonomiki Rolnictwa,
Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna,
Komitetu Nauk o Żywności, Komitetu Nauk Rolniczych i Ogrodniczych, Komitetu Nauk Weterynaryjnych, Komitetu Nauk Zootechnicznych
oraz Komitetu Ochrony i Inżynierii Środowiska.
Propozycja ta nie uzyskała akceptacji. Wydział
po dyskusji zaakceptował listę 26 komitetów
naukowych, praktycznie wszystkich dotychczasowo działających. Reformę sieci komitetów
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i ew. zmniejszenie ich liczby postanowiono
odłożyć do czasu oceny działalności komitetów,
w połowie bieżącej kadencji Wydziału. Wydział
uchwalił również powołanie składu Kolegium
i Prezydium Wydziału II Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN w kadencji 2011-2014.
• Podczas zebrania Wydziału w dniu 14 listopada między innymi dokonano oceny trzech
jednostek naukowych PAN nieposiadających osobowości prawnej: Centrum Badań Ekologicznych
w Dziekanowie Leśnym, Zakładu Biologii Antarktyki w Warszawie oraz Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Podjęto uchwały w sprawie
włączenia Zakładu Antropologii we Wrocławiu
do Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz
w sprawie włączenia Zakładu Biologii Antarktyki do Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.
Dyskutowano również o misji i zadaniach PAN
oraz dokonano wyboru kandydatów do Akademii Młodych Uczonych. Uchwałą tego zebrania
plenarnego przyznano nagrody i wyróżnienia
Wydziału w roku 2011.
W 2011 roku odbywały się sesje sprawozdawcze jednostek Wydziału oraz pierwsze zebrania
rad naukowych jednostek naukowych Wydziału.
W posiedzeniach tych uczestniczyli przedstawiciele Wydziału: prof. Ryszard J. Górecki, prof. Jerzy Duszyński, prof. Stefan Malepszy, prof. Andrzej Jerzmanowski, prof. Adam Szewczyk, prof.
Kazimierz Wierzchowski, prof. Małgorzata Mańka, prof. Jerzy Lipa oraz prof. Wincenty Kilarski.
Pracowało Kolegium Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. W dniach 4-6
maja odbyło się rozszerzone Kolegium Wydziału w Wierzbie, którego celem było zapoznanie
się z pracami i stanem działania mazurskich jednostek PAN: Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt
w Popielnie, Stacji Hydrobiologicznej Centrum
Badań Ekologicznych w Mikołajkach, Zakładu
Doświadczalnego Agrobiologii w Baranowie oraz
Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN
w Kosewie Górnym. Kolegium Wydziału w dniu
14 czerwca pracowało nad wstępną koncepcją
powołania Konsorcjum pod nazwą „Narodowe
Muzeum Przyrodnicze”, zajmowało się także

sprawami restrukturyzacji jednostek podległych
Wydziałowi.
Przedstawiciele władz Wydziału wizytowali:
Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie
Leśnym i Zakład Biologii Antarktyki (23 marca,
prof. Ryszard J. Górecki, prof. Jerzy Duszyński
i prof. Stefan Malepszy), a także Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej i Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu
(5-6 kwietnia, prof. Stefan Malepszy).
Odbyły się spotkania dyrektorów jednostek
naukowych Wydziału II Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN z władzami Wydziału (szczegóły – w informacji o działalności Rady Kuratorów). W dniach 12-14 października gościem
Wydziału oraz Komitetu Biotechnologii PAN był
prof. Ingo Potrykus z Plant Sciences ETH Zurich. Odbyły się rozmowy z członkami Komitetu
i z przedstawicielami władz Wydziału.
Wydział uczestniczył w opiniowaniu projektów aktów prawnych, między innymi pakietu
projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynikających z nowelizacji
ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym oraz
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, projektu rozporządzenia w sprawie trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom
stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia,
projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności
statutowej (projekt z dnia 28 lipca 2011 roku),
projektu rozporządzenia Ministerstwa Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sporządzania projektu planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 oraz planu ochrony,
projektu rozporządzenia Ministerstwa Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się
do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000.
Nagrody i wyróżnienia naukowe
Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia
Wydziału:
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Nagrody uzyskali: prof. dr hab. Mieczysław
Wolsan, za cykl prac badawczych „Nowe spojrzenie na historię ewolucyjną łasicokształtnych
na podstawie zapisu genetycznego i geologicznego”; zespół w składzie: dr hab. Katarzyna
Kwiatkowska, prof. Andrzej Sobota, dr Monika
Hereć, dr Szczepan Józefowski, dr Magdalena
Kulma, dr Ewelina Szymańska za cykl prac badawczych „Sfingolipidy i fosfatydyloinozytole
jako przekaźniki sygnału receptorów komórek
układu odpornościowego”; zespół w składzie:
dr hab. Paweł Lipiński, dr Rafał R. Starzyński,
dr Agnieszka Styś, mgr Ewa Smuda za cykl prac
badawczych: „Regulacja metabolizmu żelaza
i miedzi w różnych okresach rozwoju postnatalnego ssaków”.
Wyróżnienia uzyskały zespoły badawcze: zespół w składzie: dr Marek Romek, dr hab. Barbara Gajda, mgr Ewa Krzysztofowicz, czł. koresp.
PAN Zdzisław Smorąg, za cykl prac badawczych
„Lipidy w oocytach i zarodkach świni – nowe
metody identyfikacji, regulacji zawartości oraz
implikacje dla biotechnologii”; zespół w składzie:
prof. dr hab. Jacek Radwan, dr hab. Wiesław Babik, za cykl prac badawczych „Znaczenie zmienności genów MHC dla ochrony gatunkowej”.
Medal im. Michała Oczapowskiego przyznano: prof. dr. hab. Henrykowi Czemborowi,
czł. rzecz. PAN Zygmuntowi Reklewskiemu,
prof. dr hab. Piotrowi Skłodowskiemu.
Uroczystość wręczenia dyplomów osobom
nagrodzonym i wyróżnionym odbyła się 6 grudnia
w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych
PAN. W czasie uroczystości zostały również wręczone nagrody Fundacji „Pro Scientia et Vita”.
W roku 2011 członkowie Wydziału uhonorowani zostali prestiżowymi wyróżnieniami i nagrodami. Prof. Jan Gliński otrzymał doktoraty
honoris causa: Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie, Wschodnioukraińskiego Narodowego
Uniwersytetu im. Wołodymyra Dala w Ługańsku
oraz Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu
Rolniczego w Dublanach. Prof. Maciej Żylicz
otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu
Gdańskiego oraz został członkiem Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk – Leopoldina.
Prof. Leszek Kaczmarek został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek
naukowy.

Ponadto członkowie Wydziału otrzymali
wysokie odznaczenia państwowe: prof. Barbara Bilińska – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski wręczony przez Prezydenta RP za
osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne
podczas uroczystości zakończenia Roku Marii
Skłodowskiej-Curie; prof. Jerzy Duszyński i prof.
Erwin Wąsowicz – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
W 2011 roku Wydział kontynuował wydawanie „Zeszytów Problemowych Postępów Nauk
Rolniczych” oraz „Postępów Nauk Rolniczych”.
Działalność komitetów naukowych
Wydział skupiał 26 komitetów naukowych.
Wszystkie przeprowadziły tajne wybory, 17 komitetów odbyło pierwsze zebrania plenarne, na
których ukonstytuowały się i wybrały swoich
przewodniczących na kadencję 2011-2014. Komitet Biotechnologii, wcześniej komitet problemowy przy Prezydium PAN, został włączony
do sieci komitetów obecnego Wydziału II PAN.
Dotychczasowy Komitet Neurobiologii Wydziału Nauk Biologicznych PAN został przesunięty
do Wydziału Nauk Medycznych PAN. Komitet Ekonomiki Rolnictwa z dawnego Wydziału
Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych,
pod zmienioną nazwą został włączony do sieci
komitetów Wydziału I Nauk Humanistycznych
i Społecznych.
Komitet Agrofizyki współorganizował kon
ferencje naukowe, między innymi na temat:
„Właściwości geometryczne, mechaniczne i stru
kturalne surowców i produktów spożywczych”,
„Metody fizyczne w badaniu środowiska rolno-spożywczego i leśnego”, „Ekoenergia’2011
– Postęp w pozyskiwaniu energii odnawialnej
z różnych źródeł”. Komitet przy współpracy
z Wydawnictwem Naukowym FRNA wydał
monografię z zakresu badań agrofizycznych Modelowanie geometryczne roślinnych obiektów
sferycznych” (B. Dobrzański jr., L. Mieszkalski, A. Anders, A. Stępniewski), a także książki
w serii CD_BOOK Avocado Varieties i Avocado
Markets and Statistics (B. Dobrzański jr).
Komitet Antropologii współorganizował Warsztaty Antropologiczne (organizator –
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 kademia Wychowania Fizycznego w WarszaA
wie). Podczas Warsztatów odbyło się robocze
spotkanie w sprawie wyborów na nową kadencję.
Prezydium Komitetu dyskutowało o formach promowania dziedziny biologii człowieka.
Komitet Biochemii i Biofizyki funkcjonował
w składzie kadencji 2007-2011 do 29 listopada
2011 roku, kiedy ukonstytuował się w nowym
składzie. W 2011 roku Komitet zaopiniował 8
wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów i 1
wniosek o nagrodę Wydziału II PAN. Komitet
współpracował z Federacją Europejskich Towarzystw Biochemicznych, z Międzynarodową Unią
Biochemii i Biologii Molekularnej oraz z Międzynarodową Unią Biofizyki Czystej i Stosowanej. Komitet prowadzi własną stronę internetową.
Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej zrealizował trzy edycje Warsztatów Biologii
Ewolucyjnej. Tematyka Warsztatów obejmowała między innymi problematykę atrakcyjności
i preferencji człowieka w ujęciu ewolucyjnym
i medycyny darwinowskiej. Omawiano także
tematy badawcze podejmowane przez młodych
naukowców.
Komitet Biologii Rozrodu w 2011 roku zorganizował jedno zebranie plenarne oraz jedenaście posiedzeń prezydium Komitetu. Powołano
5 sekcji: Andrologii, Biotechnologii Rozrodu,
Endokrynologii, Medycyny Rozrodu i Patologii
Rozrodu. Komisje Rozrodu Niższych Kręgowców i Rozrodu Ptaków uległy likwidacji. Współorganizowano VI Zjazd Towarzystwa Biologii
Rozrodu. Komitet opiniował wniosek grupy
członków PAN o przyznanie nagrody Prezesa
Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe,
wnioski o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za
pracę doktorską, opinię na temat wniosków o nagrodę Wydziału II PAN. Ponadto przygotowano
opinię w sprawie miejsca Komitetu w strukturach
Wydziału II. Opracowano dokument „Działalność
Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt PAN i jego
dokonania w latach 2003-2006 i 2007-2011”.
W 2011 roku Komitet Biotechnologii zmienił
status z problemowego (przy Prezydium PAN) na
naukowy (przy Wydziale II PAN). Komitet Biotechnologii był współorganizatorem połączonego
IV Kongresu Polskiej Biotechnologii oraz IV edycji Środkowoeuropejskiego Kongresu Nauk Przyrodniczych EUROBIOTECH. W ramach sekcji

Violet Biotechnology i pod auspicjami ICGEB
odbyły się zajęcia warsztatowe „Biotechnology
and Intellectual Property – a Successful Liaison
for Innovation”.
W roku sprawozdawczym odbyło się jedno
posiedzenie plenarne Komitetu Botaniki. Komitet był współorganizatorem (z Wydziałem
Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) konferencji
„Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość badań
fykologicznych. Ich znaczenie dla człowieka
i ochrony środowiska”. Komitet zaopiniował trzy
wnioski w związku z wystąpieniem o nagrodę
Prezesa Rady Ministrów dla trzech rozpraw doktorskich.
Komitet Cytobiologii współorganizował
konferencję międzynarodową „Postępy w hematologii, onkologii i terapii komórkowej”. Kilkuletnie działania Komitetu w sprawie utworzenia
cyfrowej bazy dot. cennej specjalistycznej aparatury badawczej zostały uwieńczone sukcesem:
MNiSW poinformowało, że baza powstanie na
przełomie 2012/2013 roku.
Komitet Ekologii wspólnie z Regionalnym
Centrum Sinicowym Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego zorganizował V Ogólnopolskie Warsztaty Sinicowe „Identyfikacja
potencjalnie toksycznych sinic występujących
w wodach słodkich i słonawych”. Sekcja Ekologii
Morza Komitetu, wspólnie z członkami Komitetu
Badań Morza oraz Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego opracowała listę organizmów
(gatunków) zarejestrowanych w polskich obszarach morskich.
Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin w 2011 roku odbył dwa zebrania plenarne.
Uczestnicy zapoznali się z pracami naukowymi
realizowanymi w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w Radzikowie. Dokonano wyborów przewodniczącego, sekretarza i prezydium
Komitetu, a także członków Komitetu. Prezydium
Komitetu spotkało się na dwóch posiedzeniach.
Na zebraniu plenarnym Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej przedyskutowano
zadania Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW oraz wysłuchano informacji o problemach stojących przed Centralną Komisją ds.
Stopni i Tytułów w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawy
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o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach
i tytule w zakresie sztuki. Komitet był organizatorem: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Kształtowanie i ochrona środowiska”, IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wpływ
przekształceń geomechanicznych i hydrologicznych na środowisko przyrodnicze – pokrywę
glebową, cieki i zbiorniki powierzchniowe oraz
wody podziemne”, 45. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” (Olsztyn).
Odbyły się 2 posiedzenia plenarne i 3 posiedzenia prezydium Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego. Komitet był
współorganizatorem trzech konferencji, w tym
dwóch międzynarodowych. Ważnym wydarzeniem był współudział Komitetu w konferencji
„Gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie” organizowanej w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Ukazał się nr 15/2011
„Journal of Water and Land Development”. Zeszyt 1/2011 „Postępów Nauk Rolniczych” został
poświęcony w głównej części problemom melioracji i inżynierii środowiska rolniczego. Komitet
pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem
Torfowym (IPS).
Komitet Mikrobiologii w 2011 roku zorganizował lub patronował 5 konferencjom, w tym:
4. Polsko-Ukraińskiej konferencji Weiglowskiej
(współorganizator Instytut Immunologii i Terapii
Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN)
oraz międzynarodowej konferencji mikrobiologów polskich, szwedzkich, duńskich i ukraińskich (współorganizatorzy Lund University
i SGGW w Warszawie). Pozostałe konferencje
zostały zorganizowane we współpracy z SGGW,
Uniwersytetem Łódzkim i Narodowym Instytutem Leków w Warszawie. Odbyło się 5 posiedzeń
Komitetu, którym towarzyszyły konferencje lub
mikrosympozja. Ponadto zorganizowano dwa
inne mikrosympozja – w SGGW i w Instytucie
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.
Na prośbę redaktora naczelnego Komitet objął patronatem merytorycznym czasopismo „SEPSIS”.
Odbyło się jedno zebranie plenarne Komitetu
Nauk Leśnych, które zainaugurowało działalność
Komitetu w nowym składzie w kadencji 20112014. Wręczono powołania członkom wybranym

w pierwszej turze wyborów, przeprowadzono
wybory uzupełniające składu Komitetu oraz dokonano wyboru władz. Ustalono skład Komitetu
Narodowego IUFRO i dokonano wyboru jego
przewodniczącego, jak również zgłoszono kandydaturę dr hab. I. Skrzecz na redaktora naczelnego
„Folia Forestalia Polonica” Ser. A – Leśnictwo.
Określono priorytety działań w celu konsolidacji
środowiska i jego aktywizacji naukowej.
Komitet Nauk Ogrodniczych spotkał się na
zebraniu plenarnym oraz na posiedzeniu prezydium, które odbyło się w Instytucie Ogrodnictwa
w Skierniewicach. Komitet był współorganizatorem konferencji naukowych: XVII Ogólnopolskiego Seminarium Sekcji „Mrozoodporności”;
XIII Sympozjum Eucarpii: Hodowla i genetyka
roślin sadowniczych (XIII Eucarpia Symposium
on Fruit Breeding and Genetics); Ogólnopolskiej
Konferencji Truskawkowej. Komitet pełnił funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Nauk Ogrodniczych (ISHS).
W programie zebrań plenarnych Komitetu
Nauk o Żywności uwzględniono bieżące problemy związane ze zmianami w zakresie organizacji
i finansowania badań naukowych oraz propozycjami zmian ustaw dotyczących PAN, jak również
kształcenia i rozwoju kadr naukowych. Współorganizowano konferencje oraz sympozja naukowe:
„Żywność funkcjonalna – korzyści i ograniczenia”; „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz
jego przetwarzanie”; „Tradycja i nowoczesność
w żywności i żywieniu”. Przygotowano opinie
i ekspertyzy dotyczące problemów technologicznych i analitycznych w przemyśle spożywczym.
Kontynuowano współpracę z Towarzystwem
Technologów Żywności oraz Międzynarodową
Unią Nauk o Żywności i jej Technologią (IUFoST).
Komitet Nauk Weterynaryjnych współuczestniczył w organizacji konferencji naukowych: „Choroby mięczaków i skorupiaków
podlegających obowiązkowi zwalczania” organizowanej przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo
Nauk Weterynaryjnych; VII Konferencji Adeptów Fizjologii zorganizowanej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie;
II Międzynarodowej Konferencji „Aktualne
problemy bujatryki XXI wieku” zorganizowanej
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w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Członkowie Komitetu na spotkaniach analizowali
osiągnięcia w dziedzinie nauk weterynaryjnych
w obszarach: biologii weterynaryjnej, nauk klinicznych oraz nauk o bezpieczeństwie żywności
i pasz. Efektem tej dyskusji jest powołanie na
kadencję 2011-2014 trzech sekcji zajmujących
się tą problematyką.
Odbyło się zebranie prezydium Komitetu
Nauk Zootechnicznych. Komitet współorganizował XIX Szkołę Zimową Hodowców Bydła
„Praktyka nauce – nauka praktyce”, XL Sesję
Naukową Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu
„Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez
żywienie”, połączoną z Jubileuszem 85. urodzin
prof. dr. hab. Jerzego Presia, a także sympozjum
„Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”.
Komitet Ochrony Przyrody obradował na
zebraniach plenarnych. Wspólnie z Instytutem
Botaniki PAN i organizacją Planta Europa Komitet zorganizował 6. międzynarodową konferencję
Planta Europa „Actions for Wild Plants”. Tematem
było podsumowanie realizacji europejskiej strategii ochrony szaty roślinnej (EPCS – European
Plant Conservation Strategy) w latach 2001-2010
oraz wypracowanie założeń nowej edycji EPCS.
Komitet wystosował do Prezydenta RP i władz
PAN stanowisko i apel w sprawie ustanowienia
roku 2012/2013 Rokiem Ochrony Przyrody Ojczystej i uzyskał dla tej inicjatywy poparcie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.
Komitet Ochrony Roślin zorganizował posiedzenia plenarne, w tym jedno wyjazdowe,
a drugie związane z wyborem nowego składu
Komitetu i jego władz. Komitet dużo uwagi poświęcił zmianie sytuacji w ochronie upraw małoobszarowych, dążąc do stworzenia możliwości
szybszego wprowadzania środków poprawiających stan zdrowotny roślin. Komitet organizował coroczne sympozja dotyczące najistotniejszych problemów w ochronie roślin, poświęcając
zorganizowaną konferencję kwestii odporności
agrofagów na pestycydy oraz dążył do poprawy
wartości naukowej prac drukowanych w „Journal
of Plant Protection Research”.
Odbyły się dwa zebrania plenarne oraz trzy
posiedzenia prezydium Komitetu Parazytologii.
Komitet był współorganizatorem Zjazdu „50.
Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej”.

Komitet Techniki Rolniczej odbył cztery zebrania plenarne, poświęcone głównie sprawom
założonej przez Komitet Sieci Naukowej AgEngPol oraz problemom wydawnictw. Uzyskany
przez Sieć projekt „Agroinżynieria Gospodarce”
pozwolił sfinansować kilka posiedzeń plenarnych
Komitetu jako Rady Programowej tej Sieci. Przeprowadzono też 8 seminariów oraz publiczną debatę na targach Agrotech „Technika dla rolnictwa”
z udziałem naukowców, rolników i przedstawicieli przemysłu maszyn rolniczych. Pod patronatem
Komitetu odbyło się ponadto 14 szkół naukowych
i konferencji. Wydano 2 monografie poświęcone technice rolniczej jako dyscyplinie naukowej
i wskazaniu priorytetowych kierunków badań na
tle oceny różnych dziedzin techniki w rolnictwie.
Komitet Technologii Drewna współorganizował XXV Konferencję Naukową „Drewno –
materiał XXI wieku”. Ukazał się 42 zeszyt „Folia
Forestalia Polonica – Seria B – Drzewnictwo”.
Komitet Uprawy Roślin dokonał m.in. analizy problematyki badań naukowych w zakresie
agronomii prowadzonych w krajowych jednostkach naukowych w latach 2004-2010, był organizatorem (wspólnie z Polskim Towarzystwem
Agronomicznym i SGGW) konferencji naukowej
„Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa”.
Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich
współorganizował konferencję naukową „Problemy gospodarki ziemią rolniczą ze szczególnym
uwzględnieniem regionów rozdrobnionych agrarnie”. W 2011 roku odbyły się zebrania plenarne.
Podczas pierwszego dokonano oceny działalności Komitetu i sekcji, rozmawiano o możliwości
współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz rozwoju ziem
górskich. Podczas drugiego dokonano wyborów
na kadencję 2011-2014. Odbyło się także 5 posiedzeń Prezydium Komitetu. Aktywność Komitetu
uwidoczniła się w działalności sekcji: Karpackiej,
Sudeckiej i Świętokrzyskiej. W 2011 r. ukazał się
58 numer „Problemów Zagospodarowania Ziem
Górskich”.
Komitet Zoologii współorganizował (z Katedrą i Zakładem Biologii i Parazytologii UM
w Lublinie) XIII Międzynarodowe Sympozjum
„Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite
– znaczenie medyczne i sanitarne”.
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Czł. koresp. PAN Stefan Malepszy
Przewodniczący Rady Kuratorów
Wydziału II Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN
Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych
PAN nadzoruje 19 instytutów oraz 6 pomocniczych jednostek naukowych. Przy powoływaniu komisji i zespołów starano się respektować
zasadę obecności w nich przedstawicieli z obu
poprzednich wydziałów.
Praca Rady Kuratorów koncentrowała się na:
ustanowieniu podstaw formalno-organizacyjnych
funkcjonowania Rady; opracowaniu zasad oceny jednostek i przyjęciu harmonogramu działań
z tym związanych; restrukturyzacji jednostek pomocniczych i sprawach majątku nieruchomego
niektórych z nich; przeprowadzaniu i rozstrzyganiu konkursów na dyrektorów jednostek; formułowaniu uwag do propozycji różnych aktów
prawnych; opiniowaniu wniosków o finansowanie działalności statutowej i dotację aparaturową,
regulaminów, w tym regulaminów oceny pracowników naukowych, statutów i innych.
Rada Kuratorów odbyła trzy posiedzenia
plenarne.
• Na posiedzeniu w dniu 23 lutego m.in. przyjęto
Regulamin Rady Kuratorów, wybrano przewodniczącego i zastępcę oraz zaopiniowano udział
przedstawicieli z grona uczonych polskich – prof.
Jana W. Gawęckiego i prof. Henryka Okarmę,
a z grona uczonych zagranicznych – prof. Ignacego Misztala (USA) i prof. Alexandra Wlodawera
(USA).
• Na posiedzeniu w dniu 16 maja omówiono m.in. harmonogram pracy Rady Kuratorów
w 2011 roku, przedstawiono informację ogólną
o potencjale badawczym jednostek naukowych
Wydziału oraz przedstawiono i przedyskutowano
propozycje zasad oceny placówek naukowych.
• Na posiedzeniu w dniu 14 listopada: przyjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu
Rady Kuratorów; przyjęto wnioski Komisji ds.
restrukturyzacji jednostek PAN – Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej i Zakładu
Doświadczalnego Gospodarki Stawowej; uznano zasadność włączenia: Zakładu Antropologii
do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
oraz Zakładu Biologii Antarktyki – do Instytutu

Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Przyjęto sprawozdania Komisji ds. oceny trzech pomocniczych jednostek naukowych PAN – Centrum
Badań Ekologicznych, Zakładu Biologii Antarktyki, Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej).
Na spotkaniu w dniu 26 maja przewodniczącego Rady z dyrektorami jednostek naukowych
Wydziału wybrano przedstawicieli dyrektorów
jednostek naukowych Wydziału do Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Byli nimi: dr hab.
inż. Piotr Kowalczak, prof. IŚRiL, dyrektor Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
w Poznaniu, prof. dr hab. Henryk Okarma, dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
oraz prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz, dyrektor
Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. 15 czerwca odbyło się spotkanie z dyrektorami jednostek, podczas którego przedstawiono
informacje: o pracy Narodowego Centrum Nauki
(wykład prof. M. Karońskiego, przewodniczącego Rady Nauki w NCN); o planie pracy Rady
Kuratorów i sprawach uwłaszczenia jednostek
z udziałem dyrektora Biura Gospodarowania
Nieruchomościami PAN.
Rada powołała: komisje ds. przeprowadzenia 8 konkursów na dyrektorów jednostek naukowych; Zespół ds. opracowania zasad oceny
komitetów naukowych; cztery komisje ds. przeprowadzenia oceny jednostek naukowych.
Zaopiniowano statuty 18 instytutów i 6 pomocniczych jednostek naukowych oraz 8 regulaminów oceny pracowników. Przeprowadzono
5 konkursów na dyrektorów jednostek zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Zakończono proces łączenia Zakładu
Biologii Antarktyki z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.
W roku sprawozdawczym zakończono rozbudowę Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie. Rozpoczęto dużą inwestycję w Instytucie Biologii Doświadczalnej im.
M. Nenckiego PAN pod nazwą Centrum Badań
Przedklinicznych i Technologii (CePT). Powstała koncepcja utworzenia Narodowego Muzeum
Przyrodniczego w Warszawie (odpowiednik Muzeum Historii Naturalnej). Koncepcja nawiązuje
do niezrealizowanej idei utworzenia takiej instytucji przez polski rząd w 1920 roku. Ma ona kilka
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zalet o charakterze ogólnym, w tym ma na celu
poprawę efektywności i jakości działania kilku
jednostek.
Działalność PAN w 2011 roku odbywała się po
raz pierwszy w warunkach obowiązywania nowej
ustawy. Wymagało to zwiększonego wysiłku wobec braku sprawdzonych wzorców postępowania.
Rada Kuratorów skupiła się na sprawach oceny
i restrukturyzacji oraz problemach generowanych
przez pakiet nowych ustaw reformujących naukę.
Opracowano i ustalono zasady oceny jednostek,
które dobrze wpisują się w rolę przypisaną Radzie Kuratorów przez ustawodawcę i są zarazem
pożądanym uzupełnieniem zasad oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasady te
zostały sprawdzone przy ocenie trzech jednostek
pomocniczych. Dużym utrudnieniem w realizacji
przez jednostki zadań statutowych były zapisy
w ustawach okołobudżetowych, w szczególności
art. 44 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r.
EUROPEJSKIE REGIONALNE
CENTRUM EKOHYDROLOGII –
MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT PAN

cja urbanistyczna zagospodarowania przestrzeni
miejskiej (Koncepcja Błękitno-Zielonej Sieci)
oraz dokumenty strategiczne dla Łodzi (miasta
modelowego) wytyczają kierunki dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
• W 2011 r. podczas ceremonii otwarcia International R&D Institution Mission to Chongqing
(Chiny) została podpisana umowa dotycząca
utworzenia Wspólnego Centrum Badań Ekohydrologicznych między ERCE oraz Wydziałem
Budownictwa Miejskiego i Inżynierii Środowiska, Chongqing University. Umowa była efektem
współpracy obu stron w ramach wstępnego porozumienia zawartego w 2009 r. podczas Forum
Chiny-Europa, które zaowocowało przyjętym
przez MNiSW w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Chin projektem dot. współpracy
międzynarodowej i naukowo-technicznej w latach 2010-2011.
Instytut należy do sieci naukowych: International
Long-Term Ecological Research Network; LTER
Europe; Polish Long-Term Ecosystem Research
Network (PoLTER).

Dyrektor: prof. dr hab. Maciej Zalewski

Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
AlterNet 2.

Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 10 pracowników, w tym 6 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).

* 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

Działalność naukowa: opublikowano łącznie
37 prac, z tego 9 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
16 projektów badawczych, w tym 8 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
5 tematów.
Wybrane wyniki:
• Projekt EU SWITCH stworzył transdyscyplinarne podstawy naukowe dla zmiany paradygmatu w zarządzaniu wodą na obszarach
zurbanizowanych. Jego wynikiem są wdrożenia
demonstracyjne w dwóch obszarach: ekohydrologiczna rehabilitacja rzeki miejskiej i wykorzystanie osadów pościekowych dla generowania
czystej energii na plantacji wierzbowej. Koncep-

INSTYTUT AGROFIZYKI
im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Józef Horabik
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Wiesław Oleszek
Instytut (kategoria „2” w rankingu MNiSW) zatrudnia 96 pracowników, w tym 41 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
151 prac, z tego 52 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowa-
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no 44 projekty badawcze, w tym 7 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
17 tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizowano projekt „Charakterystyka zbiorowisk grzybów występujących w wybranych odpadach organicznych oraz ocena ich przydatności
w degradacji odpadów”. Jednym z poważniejszych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego
jest ciągle rosnąca ilość odpadów przemysłowych
i komunalnych, które mogą być siedliskiem różnych drobnoustrojów, w tym potencjalnie patogennych grzybów strzępkowych. Badania
obejmowały: identyfikację mikrogrzybów wyodrębnionych z osadu ścieków komunalnych
i mleczarskich z zastosowaniem nowoczesnych
technik biologii molekularnej (ekstrakcja DNA,
amplifikacja oraz sekwencjonowanie fragmentu
D2 LSU z wykorzystaniem systemu MicroSEQ);
charakterystykę właściwości metabolicznych
grzybów wyodrębnionych z odpadów z wykorzystaniem systemu BIOLOG; ocenę wybranych
właściwości enzymatycznych dominujących
gatunków grzybów wyizolowanych z odpadów
w celu określenia ich przydatności w degradacji
odpadów. Przeprowadzone badania wskazały na
zbliżony skład rodzajowy grzybów występujących w osadzie ścieków komunalnych i mleczarskich. Różnice dotyczyły występowania niektórych gatunków. Dominującymi przedstawicielami
grzybów wyodrębnionych z osadu ścieków komunalnych były gatunki z rodzaju Trichoderma
i Penicillium. Wśród grzybów wyodrębnionych
z osadu ścieków mleczarskich dominanty należały do rodzaju Penicillium i Aspergillus. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano istotne
różnice w zakresie właściwości metabolicznych
pomiędzy wyodrębnionymi grzybami. Stwierdzono, że spośród wyodrębnionych grzybów G8
– Galactomyces geotrichum i G10 – Bauveria
felina charakteryzowały się najwyższą aktywnością lipazy w stosunku do pozostałych badanych
grzybów. Szczep G1 Aspergillus flavusoryzae wykazał potencjalne możliwości w odniesieniu do
degradacji związków białkowych. Wymienione
izolaty G1, G8 i G10 wykazały również aktywność w stosunku do degradacji węglowodanów.
Stwierdzono, że wymienione szczepy grzybów

mogą być wykorzystane w degradacji osadów
ścieków komunalnych i mleczarskich.
• Realizowano projekt „Spektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form
celulozy w środowisku biopolimerów ścian komórkowych”. Przeprowadzono analizę krystaliczności mikrofibryli celulozy pochodzącej ze ścian
komórkowych oraz celulozy bakteryjnej przy pomocy spektrometrii Ramana i IR, która wykazała,
że obecność innych polisacharydów ściany komórkowej – pektyn i ksyloglukanu, istotnie wpływa na stopień krystaliczności celulozy. Określono
udział frakcji celulozy Iβ, wykazano, że celuloza
mikrokrystaliczna w 97% składa się z tej frakcji,
natomiast celuloza wyprodukowana przez bakterie szczepu Gluconacetobacter xylinus zawiera
44,7% tej frakcji. Testy mikromechaniczne modelowych materiałów wykazały, ze obecność pektyn
i ksyloglukanu powoduje wzrost elastyczności
mikrofibryli celulozy. Wykazano, że nanostruktura sieci mikrofibryli celulozy obserwowana przy
pomocy mikroskopu sił atomowych, a także stopień krystaliczności są różne w ścianach komórkowych pochodzących z różnych odmian jabłek,
co może mieć wpływ na ich odmienne właściwości teksturalne. Opracowano metodykę pomiaru
właściwości mechanicznych przy pomocy mikroskopu sił atomowych. Dotychczasowe badania
mechaniczne wykonane na modelowych ścianach
komórkowych pokazały, że środowisko zewnętrzne (powietrze, woda, bufor zawierający jony wapnia) ma wpływ na kształt krzywych siłowych.
• W ramach projektu „Zastosowanie metod
optycznych do badania początkowej fazy erozji
wodnej – rozbryzgu” wykorzystano metodę analizy obrazów mikroskopowych w celu opisu materiału glebowego, który uległ rozbryzgowi w wyniku uderzenia o powierzchnię gleby pojedynczej
kropli symulowanego opadu. Otrzymano zależności pomiędzy: liczbą zarejestrowanych śladów
rozbryzgu, powierzchnią zajmowaną przez fazę
stałą gleby oraz stosunkiem fazy stałej do wody,
a odległością od miejsca uderzenia kropli opadu.
Dotychczas stosowane metody badania rozbryzgu opierały się w większości o pomiary masowe
i często w przypadku małych opadów nie były
możliwe do przeprowadzenia, gdyż zebrana ilość
materiału glebowego była zbyt mała, aby mogła
być mierzalna.
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Uzyskano patenty: „Sposób określania zdolności kiełkowania nasion, zwłaszcza nasion roślin
strączkowych”; „Sposób wytwarzania biomasy opałowej”; „Sposób napełniania materiałem
sypkim kurczliwego pojemnika lateksowego
i urządzenie do napełniania według sposobu”;
„Sposób wytwarzania oleju technicznego biodegradowalnego z nasion gorczycy”; „Urządzenie
do wyznaczania stopnia anizotropii oporu przepływu powietrza w złożu materiału ziarnistego”;
„Urządzenie do wyznaczania parametrów umożliwiających określenie rozciągliwości, wytrzymałości i przepuszczalności błon glutenowych
formujących się w próbce z uwodnionej mieszaniny zawierającej białka glutenowe, zwłaszcza w glutenie mokrym, pod wpływem działania na próbkę strumienia ciepła i obniżonego
ciśnienia”.

produkcji roślinnej i wzbogacenia biologicznej
różnorodności”.

Uzyskano prawa ochronne na wzory użytkowe:
„Aparat do pomiaru oporu przepływu powietrza
przez złoże materiału sypkiego”; „Przyrząd do testowania naporu materiałów sypkich”; „Urządzenie do pomiaru trwałości aglomeratów”; „Urządzenie do pomiaru naporu materiałów sypkich”;
„Znak Towarowy: Kropla zdrowia”.

Dyrektor: prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Andrzej Jerzmanowski

Uzyskana habilitacja:
Alicja Szatanik-Kloc Zmiany właściwości powierzchniowych korzeni wybranych roślin jednoliściennych i dwuliściennych determinowane
fitotoksycznością glinu i miedzi.
Uzyskany doktorat:
Marek Gancarz Wpływ wielkości i kształtu komórek bulwy ziemniaka na ciemną plamistość
pouderzeniową.
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

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Konsorcjum ECOTECH-COMPLEX; Konsorcjum „Nanotechnologia Bio- i Geomateriałów
– NanoBioGeo”; 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

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI
PAN

Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 246 pracowników, w tym 102 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
338 prac, z tego 111 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
160 projektów badawczych, w tym 18 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 54
tematy.
Wybrane wyniki:
• Realizowano projekt „The AlkB and its eukaryotic homologues – the role un DNA repair and
the possible role in cancer etiology and target in
cancer therapy”. Białko AlkB E. coli jest dioksygenazą, która na drodze oksydatywnej demetylacji usuwa uszkodzenia alkilacyjne z kwasów
nukleinowych. Homologi AlkB występują prawie
w każdym organizmie, a u eukaryota ich liczba
dochodzi do kilkunastu. Wykorzystując sinice
i Arabidopsis thaliana jako organizmy modelowe, wykazano, że: (1) uzasadnieniem mnogości
homologów AlkB jest ich specjalizacja względem
typu uszkodzenia, oraz (2) lokalizacja cytoplazma-
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tyczna i translokacja subkomórkowa niektórych
homologów A. thaliana po działaniu czynnika
alkilującego sugeruje udział białek AlkB nie tylko
w naprawie kwasów nukleinowych, ale również
większych kompleksów nukleoproteinowych.
• W ramach projektu „Analiza funkcjonalna ludzkiego kompleksu egzosomu będącego
podstawą egzorybonukleazą organizmów eukariotycznych” zidentyfikowano dwa ludzkie homologi białka Dis3 – podjednostki katalitycznej
egzosomu, głównej egzorybonukleazy organizmów eukariotycznych. Wykazano, że białka te
(hDIS3 i hDIS3L) wykazują różną lokalizację
wewnątrzkomórkową, właściwości biochemiczne
i mają różną specyficzność substratową. Uzyskane wyniki sugerują, że w toku ewolucji u wyższych Eukaryota doszło do rozdzielenia funkcji
egzosomu w metabolizmie RNA pomiędzy kilka
wyspecjalizowanych izoform.
• Obiektem badań w ramch projektu „Evolution of the protein-interaction Networks: the SH3
network in Yeast” były białka zawierające domeny SH3 zidentyfikpowane w komórkach czterech gatunków drożdży: S. cerevisiae, S. pombe,
A. gossypii i C. albicans. Skonstruowano mutanty
S. cerevisiae niosące delecje genów kodujących
białka z domeną SH3 (bem1Δ, bud14Δ, rvs167Δ,
nbp2Δ, abp1Δ i hof1Δ), sprawdzono fenotypową
komplementację delecji przez ortologi A. gossypii.
Tylko ortologi genów HOF1 i ABP1 nie odwracały efektów delecji. Skoncentrowano się nad ekspresją ontologów genu HOF1 z S. pombe, A. gossypii i C. albicans w komórkach S. cerevisiae.
Uzyskano patent: „Sposób wykrywania i różnicowania chorób należących do grupy hemoglobinopatii, zwłaszcza talasemii”.
Uzyskane doktoraty:
Beata Janowska Rola polimeraz TLS i innych systemów naprawczych w obróbce adduktów HNEDNA w szczepach Escherichia coli;
Jolanta A. Łukomska Wpływ ekspresji wybranych
cDNA z Thlaspi caerulescens na akumulację metali ciężkich w tytoniu;
Alicja Winczura Regulacja aktywności systemu
naprawy DNA przez wycinanie zasad w komórkach ludzkich: peroksydacja lipidów i oddziaływania międzybiałkowe;

Michał A. Wrzesiński Antybakteryjne właściwości soku trzustkowego świń.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
„Genomika Porównawcza dla Zdrowia i Środowiska”.
Instytut należy do sieci naukowych: „Farmakologiczna i genetyczna protekcja oraz cytoprotekcja 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”; „Wizualizacja
zjawisk biomedycznych” BIOWIZJA; Krajowa
Sieć Informacji o Bioróżnorodności – Światowy
System Informacji o Bioróżnorodności (Global Biodiversity Information Facility GBIF)
http://www.gbif.edu.pl/; Polska Sieć Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Centrum Zaawansowanych Technologii – BIM;
Centrum Doskonałości – BioExploratorium;
POL-OPENSCREEN; Konsorcjum CBFPE.
* 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 M. Szewczyk
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Leszek Kaczmarek
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 228 pracowników, w tym 105 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
362 prace, z tego 115 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
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199 projektów badawczych, w tym 18 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
103 tematy.
Wybrane wyniki:
• W badaniach fMRI pacjentów z pomijaniem
stronnym wykazano, że bodźce emocjonalne,
w przeciwieństwie do neutralnych, docierają do
świadomości pacjentów dzięki wpływom typu
góra-dół struktur czołowych i układu limbicznego na asocjacyjne pola wzrokowe. W ramach
badań nad neuronalnym podłożem przetwarzania
informacji związanych z własną osobą ustalono,
że reprezentacji JA „zawiera” w sobie reprezentację osób bliskich.
• STAT3 jest czynnikiem transkrypcyjnym
konstytutywnie aktywowanym w nowotworach
i uczestniczy w transformacji nowotworowej
i progresji nowotworu. Wyciszono ekspresję
STAT3 za pomocą interferujących shRNA, aby
określić rolę białka STAT3 w regulacji żywotności i proliferacji komórek oraz ich oporności na
czynniki cytotoksyczne. Stwierdzono, że wyciszenie ekspresji STAT3 nie wpływa na proliferację i żywotność komórek, uwrażliwia te komórki
na apoptozę indukowaną przez chemioterapeutyki, ale nie przez TNFα lub lizę przez komórki NK.
• Zbadano wpływ metaloproteaz na plastyczność mózgu po udarze, który upośledza plastyczność kory mózgowej. W badaniach na myszach
stwierdzono korzystny wpływ inhibitora metaloproteaz na utrzymanie zdolności kory mózgowej
po udarze do reakcji plastycznych. Natomiast
w nieuszkodzonym mózgu myszy wpływ metaloptoreazy MMP9 na plastyczność kory mózgowej
jest korzystny – jej KO zmniejsza zasięg zmiany
plastycznej mierzonej za pomocą metabolicznego mapowania aktywności funkcjonalnej mózgu
i zmian ekspresji genów wczesnej odpowiedzi.
Tytuł profesora uzyskał Stefan Kasicki.
Instytut należy do klastrów i konsorcjów naukowych: Mazowiecki Klaster BioTechMed; Konsorcjum Naukowe Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT; Biocentrum Ochota;
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
(RCIN); NANOBIOM – Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowania w biologii

i medycynie – Rozwój i komercjalizacja nowej
generacji urządzeń diagnostyki molekularnej
opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe; Jagiellonian Centre for Experimental
Therapeutics (JCET) – Śródbłonek naczyniowy
w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu
śródbłonkowym; Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie;
Euro-BioImaging – Infrastruktura badawcza dla
technologii obrazowania w naukach biologicznych i biomedycznych; MEMSTICK – Synaptyczne mechanizmy zaburzeń pamięci: Nowe
cząsteczki adhezji komórkowej w terapii; AXREGEN – Regeneracja aksonów, plastyczność i komórki macierzyste; PLASTICISE – Promowanie
plastyczności jako sposób na leczenie chorób neuozwyrodnieniowych; MARK-AGE – Europejskie
badania w celu określenia biomarkerów starzenia;
ARISE – Regeneracja po udarze mózgu.
* 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

INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW PAN
Dyrektor: dr hab. Andrzej Zalewski, prof. IBS
PAN
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN January Weiner
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 56 pracowników, w tym 24 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
119 prac, z tego 34 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
40 projektów badawczych, w tym 8 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
22 tematy.
Wybrane wyniki:
• Przeanalizowano zmienność geograficzną
składu diety i szerokości niszy pokarmowej 4 ga-

– 56 –

tunków drapieżników z rodzaju Martes w zależności od czynników środowiskowych w Europie,
Azji i Ameryce Północnej. Stwierdzono istotne
różnice w składzie diety kun w zależności od szerokości geograficznej. Drobne ssaki dominowały
w diecie kun, ale miały mniejsze znaczenie na południu ich zasięgu oraz na nizinach. Udział materiału roślinnego oraz owadów wykazał odwrotną
tendencję. Temperatura była kluczowym czynnikiem kształtującym skład diety i szerokości niszy
pokarmowej kun, jednak różne czynniki klimatyczne miały odmienny wpływ u poszczególnych
gatunków. Badania prowadzono we współpracy
ze State Key Laboratory of Vegetation and Environmental Change, Institute of Botany, Chinese
Academy of Sciences oraz Wildlife Conservation
Research Unit, University of Oxford.
• Analiza danych demograficznych populacji
żubrów w Puszczy Białowieskiej z lat 19572008 wykazała stopniowy wzrost udziału samic
wśród cieląt wraz ze wzrostem liczebności populacji oraz pogarszaniem się kondycji krów żubra.
Żubry na poziomie populacji wykazują strategię
rozrodczą zgodną z hipotezą Triversa-Willarda,
która przewiduje, że samice ssaków kopytnych
w dobrej kondycji częściej rodzą potomstwo płci
męskiej. Przejście populacji przez „wąskie gardło” i związany z tym wysoki wskaźnik inbredu
oraz zarządzanie populacją przez człowieka, nie
zaburzyło naturalnych ewolucyjnych strategii
żubrów obserwowanych u innych ssaków kopytnych. Badania prowadzono we współpracy
z Australian Wildlife Conservancy, Australia oraz
University of Aberdeen, Wielka Brytania.
• Przeprowadzono badania nad filogeografią łasicy łaski (Mustela nivalis) analizując sekwencje
genu cytochromu b mitochondrialnego DNA u 49
osobników z Polski uzupełnione o opublikowane
dane z innych części Europy. Analiza bayesowska ujawniła znaczenie ostatniego zlodowacenia
i okresu młodszego dryasu w różnicowaniu linii
filogenetycznych i zmianach demograficznych
populacji łasic. Badania wskazują, że okres ostatniego zlodowacenia łasice mogły przetrwać w refugium w Karpatach, a następnie z tego kierunku
zasiedliły znaczną część obszaru Polski. Badania
prowadzono we współpracy z Mammals Department of Natural Sciences, National Museum of
Scotland, Edinburgh, Wielka Brytania.

Uzyskany doktorat:
Paweł Struś Wpływ sposobu generowania numerycznego modelu terenu na obraz rzeźby obszarów wysokogórskich, na mapach i fotomapach.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
w Ochronie Bioróżnorodności i Badaniach Ssaków w Europejskich Ekosystemach Lądowych.
Instytut należy do sieci naukowych: Krajowa Sieć
Informacji o Bioróżnorodności; Sieć Żubrowa.
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
działającego w ramach projektu „Biodiversity of
East-European and Siberian large mammals on
the level of genetic variation of populations” –
BIOGEAST (7. Program Ramowy UE).
* 17-230 Białowieża, ul. Gen. Waszkiewicza 1c
( (85) 682-77-50, fax (85) 682-77-52
: e-mail: mripas@zbs.bialowieza.pl
www.zbs.bialowieza.pl

INSTYTUT BOTANIKI
im. Władysława Szafera PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Konrad Wołowski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Bogdan Zemanek
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 91 pracowników, w tym 40 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 271
prac, z tego 62 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 132
projekty badawcze, w tym 8 zagranicznych; we
współpracy z zagranicą realizowano 8 tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizowano projekt „Przestrzenne wzorce
zróżnicowania genetycznego wybranych gatunków kserotermicznych o ekstrazonalnym
rozmieszczeniu w Polsce w kontekście historii
kolonizacji”. Prowadzone w oparciu o metody
molekularne badania gatunków reprezentujących
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element pontyjsko-pannoński we florze Europy, są próbą weryfikacji klasycznych hipotez
o pochodzeniu i historii wędrówek flory stepowej w Europie Środkowej. Ustalenie poziomu
wewnątrzgatunkowej zmienności genetycznej
i zróżnicowania genetycznego populacji w różnych częściach zasięgu pozwoliło na wskazanie
czynników kształtujących ich poziom zmienności genetycznej. Są też pomocne w planowaniu
ochrony różnorodności biologicznej.
• W ramach projektu „Struktura i funkcjonowanie pierwotnego lasu urwiskowego – adaptacje drzew do życia w ekstremalnych warunkach
siedliskowych”: (1) datowano lokalne zaburzenie geomorfologiczne typowe dla siedlisk lasów
urwiskowych oraz stromych dolin jak: osuwiska,
obrywy skalne i powodzie, wykazując duży potencjał metod dendroekologicznych w identyfikacji
naturalnych zagrożeń w Tatrach; (2) rekonstrukcja
historii drzewostanów przeprowadzona w oparciu
o analizę ciągów przyrostów rocznych wykazała
istnienie różnych wzorców dynamiki w drzewostanach tatrzańskich, łącznie z cyklicznie pojawiającymi się katastrofalnymi wiatrowałami.
• Badając „Różnorodność, rozmieszczenie i zagrożenia mikroflory źródeł południowej Polski”,
udokumentowano występowanie 521 taksonów
okrzemek, w tym 126 gatunków w źródłach siarkowych i szczawach, uważanych dotąd za środowiska bardzo ubogie florystycznie. Opisano
3 nowe dla nauki gatunki. Stwierdzono istotny
wpływ stężenia tlenu, NO3-, Mg+2 i K+ na skład
zbiorowisk okrzemek. W wodach słodkich najważniejszymi czynnikami były przewodnictwo,
temperatura i K+, a w pozostałych przewodnictwo, Mg+2, Ca+2, Na+.
Tytuł profesora uzyskała Halina Bednarek-Ochyra.
Uzyskana habilitacja:
Tomasz Zielonka Dynamika borów modrzewiowo-świerkowych w Tatrach Wysokich na podstawie dendroekologicznej rekonstrukcji zaburzeń.
Uzyskane doktoraty:
Dariusz Karasiński Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego;
Joanna Kowalska Taksonomia i ekologia rodzaju
Pediastrum Meyen (Chlorophyta) w Polsce.

Instytut należy do sieci naukowych: EDIT (European Distributed Institute of Taxonomy) oraz
AIRCLIM-NET.
* 31-512 Kraków, ul. Lubicz 46
( (12) 421-51-44 fax (12) 421-97-90
: e-mail: ibpan@botany.pl
www.botany.pl

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ
PAN
Dyrektor: do 30.11.2011 r. – prof. dr hab. Wojciech T. Markiewicz
od 1.12.2011 r. – prof. dr. hab. Marek Figlerowicz
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Andrzej B. Legocki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 177 pracowników, w tym 72 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
102 prace, z tego 78 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
82 projekty badawcze, w tym 2 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 23 tematy.
Wybrane wyniki:
• Opracowano metodę modyfikacji powierzchni
szkła za pomocą organofunkcyjnych silanów, która stanowi podstawę nowej technologii produkcji
mikromacierzy DNA. Na szklane płytki mikroskopowe w specjalnych pojemnikach nanosi się
organofunkcyjne silany niosące grupy funkcyjne,
takie jak aminowe, epoksydowe, azydkowe czy
tiolowe. Właściwości fizyko-chemiczne otrzymanych płytek określa się, analizując kąt zwilżania
powierzchni, gęstość naniesienia grup funkcyjnych za pomocą mikroskopii sił atomowych
(AFM) oraz reaktywność względem oligonukleotydów posiadających kompatybilne grupy funkcyjne. W wyniku reakcji grup funkcyjnych, na
powierzchni płytki i z oligonukleotydu, następuje
kowalencyjne połączenie kwasu nukleinowego na
powierzchni mikromacierzy. Modyfikowane kwasy nukleinowe nanoszone są za pomocą specjalnej
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drukarki igłowej. Otrzymane mikromacierze były
testowane w reakcjach hybrydyzacji z kwasami
nukleinowymi. Wyniki uzyskanych prac są przedmiotem zgłoszenia patentowego oraz publikacji
w czasopismach międzynarodowych.
• Wykazano, że krótkie cząsteczki RNA mogą
modulować aktywność ludzkiej rybonukleazy
Dicer. Rybonukleaza Dicer jest jednym z kluczowych enzymów uczestniczących w procesie
biogenezy małych regulatorowych RNA (miRNA
i siRNA). Z szacunkowych analiz wynika, iż pod
kontrolą miRNA znajduje się ponad 60% ludzkich genów, w tym również te związane z procesami rozwojowymi, apoptozą oraz transformacją
nowotworową. MiRNA oraz siRNA uczestniczą
także w oddziaływaniach wirus – gospodarz. Uzyskane wyniki otwierają drogę do opracowania nowych strategii terapii chorób, u podłoża których
leży niewłaściwe funkcjonowanie małych regulatorowych RNA (choroby nowotworowe, neurodegeneracyjne, czy zakaźne). Wyniki uzyskanych
prac są przedmiotem zgłoszenia patentowego oraz
publikacji w czasopismach międzynarodowych.
• Zbadano struktury oligomerów zawierających
powtórzenia CGG i CCG, tym samym kompletując cykl badań struktur powtórzeń CNG związanych z patogenezą chorób neurodegeneracyjnych
TREDs. Jeden z proponowanych patomechanizmów zakłada, że pre-mRNA zawierające wydłużone ciągi powtórzeń CNG posiadają właściwości
toksyczne. Dotychczas przeprowadzono liczne
badania medyczne i biochemiczne takich cząsteczek, jednak nieznana była ich struktura przestrzenna. Udało się opisać każdy z czterech typów
struktur CNG i zidentyfikować ich wspólne oraz
charakterystyczne cechy. Otrzymany profil strukturalny może posłużyć do racjonalizacji badań
biochemicznych i do wyjaśnienia patogennych
właściwości ciągów CNG. Otrzymana matryca
3D może być przydatna dla racjonalnego projektowania leków.

Małgorzata Giel-Pietraszuk Wpływ hydratacji na
strukturę i właściwości kwasów nukleinowych;
Mikołaj Olejniczak Indywidualna adaptacja
struktury cząsteczek tRNA jest niezbędna dla prawidłowego dekodowania mRNA przez rybosom;
Michał Sobkowski Chemia i stereochemia reakcji
H-fosfonianów nukleozydów z alkoholami.
Uzyskany doktorat:
Agnieszka L. Kiliszek Badania strukturalne powtórzeń CNG w sekwencjach RNA o znaczeniu
w patogenezie TREDs.

Uzyskano patent: „Sposób otrzymywania amidu
kwasu 3-(4-hydroksyfenylo) propanowego”.

Wybrane wyniki:
• Po raz pierwszy przeanalizowano pod względem morfologicznym i molekularnym zbiorowiska grzybów ektomikoryzowych sosny kosodrzewiny, rosnącej w granicach jej naturalnego
zasięgu w Górach Izerskich. Wykazano 21 taksonów grzybów ektomikoryzowych.

Uzyskane habilitacje:
Paweł Bednarek Dynamika syntezy metabolitów
wtórnych w odporności roślin na infekcję wywołaną przez mikroorganizmy patogenne;

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Konsorcjum Regionalne Centrum Genomiki;
Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych; Europejskie Centrum Bioinformatyki
i Genomiki; Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe
Genetyki i Genomiki Stosowanej POLAPGEN.
* 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14
( (61) 852-85-03, fax (61) 852-05-32
: e-mail: ibch@poznan.pl
www.ibch.poznan.pl

INSTYTUT DENDROLOGII PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Jacek Oleksyn
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Wiesław Prus-Głowacki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 86 pracowników, w tym 24 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
88 prac, z tego 27 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
53 projekty badawcze, w tym 5 zagranicznych;
we współpracy z zagranicą realizowano 3 tematy.
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• Stwierdzono, że podczas dojrzewania nasion różniących się odpornością na desykację,
dwóch blisko spokrewnionych gatunków klonów: A. platanoides (nasiona odporne – ortxodox) i A. pseudoplatanus (nasiona wrażliwe na
desykację – recalcitrant), aktywność syntazy
γ-glutamylcysteinowej, kluczowego enzymu
w syntezie glutationu, była wielokrotnie wyższa w osiach zarodkowych i liścieniach nasion
odpornych na desykację, w porównaniu z nasionami wrażliwymi. Potwierdza to wcześniejsze stwierdzenia, że glutation odgrywa bardzo
ważną rolę w odporności na desykację nasion
klonu zwyczajnego, jako antyutleniacz utrzymujący niski potencjał redox w komórkach podczas
desykacji.
• Wykorzystując markery mikrosatelitarne badano zmienność genetyczną 31 populacji cisa pospolitego w Polsce. W wyniku przeprowadzonych
badań potwierdzono wysoki poziom zmienności
genetycznej gatunku. Jednocześnie wykryto duże
różnice genetyczne pomiędzy populacjami leżącymi blisko siebie, przy stosunkowo małym zróżnicowaniu pomiędzy rejonami ich występowania.
Wytypowano najodpowiedniejsze populacje do
programu restytucji cisa w Polsce oraz zaproponowano utworzenie trzech odrębnych regionów
nasiennych dla tego gatunku.
Tytuł profesora uzyskała Krystyna Boratyńska.
Uzyskane habilitacje:
Paweł Chmielarz Kriogeniczne przechowywanie
zasobów genowych drzew liściastych;
Tomasz A. Pawłowski Proteomika ustępowania
spoczynku i kiełkowania nasion wybranych gatunków drzew.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych
Dendronet oraz TREEBREEDEX.
* 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

INSTYTUT FIZJOLOGII
I ŻYWIENIA ZWIERZĄT
im. Jana Kielanowskiego PAN
Dyrektor: do 15.05.2011 r. – prof. dr hab. Jacek
Skomiał
od 20.05.2011 r. – dr hab. Tomasz Misztal
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Marian Różycki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 87 pracowników, w tym 30 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
131 prac, z tego 33 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
32 projekty badawcze, w tym 3 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 4 tematy.
Wybrane wyniki:
• W badaniach in vitro wykazano, że szczepy
bakterii Pseudobutyrivibrio ruminis dysponują
kompletem enzymów umożliwiających wykorzystanie sacharozy i b-2,6 polimerów fruktozy.
Synteza i aktywność enzymów jest indukowana
rodzajem węgla w podłożu hodowlanym. Wyniki
badań in vivo sugerują, że bakterie P. ruminis nie
należą do grupy gatunków występujących stale
w żwaczu.
• Wykazano, że orzęski Eudiplodinium maggii dysponują kompletem enzymów umożliwiających trawienie i wykorzystanie chityny jako
źródła węgla. Pełnią one jednak drugorzędną
rolę w przemianach tego węglowodanu syntetyzowanego w żwaczu przez grzyby. Przyczyną
wydaje się być ograniczony wychwyt zarodników
grzybów, które są głównym źródłem chityny dla
pierwotniaków w płynie żwacza.
• Wykazano, że obestatyna – peptyd obecny
w siarze i mleku, podawana dożołądkowo nowo
narodzonym prosiętom wpływa na profil transkryptomiczny komórek błony śluzowej jelita
cienkiego. Istotne zmiany w ekspresji genów
wielu szlaków biologicznych wskazują na modulującą rolę obestatyny w procesach komunikacji
międzykomórkowej, transdukcji sygnału, adhezji
komórkowej oraz metabolizmu białek noworodka.
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Uzyskano patent: „Nowe zastosowania preparatu
probiotycznego”.
Uzyskane doktoraty:
Renata Miltko Zdolności chitynolityczne orzęsków Eudiplodinium maggii i ich udział w przemianach chityny w żwaczu;
Agnieszka Rozbicka-Wieczorek Zawartość wybranych składników mleka rodzimych ras owiec.
* 05-110 Jabłonna, ul. Instytucka 3
( (22) 765-33-01, fax (22) 765-33-02
: e-mail: office@ifzz.pan.pl
www.ifzz.pl

INSTYTUT FIZJOLOGII ROŚLIN
im. Franciszka Górskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Franciszek Dubert
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Stanisław Rożek
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 59 pracowników, w tym 32 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
95 prac, z tego 30 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 45
projektów badawczych, w tym 1 zagraniczny; we
współpracy z zagranicą realizowano 8 tematów.
Wybrane wyniki:
• Podjęto działania w kierunku określenia zdolności regeneracyjnych nowych form hodowlanych grochu, łubinu i bobiku. Do chwili obecnej
nie uzyskano wydajnej metody regeneracji roślin,
ani otrzymywania podwojonych haploidów i systemów transformacji roślin bobowatych. W tegorocznych badaniach opracowano skład pożywki
pozwalającej na uzyskanie postępu w maksymalnej regeneracji grochu, łubinu i bobiku.
• Badano komunikację korzenie-liście u roślin
pomidora w stresie suszy glebowej indukowanej
zwyczajnym i naprzemiennym deficytowym nawadnianiem. Ograniczone zasoby wody stają się
czynnikiem limitującym rozwój produkcji rolni-

czej. Wykazano, że w reakcji roślin na warunki
łagodnego stresu suszy glebowej powodowanej
deficytowym podlewaniem, uczestniczy zespół
hydraulicznych i chemicznych sygnałów komunikacji korzenie-liście, które wpływają na procesy fizjologiczne, jak również zmieniają model
wzrostu i rozwoju rośliny.
• Zajmowano się rolą poliamin w łagodzeniu
stresu suszy u roślin strączkowych. Jedną z przyczyn niskiego areału uprawy roślin strączkowych
może być niska wierność plonowania, wynikająca
z wrażliwości na stresy. Poliaminom przypisuje
się zdolność do łagodzenia stresu wodnego. Zmiany uwodnienia siewek grochu i łubinu skutkują
zmianami zawartości poliamin oraz ich składu
ilościowego i jakościowego. Analizy składu poliamin mogą stanowić wygodny test określający
stopień odporności różnych odmian na stres suszy.
Tytuł profesora uzyskał Andrzej Skoczkowski.
Uzyskane doktoraty:
Małgorzata M. Chrupek Markery molekularne
odporności pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) na
porażenie mączniakiem prawdziwym (Blumeria
graminis);
Piotr D. Rozpądek Analiza układu antyoksydacyjnego Brassica oleracea var. capitata f. alba
poddanej fumigacji ozonem;
Joanna Sawa Fizjologiczne reakcje kukurydzy
(Zea mays L.) i pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) na abiotyczne czynniki stresowe ze
szczególnym uwzględnieniem komunikacji korzenie-liście;
Magdalena Troć Wpływ ekstraktów roślinnych
o zróżnicowanym potencjale alleopatycznym na
metabolizm siewek gorczycy, rzepaku, pszenicy
oraz koniczyny;
Barbara Wojciechowska Fizjologiczne reakcje roślin pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) na
zwykłe oraz naprzemienne deficytowe nawadnianie ze szczególnym uwzględnieniem efektywności
wykorzystania wody.
* 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
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INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI
ZWIERZĄT PAN
Dyrektor: do 14.06.2011 r. – prof. dr hab. Ed
ward Dymnicki
od 15.06.2011 r. – prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Marian Różycki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 139 pracowników, w tym 38 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 207
prac, z tego 64 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 57
projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 9 tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizowano projekt „Rola metabolizmu
żelaza przez tlenek azotu u myszy z nokautem
genu IRP1 (Iron Regulatory Protein1), kodującego białko potranskrypcyjnie regulujące homeostazę żelaza”. W celu ostatecznego wyjaśnienia
roli białek IRP1 i IRP2 w regulacji metabolizmu
żelaza przez tlenek azotu, przeprowadzono doświadczenia na hodowanych in vitro makrofagach
szpikowych (BMMs), pochodzących od myszy
z nokautem genu IRP1 (IRP1 KO) i myszy dzikich (WT). Uzyskane makrofagi poddawano działaniu endogennego (aktywacja iNOS za pomocą
bakteryjnego lipopolisacharydu i interferonu ү)
i egzogennego (donor NO – Deta/NONOate).
Wykazano, że IRP1 odgrywa dominującą rolę
w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji receptora transferyny 1, ferroportyny (Fpn) i ferrytyny
(Ft) w mysich makrofagach poddanych działaniu
egzogennego NO w normoksji oraz w regulacji
Ft przez endogenny NO. Stwierdzono, że DETA/
NO wpływa także na aktywację transkrypcyjną
genów Ft i Fpn.
• Celem projektu „Związek polimorfizmu genu
laktoferyny i jego ekspresji w leukocytach mleka
z występowaniem mastitis i użytkowością mleczną bydła” było poszerzenie wiedzy na temat genetycznego uwarunkowania podatności krów na
zapalenie wymienia przez poszukiwanie mutacji

warunkujących zróżnicowanie poziomu transkrypcji genu laktoferyny w leukocytach mleka
krów, a następnie przeanalizowanie związku
między tymi mutacjami a podatnością krów na
mastitis pod kątem wykorzystania w selekcji
wspomaganej markerami. Badania dotyczące
związku występowania mutacji w części regulatorowej i kodującej genu laktoferyny ze stanem
zdrowia wymienia i cechami użytkowości mlecznej wykonano na 480 krowach rasy holsztyńskiej.
Stwierdzono istotny wpływ (p<0,05) zarówno
stadium laktacji jak i stanu zdrowia wymienia na
ekspresje genu laktoferyny w leukocytach mleka.
Ekspresja tego genu u krów chorych na zapalenie wymienia była prawie trzykrotnie wyższa
niż u krów zdrowych. W grupie zdrowych krów
najwyższa ekspresja była w 5 dniu po ocieleniu,
następnie w pełnej laktacji, a najniższa ekspresja
była w 5 dniu po ocieleniu, następnie w pełnej
laktacji, a najniższa przed zasuszeniem, ale różnice te okazały się nieistotne statystycznie.
• Realizowano projekt „Zróżnicowana i allelozależna ekspresja genów u bydła”. Allelozależna
ekspresja genów ma podstawowe znaczenie dla
fenotypowego zróżnicowania osobników wszystkich gatunków. Była ona jednak badana dotychczas w zasadzie tylko u ludzi. Celem projektu
było zbadanie zróżnicowanej osobniczo i allelozależnej ekspresji znacznej liczby genów bydła.
Do badania allelozależnej ekspresji u bydła użyto
metodę pirosekwencjonowania, która umożliwia
pomiar ilości nukleotydów wbudowywanych do
nici DNA podczas reakcji sekwencjonowania.
Dzięki tej właściwości możliwe jest obliczenie
z dużą dokładnością stosunku transkryptów allelicznych. Stwierdzono istnienie nierównowagi
w ekspresji alleli w puli tranksryptów trzech genów IGF2 (insulin-like growth factor 2), CCL2
(chemokine C-C motif ligand 2) oraz LEP (leptin)
w wątrobie, nerkach i przysadce bydła.
Tytuł profesora uzyskała Grażyna Sender.
Uzyskane habilitacje:
Grażyna Ptak Zdolność rozwojowa oocytów pochodzących od niedojrzałych płciowo owiec;
Mariusz Sacharczuk Rola układu opioidowego
w patomechanizmie uzależnień na podstawie
badań linii myszy selekcjonowanych na wysoką
i niską wrażliwość na stres.
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Uzyskane doktoraty:
Ewa Stachowiak Wpływ inhibitorów wznowienia mejozy na dojrzewanie i zapłodnienie in vitro
oocytów bydlęcych;
Agnieszka Styś Rola IRPs (Iron Regulatory Proteins) w regulacji metabolizmu żelaza przez tlenek
azotu NO.
Przy Instytucie działa Centre of Excellence in
Genomics, Biotechnology and Quality of Animal
Products in Sustainable Production Systems with
consideration of Animal Welfare – ANIMBIOGEN in EU.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych
„Biocentrum – zwierzę, żywność i człowiek” oraz
„BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne
produkty pochodzenia zwierzęcego”.
* 05-552 Magdalenka, Jastrzębiec, ul. Postępu 1
( (22) 756-17-11, fax (22) 756-14-17
: e-mail: sekretariat@ighz.pl
www.ighz.edu.pl

INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Wojciech K. Święcicki
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Franciszek Dubert
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 106 pracowników, w tym 45 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
211 prac, z tego 27 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
52 projekty badawcze, w tym 4 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 22 tematy.
Wybrane wyniki:
• Opisano potencjalną rolę białka dehydrynowego DHN24 w mechanizmach aklimatyzacji
roślin (gatunki z rodzaju Solanum) do niskiej
temperatury oraz niedoboru wody, określono potencjalną funkcję białka transportującego tłuszcze

(SsLTP1) w aklimatyzacji do niskiej temperatury oraz wykazano, że rola białka regulacyjnego
ZFB-box w rozwoju oraz adaptacji roślin do warunków stresowych jest zależna od cyklu dobowego.
• Zidentyfikowano i wyizolowano homeologi
genów ABI1, CDPK6 oraz SK1 rzepaku ozimego
(B. napus var. oleifera L.) oraz oceniono profil ich
indukcji w stresie suszy. Otrzymano linie transgeniczne rzepaku z nadekspresją badanych genów
oraz przygotowano mikromacierz testową służącą
do oceny podatności odmian rzepaku na warunki
stresu suszy. Wybór genów przeprowadzono na
podstawie porównawczych analiz RT-PCR i mikromacierzowych dla Brassica i dla Arabidopsis
thaliana oraz danych literaturowych.
• Opracowano metodę oceny odporności pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez
grzyb Cercosporella herpotrichoides opartą na
analizie izoenzymów endopeptydaz i zastosowaniu markera STS Xust SSR2001-7DL sprzężonego z genem warunkującym tę cechę (Pch1).
Stosując tę metodę, wyselekcjonowano 6 genotypów pszenicy jako potencjalnych źródeł poszukiwanej odporności. Wyselekcjonowane genotypy
włączono do polowych testów inokulacyjnych,
które potwierdziły wyniki analiz molekularnych.
Tytuł profesora uzyskał Bolesław Salmanowicz.
Uzyskane doktoraty:
Adam Dawidziuk Matematyczny model cyklu rozwojowego oraz molekularna detekcja gatunków
Leptosphaeria maculans i L. biglobosa;
Monika Langner Badanie ekspresji alleli loci
Glu-1 kodujących HMW podjednostki gluteninowe w powiązaniu z jakością technologiczną
pszenicy (Triticum aestivum L.);
Delfina Popiel Zastosowanie grzybów Trichoderma i Clonostachys do zwalczania toksynotwórczych patogenów z rodzaju Fusarium.
Instytut należy do sieci naukowej GENOMIS.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
PLANTOVAC; Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii; Konsorcjum Genetyki
i Genomiki Stosowanej POLAPGEN; Transplant;
SYSFLO.
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* 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 OCHRONY PRZYRODY PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Henryk Okarma
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Adam Łomnicki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 64 pracowników, w tym 23 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
144 prace, z tego 40 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
63 projekty badawcze, w tym 4 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 8 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opublikowano książkę: Süßwasserflora von
Mitteleuropa, Bd. 7, Freshwater Flora of Central Europe, Vol. 7: Rhodophyta and Phaeophyceae. Series „Süßwasserflora von Mitteleuropa”,
Spektrum Akademischer Verlag, która jest jednym z nielicznych zbiorczych opracowań Freshwater Rhodophyta na świecie. Wydany klucz
uaktualniony jest o dane na temat różnorodności
i rozmieszczenia tej rzadkiej grupy na terenie
Polski i Europy i poszerzony o wyniki analiz
molekularnych i filogenetycznych, co pozwoli na
utrwalenie pozycji Polski w światowej literaturze
fykologicznej.
• Opublikowano monografię Gatunki obce
w faunie Polski, t. I. „Przegląd i ocena stanu”,
t. II. „Zagadnienia problemowe i syntezy”. Jest to
pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych w Europie dzieł monograficznych poświęconych ewidencji, typologii i omówieniu problematyki gatunków obcych w faunie krajowej, w tym gatunków
inwazyjnych. Porządkuje terminologię, precyzuje definicje podstawowych pojęć stosowanych
w omawianej tematyce, przedstawia ewidencję
gatunków obcych i oceny ich oddziaływania na
przyrodę i gospodarkę krajową oraz zawiera zbiór

esejów, artykułów oryginalnych, przeglądowych
i krytycznych poświęconych problematyce wprowadzania i zawlekania gatunków.
• Opublikowano monografię Natura 2000 w Kar
patach. Strategia zarządzania obszarami Natura
2000, która stanowi podsumowanie zakończonego projektu „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego
rozwoju w Karpatach”. Książka ta ma ważne znaczenie aplikacyjne, ponieważ przedstawia przede
wszystkim wnioski i rekomendacje do realizacji
ochrony przyrody w obszarach górskich. Zawiera
informacje o rozmieszczeniu, ekologii oraz wymaganiach ochronnych rzadkich i zagrożonych
gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk przyrodniczych. Stanowi również podstawę naukową do
tworzenia planów ochrony oraz wdrażania czynnej ochrony ekosystemów.
Uzyskane habilitacje:
Tadeusz Fleituch Dekompozycja gruboziarnistej
materii organicznej a funkcjonowanie ekosystemów małych rzek w warunkach antropopresji;
Roman Żurek Selected Aspects of the Functioning
the Meromictic Impoundment in a Sulphur Open Pit.
Instytut należy do Krajowej Sieci 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: czł. koresp. PAN Jerzy Dzik
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Józef Kaźmierczak
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 42 pracowników, w tym 22 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 118
prac, z tego 50 w recenzowanych czasopismach
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o zasięgu międzynarodowym; realizowano 26
projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 29 tematów.
Wybrane wyniki:
• W pracy Non-Actualistic Wood-Fall Asso
ciations from Middle Jurassic of Poland, ze
środkowej jury okolic Częstochowy opisano
nieaktualistyczne zespoły z zatopionego drewna,
ewidentnie odmienne od innych znanych z tego
okresu. Odnotowano obecność ślimaków z rodziny Cocculinidae i chitonów z rodziny Leptochitonidae, typowych dla dzisiejszych zespołów
zatopionego drewna, a także brak drewnotoczy
z podrodziny Xylophaginae, odpowiedzialnych
za fermentacyjny rozkład drewna i umożliwiający rozwój organizmów chemosymbiotycznych.
• Praca High Productivity of Early Silurian Sea
Evidenced by Post-Bloom Macroaggregates prezentuje kopalne zakwity glonowe w krzemionkowych osadach syluru (liczących ok. 380 mln.
lat) Gór Świętokrzyskich i rolę bentosowych mat
sinicowych w ich fosylizacji. Jest to pierwsze
doniesienie o możliwości zachowania w zapisie
litologicznym pozostałości zakwitów. Odkrycie
to dowodzi obecności w sylurskim morzu wysoko produktywnego zespołu sinicowo-glonowego, którego nagromadzona w osadzie biomasa
doprowadziła do powstania osadów łupkowych
zawierających złoża gazu i ropy.
• W pracy The Ancient Evolutionary Origins
of Scleractinia Revealed by Azooxanthellate
Corals, stosując zegar molekularny, skalibrowany na podstawie zapisu kopalnego koralowców,
przedstawiono argumenty, iż rozejście się linii
ewolucyjnych dwóch rodzin głębokowodnych
koralowców Scleractinia (Gardineriidae i Micrabaciidae) miało miejsce ok. 425 milinów lat
temu, czyli o ponad 100 milionów lat wcześniej
niż dotychczas sugerowano. Zmienia to zasadniczo wyobrażenia o pochodzeniu oraz ewolucji
Scleractinia, których pierwszymi przedstawicielami mogą być paleozoiczne skleraktiniamorfy.
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
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Halina Wędrychowicz
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 56 pracowników, w tym 31 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 90
prac, z tego 32 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 44
projekty badawcze, w tym 6 zagranicznych; we
współpracy z zagranicą realizowano 17 tematów.
Wybrane wyniki:
• Prowadzono weryfikację gatunkową i odtworzenie cykli rozwojowych wszystkich znanych
dotychczas tasiemców ryb antarktycznych. Opracowano oparty o sekwencje ITS1, 5.8S, ITS2
test PCR-RLFP do molekularnego oznaczania
larw tasiemców z ryb antarktycznych. Uzyskano
pełne sekwencje 18S rDNA dla cerkoidów dwui trójkomorowych. Analiza filogenetyczna tych
sekwencji pozwoliła ustalić przynależność larw
trójkomorowych do rodzaju Acanthobotrium/
Onchobotrium. Larwy dwukomorowe są najbliżej spokrewnione z tasiemcami z rodzaju Crossobothrium. Uzyskano sekwencje 5.8S i ITS2
dla wszystkich badanych typów larw tasiemców
(larwy 3-komorowe, larwy 2-komorowe i 2 typy
larw jednokomorowych) oraz przedstawicieli
tasiemców dorosłych (Anthocephalum siedleckii, Anthocephalum georgiense, Guidus awii
i Oncobothrium antarcticum). Analiza wyników
wykazała odrębność genetyczną przedstawicieli
rodzaju Anthocephalum oraz bliskie pokrewieństwo larw dwukomorowych i jednokomorowych.
Sekwencja nukleotydowa 5.8S i ITS2 larwy dwukomorowej z Zatoki Admiralicji jest identyczna
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z sekwencją uzyskaną z tasiemca Anthocephalum
siedleckii z Morza Weddella.
• Rozprzestrzenianie się pasożytów kiełży
(Gammaroidea, Amphipoda) oraz ich żywicieli
wzdłuż centralnego korytarza migracji gatunków
pontokaspijskich hydrobiontów. Rozpowszechnianiu gatunków pontokaspijskich kiełży towarzyszy transfer pasożytów przez istniejący korytarz wodny łączący zlewiska Dniepru i Renu.
Dominującymi grupami pasożytów kiełży były
pasożytnicze jednokomórkowce – gregaryny
i mikrosporydia. Średnia prewalencja na różnych
odcinkach korytarza wynosiła od kilku do kilkudziesięciu procent i wykazywała powolny wzrost
w kierunku zachodnim. Bogactwo gatunkowe pasożytów obniża się w trakcie migracji w kierunku
zachodnim. Badania wykazały znaczący wpływ
pasożytów na sytuację epizootiologiczną w skolonizowanych przez gatunki obce zbiornikach
wodnych wyrażającymi się wysokimi wskaźnikami zarażenia pontokaspijskich żywicieli pasożytami pochodzenia pontokaspijskiego. Migracja
pasożytów kiełży fauny pontokaspijskiej i północnoamerykańskiej do zbiorników wodnych
Polski ma znaczący wpływ na strukturę i funkcję zgrupowań pasożytów fauny rodzimej przez
wzrost różnorodności biologicznej pasożytów,
występujących w zbiornikach wodnych poddanych inwazji.
• Badano owadobójcze metabolity glebowego
grzyba Conidiobolus coronatus: izolację, charakterystykę chemiczną, mechanizm uśmiercania
owadów. Ustalono, że entomopatogenny grzyb
C. coronatus dysponuje potężnym arsenałem
środków umożliwiających skuteczne zaatakowanie swych ofiar: enzymy proteo-, chityno- oraz
lipolityczne trawiące kutikulę owada, toksyczne
białka oraz toksyczne niskocząsteczkowe metabolity. Zidentyfikowanych zostało 49 związków
uwalnianych przez ten grzyb do płynu hodowlanego. Otrzymano dwie aktywne biologicznie
frakcje: AŁ3 złożoną z 24 składników oraz frakcję 5-6, w skład której wchodzi ftalan izooktylu.
Frakcja AŁ3 bardzo szybko i skutecznie zabija
dorosłe muchy C. vicina i L. sericata, a w nieco
mniejszym stopniu S. carnaria. U much potraktowanych frakcją AŁ3 stwierdzono patologiczne
zmiany w obrębie cewek Malpighiego. Frakcja
AŁ3 wydajnie zabijała larwy C. vicina. Z kolei

frakcja 5-6 zaaplikowana dorosłym muchom
trzech badanych gatunków należących do Calliphoridae indukowała wysoką śmiertelność. Podanie larwom C. vicina ftalanu izooktylu powodowało zaburzenia w morfogenezie, prowadząc
do śmierci 100% badanej populacji.
Uzyskana habilitacja:
Daniel W. Młocicki Badania mikroskopowoelektronowe i ultracytochemiczne jaj wybranych
gatunków tasiemców z wodnym cyklem rozwojowym.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Sieć żubrowa (Bison Network) oraz Naukowa
Sieć Polarna „Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych”.
* 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 ROZRODU ZWIERZĄT
I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Adam J. Zięcik
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Włodzimierz Bednarski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 162 pracowników, w tym 75 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
119 prac, z tego 97 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
88 projektów badawczych, w tym 4 zagraniczne;
we współpracy z zagranicą realizowano 12 tematów.
Wybrane wyniki:
• Wykazano wpływ fotoperiodu na zawartość
polichlorowanych bifenyli (PCB) w krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym u owiec. PCB153 obniżał stężenie hormonu luteinizującego (LH) w osoczu krwi w długim i krótkim dniu świetlnym,
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dodatkowo podczas dnia długiego redukował
częstotliwość pulsów LH oraz obniżał stężenie
trójjodotyroniny w płynie mózgowo-rdzeniowym. Opisano mechanizm działania fotoperiodu
na zmiany stężenia PCB153 w płynie mózgowo-rdzeniowym, wykazując wpływ fotoperiodu
na ekspresję białek połączeń ścisłych w splocie
naczyniówkowym komór mózgu. Stwierdzono
wyższą ekspresję białka okludyny, białek strefy przylegania – ZO-1, ZO-2 oraz białka afadin
i kadheryny w okresie dnia krótkiego. Przeprowadzone badania po raz pierwszy wykazały wpływ
fotoperiodu na działanie PCB na centralne mechanizmy regulacji rozrodu u owiec.
• Porównano biodostępność antocyjanów z produktów otrzymanych z kapusty czerwonej oraz
podjęto prace w celu określenia wpływu ich
spożycia na pojemność przeciwutleniającą osocza krwi konsumenta. W badaniach wykazano,
że profil antocyjanów kapust czerwonych uprawianych w Polsce składa się z 20 antocyjanów,
a podstawową ich strukturą jest triglukozyd cyjanidyny. Procesy fermentacji i obróbki termicznej spowodowały obniżenie ich zawartości oraz
pojemności przeciwutleniającej. Po spożyciu kapusty czerwonej w osoczu i moczu ochotników
oprócz natywnych form antocyjanów stwierdzono
obecność ich metylowanych i glukuronowanych
pochodnych. Analiza farmakokinetyczna wykazała, że biodostępność antocyjanów jest wyższa
ze świeżej kapusty w porównaniu do produktów
z niej otrzymanych, co manifestowało się również
wyższą pojemnością przeciwutleniającą osocza
krwi.
Tytuł profesora uzyskali: Ryszard Amarowicz,
Barbara Jana, Jerzy Juśkiewicz, Hanna Radecka,
Henryk Zieliński.
Uzyskane habilitacje:
Magdalena Karamać Wygaszanie wolnych rodników oraz chelatowanie jonów metali przez frakcje
taninowe izolowane z materiału roślinnego;
Anna Korzekwa Leukotrieny w regulacji funkcji
rozrodczych krowy: synteza, uwalnianie i działanie;
Barbara Wąsowska Udział dojajnikowego transferu progesteronu w okołojajnikowym kompleksie
naczyniowym w lokalnych systemach regulują-

cych sekrecję hormonów jajnikowych u świni;
Izabela Wocławek-Potocka Czy kwas lizofosfatydowy uczestniczy w regulacji cyklu jajnikowego
i wczesnej ciąży u krowy?
Uzyskane doktoraty:
Julia Jarosławska Odżywcze i prozdrowotne właściwości wytłoków z porzeczki czarnej i truskawki
jako źródła błonnika i polifenoli w modelowych
badaniach in vivo;
Marlena Koszykowska Wpływ podwyższonego
poziomu 17β-estradiolu na kodowanie chemiczne
neuronów zwoju krezkowego tylnego oraz zwojów
pnia współczulnego zaopatrujących jajnik świni.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Biocentrum ANIMPOL, Warmińskie Centrum
Naukowo-Badawcze.
* 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 SYSTEMATYKI I EWOLUCJI
ZWIERZĄT PAN
Dyrektor: dr hab. Zbigniew M. Bocheński, prof.
ISiEZ PAN
Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab. Dariusz Iwan
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 56 pracowników, w tym 27 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 92
prace, z tego 38 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 26
projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 25 tematów.
Wybrane wyniki:
• W pracy A New Passerine Bird from the Early
Oligocene of Poland przedstawiono liczący ok.
30 mln lat nowy rodzaj i nowy gatunek Jamna
szybiaki, który jest jednym z najstarszych szczątków ptaków wróblowych i jedynym w świecie
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ptakiem wróblowym z oligocenu z zachowanymi
piórami.
• W pracy Conservation Genetics of Xerothermic
Beetles in Europe: The Case of Centricnemus Leucogrammus, na podstawie analizy polimorfizmu 6
markerów sekwencyjnych określono, że regionalne grupy populacji ryjkowca Centricnemus leucogrammus (kujawska, środkowopolska, słowackomorawska i ukraińska) są od siebie odizolowane.
• Opublikowano monografię Aegialiini and Eremazini of the World (Coleoptera, Scarabaeidae).
Iconography, która w formie kolorowej ikonografii, obejmuje 73 światowe gatunki z dwóch
reliktowych plemion chrząszczy Scarabaeidae
(Coleoptera).
Uzyskana habilitacja:
Grzegorz Paśnik Phylogeny and Generic Classification of Tachyusini (Coleoptera, Staphyinidae:
Aleocharinae).
Uzyskany doktorat:
Katarzyna Ochman Nornik zwyczajny (Microtus
arvalis) i nornik bury (Microtus agrestis) w środkowym i późnym plejstocenie Polski.
Instytut należy do sieci naukowej Krajowa Sieć
Informacji o Bioróżnorodności (KSIB).
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Groupement de Recherche Européen (GDRE);
Centrum Badań nad Fauną Plejstocenu Europy
(CBFPE).
* 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 ŚRODOWISKA
ROLNICZEGO I LEŚNEGO PAN
Dyrektor: dr hab. inż. Piotr Kowalczak, prof.
IŚRiL PAN
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Andrzej Mizgajski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 79 pracowników, w tym 39 naukowych

(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
102 prace, z tego 15 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
31 projektów badawczych, w tym 8 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 7
tematów.
Wybrane wyniki:
• W roku 2011 zakończono realizację 5-letniego programu badawczego EU Nitro-Europe „The
nitrogen cycle and its influence on the European
greenhouse gas balance”. Opracowano rozkład
przestrzenny bilansu azotu na obszarze zlewni
poprzez uwzględnienie wielu źródeł dopływów
N i jego odpływów dla wszystkich pól w zlewni. Na podstawie kalkulacji sald bilansowych
dla indywidualnych pól w oparciu o rozpoznane
strumienie dopływów N, można było zlokalizować pojedyncze obszary, o dużym ryzyku strat
tego składnika i emisji do środowiska poprzez
procesy wymywania oraz spływu powierzchniowego. Uzyskane wyniki umożliwiały określenie powiązań między nadwyżkami bilansowymi N na polach a intensywnością produkcji
i stopniem fragmentacji krajobrazu rolniczego.
Wykazano, że uwarunkowania przestrzenne pól
w badanej zlewni są symptomatyczne dla wielkości sald N. W grupie pól małych o skomplikowanym kształcie rozłogu obserwowano mniejszą intensywność procesów produkcji roślinnej
w porównaniu do obszarów skupiających pola
o większej powierzchni i regularności kształtów.
Stwierdzono znaczne różnice sald bilansowych
oraz dopływów N pomiędzy wydzielonymi grupami pól. Ogólnie obserwowano mniejsze salda
N oraz niższy poziom dopływów tego składnika
do pól w grupie skupiającej pola małe o nieregularnych kształtach. Strukturalnie prostsze układy
pól w grupie o mniejszej fragmentacji związane
były z większą intensywnością produkcji roślinnej, wyrażającą się wyższym mineralnym nawożeniem N i wyższymi plonami zbóż ozimych.
Wyniki badań wskazują, że ważnym predykatorem sald N w skali zlewni może być heterogenność obszarowa pól oraz intensywność produkcji
roślinnej.
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• W badaniach nad wpływem struktury krajobrazu na różnorodność biologiczną użytków
rolnych wykazano, że różnice (w zagęszczeniu,
biomasie i liczbie rodzin) pomiędzy wnętrzem
zadrzewienia śródpolnego oraz wąskim ekotonem
a otwartym polem (50-100 m od zadrzewienia)
były znaczne (3-4 krotne) na korzyść zadrzewienia
i ekotonu. Badania nad rolą środowisk efemerycznych w krajobrazie rolniczym w kształtowaniu
różnorodności gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych wykazały zwiększenie tej różnorodności na obszarach, na których znajdowały się sterty obornika i słomy. Stwierdzono występowanie
gatunków rzadkich w Polsce, których biologia
i wymagania środowiskowe oraz rozmieszczenie
i zagrożenie nie są jeszcze dostatecznie poznane.
• Opracowano bilans wodny dorzecza Wisły
do stopnia wodnego we Włocławku i tendencje zmian jego struktury w wyniku zmian klimatycznych. Wykorzystano Regionalny model
klimatyczny MPI-M-REMO, który pokrywa
Europę siatką o rozdzielczości przestrzennej
25 km25 km i został opracowany w Instytucie
Maxa Plancka. Obliczenia składowych bilansu
wodnego wykonano dla dwóch okresów: 19611990 i 2061-2090. Zgodnie z modelem należy
spodziewać się niewielkiego wzrostu sum rocznych opadów, z tym, że wzrosną one szczególnie zimą i nieco zmniejszą się w okresie letnim.
W efekcie wzrostu temperatury powietrza i prędkości wiatru wzrośnie ewapotranspiracja (parowanie terenowe, ETR). Z tej analizy wynika, że
zmiany czasowej i przestrzennej struktury pola
opadów zwiększą zarówno częstotliwość wysokich stanów w okresie późnej zimy i wiosny, jak
i wzrost częstotliwości niżówek w okresie lata
i wczesnej jesieni. W sezonowych wartościach
różnicy opad – ewapotranspiracja widać wyraźny wzrost deficytu wody w lecie, który wyniesie
26 mm w okresie 2061-2091 (średni dla całego
dorzecza). W skali roku wartość tego deficytu
wyniesie 5,5 mm. Przepływ na Wiśle w przekroju Włocławek zmniejszy się minimalnie, o około
30 m3·s-1. Jednak w przebiegu rocznym to zmniejszenie w okresie letnim będzie znacznie większe
i wyniesie średnio 142 m3·s-1. Prawdopodobny
jest wzrost przepływu w okresie wiosennym i jesiennym rzędu 60 m3·s-1. Wykazano silny związek
średnich sezonowych (np. jesień) przepływów we

Włocławku od wartości salda bilansu wodnego
(opad – ewapotranspiracja) w sezonie poprzednim: SQi = 3,33(opad – ETR) +736.6. R2 =
0,8194. Wysoka wartość współczynnika determinacji wskazuje na możliwość zastosowania
powyższego wzoru do prognozowania sezonowych wartości przepływu na stopniu wodnym we
Włocławku.
Uzyskany doktorat:
Wioletta A. Gaca Wpływ wieku i składu gatunkowego zadrzewień na procesy denitryfikacji
w glebach pod zadrzewieniami i na przyległych
polach uprawnych.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
Lanscape Tomorrow.
Instytut należy do sieci naukowych AGROGAS
oraz AGROEKOBIOLOGIA.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
POLAPGEN; Konsorcjum „Budowa elektrowni wraz z kopalnią węgla brunatnego na terenie
gminy Gubin i Brody”; Konsorcjum „Sustainable
Management of Varying in Land Use Development”; Konsorcjum ICOS-PL „Ogólnokrajowy
Zintegrowany System Obserwacji Gazów Szklarniowych”; Konsorcjum Agrobiotechnologii i badań bioróżnorodności roślin użytkowych.
* 60-809 Poznań, ul. Bukowska 19
( (61) 847-56-01, fax (61) 847-36-68
: e-mail: isrl@man.poznan.pl
www.isrl.poznan.pl

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Czesław Błaszak
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 101 pracowników, w tym 30 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
164 prace, z tego 79 w recenzowanych czasopi-
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smach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
87 projektów badawczych, w tym 4 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 10
tematów.

Uzyskany doktorat:
Julia Witczuk Nisze pokarmowe i siedliskowe
napływowego kojota i rodzimych rysia i pumy
w Parku Narodowym Olympic (USA).

Wybrane wyniki:
• Badano zjawisko hybrydyzacji mew z grupy
Larus argentatus-cachinnans-fuscus, na przykładzie populacji mieszanej mew w Rosji. Wśród
155 przeanalizowanych osobników z kolonii mieszańcowych, stwierdzono osobniki pięciu taksonów oraz osobniki fenotypowo pośrednie między
wszystkimi taksonami. Oznacza to, że środkowa
część Rosji europejskiej została skolonizowana
przez wszystkie pięć taksonów i stanowi unikatową pod względem zróżnicowania taksonomicznego strefę wtórnego kontaktu. Wyniki analiz
mikrosatelitarnych sekwencji DNA wskazują na
obecność albo jednej albo czterech rodzicielskich
populacji mew obecnych na śródlądziu Rosji.
• Badano nisze pokarmowe i siedliskowe napływowego kojota i rodzimych rysia i pumy w Parku
Narodowym Olympic (USA). Dla oceny trwałości
współwystępowania 3 drapieżników w Parku zbadano dietę i rozmieszczenie kojota, rysia i pumy.
Analiza odchodów wykazała duże podobieństwo
diety rysia i kojota. Dieta pumy była odmienna.
Rozmieszczenie odchodów w różnych środowiskach wskazało na brak preferencji siedliskowych
pumy, przy istotnej różnicy w preferencjach rysia
i kojota, co ogranicza konkurencję i sprzyja ich
współwystępowaniu.
• Realizowano projekt „Struktura genetyczna
a dyspersja wydry w górskim krajobrazie Bieszczadów”. Sprawdzano, czy Bieszczady, których
granią przebiega wododział między zlewiskami
Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego stanowią
przeszkodę dla migracji wydry – ssaka wysoce
mobilnego, ale związanego z ciekami wodnymi.
Zbadano strukturę genetyczną populacji po obu
stronach wododziału. Analizy genetyczne nie
wykazały wyraźnych różnic we frekwencji alleli
w obu populacjach. Wododział karpacki nie stanowi więc bariery dla dyspersji wydry.

Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
Centrum Nematologiczne.

Uzyskana habilitacja:
Maria Sterzyńska Assemblages of soil Collembola in Wetlands in the Floodplains of Some
Polish Rivers.

Centrum (kategoria „2” w rankingu MNiSW) zatrudnia 60 pracowników, w tym 31 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).

Instytut należy do sieci naukowych: Network
of Excellence EDIT: Toward the European Distributed Institute of Taxonomy (VI Program
Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego Unii
Europejskiej); 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 Grant Agreement 238988; I4Life Grant
Agreement 261555; CBOL: Consortium for the
Barcode of Life; 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

Pomocnicze jednostki naukowe
Polskiej Akademii Nauk nadzorowane przez
Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych
PAN
CENTRUM BADAŃ EKOLOGICZNYCH
w Dziekanowie Leśnym
Dyrektor: prof. dr hab. Janusz Z. Uchmański
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Werner Ulrich
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Działalność naukowa: opublikowano łącznie 93
prace, z tego 19 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 24
projekty badawcze; we współpracy z zagranicą
realizowano 26 tematów.
Wybrane wyniki:
• Badano przepływ energii przez piaszczyste
łachy wiślane. Uzyskane wyniki pokazują, że
organizmy żyjące w piaszczystych osadach wiślanych zużywają rocznie od 0,2 do 0,6 kg mokrej
masy materii organicznej (organicznych zanieczyszczeń wody) w przeliczeniu na jeden metr
kwadratowy plaży. W związku z tym zagospodarowanie (kanalizacja) Wisły, które spowoduje
zanik wysp, łach i plaż piaszczystych spowoduje
również ograniczenie (lub zanik) ich funkcji filtra
biologicznego utylizującego materię organiczną
wyłapywaną z wody wiślanej. Skutkiem tego będzie znaczące pogorszenie jakości wody w Wiśle,
a w dalszej konsekwencji wzrost nakładów na
dodatkowe oczyszczanie wody wiślanej.
• W ramach projektu „Dynamika produkcji
cyjanotoksyn oraz ich akumulacja i wpływ na
wybranych przedstawicieli zoohydrobiontów
w hipertroficznym jeziorze” przeprowadzono
3-letnie, kompleksowe badania dynamiki rozwoju fitoplanktonu ze szczególnym uwzględnieniem sinic (Cyanobacteria) produkujących
metabolity wtórne – hepatotoksyczne mikrocystyny i neurotoksyczną anatoksynę-a oraz wpływu tych metabolitów na populacje zooplanktonu
i zoobentosu. Badania kumulacji cyjanotoksyn
zachodzącej w naturalnych warunkach środowiskowych w zoobentosie i słodkowodnych rybach
zaliczane są do pionierskich w Polsce, a w przypadku anatoksyny-a również na świecie.
• Przeprowadzono terenowy test modelu „producer-scrounger”: badania interakcji międzyosobniczych u Aphelocoma ultramarina (Corvidae).
Uzyskane wyniki ilustrują wcześniej niezbadane
w naturze zdolności ptaków do szybkiej oceny
właściwości zasobów pokarmowych. Badania te
należą do nielicznych przykładów testowania modeli matematycznych w naturalnych warunkach.
Adaptacyjne zmiany zachowania, przewidywane
przez modele wystąpiły w okresie tylko kilku dni
od zmiany eksperymentalnego rozmieszczenia
pokarmu.

Uzyskane doktoraty:
Nataliyia Khvorostova Bioenergetyczny model
wewnątrzgatunkowej konkurencji o pokarm w populacji lądowego ślimaka Achatina achatina;
Agnieszka Lipińska Znaczenie interakcji międzygatunkowych w inwazji niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora DC na terenie
Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
BioGeo Centrum Badawcze PAN; Konsorcjum
Użytkowników Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach.
* 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

OGRÓD BOTANICZNY – CENTRUM
ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ
w Powsinie
Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy T. Puchalski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Marian Saniewski
Ogród (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 77 pracowników, w tym 9 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
30 prac, z tego 16 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
17 projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne;
we współpracy z zagranicą realizowano 4 tematy.
Wybrane wyniki:
• Po raz pierwszy opisano zjawisko somatycznej embriogenezy u roślin zarodnikowych
na przykładzie tropikalnych gatunków paproci
zachodzące w kulturze in vitro zarodków oraz
sporofitów w bardzo wczesnych stadiach rozwojowych.
• Opublikowano jakościowy model opisujący
mechanizm powstawania okołodobowych odkształceń tkanek roślinnych, który jest podstawo-
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wym elementem hipotezy wyjaśniającej przebieg
wzrostu promieniowego u roślin drzewiastych.
• W liniach żyta odznaczających się wysoką
wsobnością (S27) oznaczono nowe geny warunkujące chlorofilowe przebarwienia liści (ilg4, yd
i spn) i opisano ich ekspresję na poziomie ultrastrukturalnym.
Tytuł profesora uzyskali: Helena Kubicka, Wiesław Włoch.
Uzyskana habilitacja:
Anna Mikuła Indukcja, utrzymanie i długoterminowe zachowanie w ciekłym azocie (-196oC)
embriogenicznego potencjału kultur wybranych
gatunków z rodzaju Gentiana.
Uzyskany doktorat:
Karolina Tomiczak Wykorzystanie potencjału
morfogenetycznego protoplastów komórek somatycznych w tworzeniu międzygatunkowych
mieszańców goryczek.
* 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2
( (22) 754-26-10, fax (22) 757-66-45
: e-mail: ob.sekr@obpan.pl
www.ogrod-powsin.pl

STACJA BADAWCZA ROLNICTWA
EKOLOGICZNEGO I HODOWLI
ZACHOWAWCZEJ ZWIERZĄT
w Popielnie
Dyrektor: mgr Andrzej Rudzki
W roku 2011 kontynuowano realizację programu ochrony zasobów genetycznych konika
polskiego, krów rasy polskiej czerwonej oraz
krów rasy nizinnej czarno-białej. Hodowla wymienionych zwierząt zgodna jest z ogólnymi wytycznymi światowej i krajowej strategii ochrony
różnorodności biologicznej. Wynikają one z założeń przyjętych w programie FAO dla zachowania
zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich
na podstawie konwencji o różnorodności biologicznej, jaką Polska podpisała w roku 1992.
W realizację wymienionych zadań włączyła się
Polska Akademia Nauk, a w konsekwencji Stacja
Badawcza w Popielnie. Mając status pomocniczej
jednostki naukowej Stacja pomaga realizować

prace naukowe innych ośrodków badawczych,
oferując materiał badawczy, laboratorium, salę
konferencyjną oraz bazę noclegową dla zainteresowanych współpracą.
W minionym roku na terenie Stacji realizowano następujące prace badawcze w ramach otrzymanych grantów: „Behawioralne i fizjologiczne
reakcje młodych koni podczas procedur zootechnicznych jako wskaźnik dobrostanu” (IGiHZ
PAN w Jastrzębcu); „Wzbogacenie mleka o wybrane składniki bioaktywne w gospodarstwach
niskonakładowych i ekologicznych” (IGiHZ PAN
w Jastrzębcu); „Znaczenie zwierząt zimnowodnych w rozprzestrzenianiu pasożytniczych pierwotniaków Cryptosporidium spp. i Giardia spp.
w wodach powierzchniowych Pojezierza Mazurskiego w aspekcie potencjalnego zagrożenia zdrowia ludzi” (Państwowy Instytut Weterynaryjny
– PIB w Puławach); „Charakterystyka mikroflory
i mikrofauny oraz helminofauny przewodu pokarmowego bobra europejskiego: badanie zależności
pomiędzy stanem populacji mikroorganizmów
a aktywnością celulolityczną i profilem kwasów
tłuszczowych w wybranych tkankach (IFiŻZ
PAN w Jabłonnie); „Badanie korelacji wybranych
parametrów biochemicznych i funkcji życiowych
krów mlecznych na potrzeby stworzenia modelu
biocybernetycznego organizmu krowy” (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu); „Zawartość
wybranych pierwiastków w porożach jelenia
szlachetnego Cervus elaphus jako wskaźnika
zmian skażenia dziczyzny i środowiska w okresie ostatnich 60 lat” (IRiBŻ PAN w Olsztynie,
Stacja Badawcza w Popielnie udostępniła do
badań kolekcje poroża jeleni z okresu 60 lat).
Stacja realizowała program szkoleń dla lekarzy
weterynarii oraz nauczycieli zawodu szkół rolniczych. Kursy doszkalające dla lekarzy weterynarii Stacja realizowała wspólnie z Uniwersytetem
Przyrodniczym we Wrocławiu, Firmą Elektroniczną DRAMIŃSKI oraz vet.com.eu, natomiast
szkolenia dla nauczycieli zawodu zorganizowano wspólnie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości
w Falentach. Zajęcia tego typu będą kontynuowane.
Stacja zajmuje się również propagowaniem hodowli koników polskich i krów pc, m.in. podczas
imprezy „Weekend z Konikiem polskim” w Popielnie. Na spotkaniu w roku sprawozdawczym
przedstawione do oceny, zgodnie z programem,
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najlepsze konie otrzymały licencję, a na seminarium wygłoszono referaty dotyczące problemów
związanych z hodowlą koników w Polsce. Stacja Badawcza wzięła udział w wystawie rolniczej
zwierząt hodowlanych w Olsztynie, na której krowy pc hodowane w Stacji zdobyły tytuł czempiona i wiceczempiona. Krowa rasy pc na krajowej
wystawie zwierząt hodowlanych w Poznaniu
(POLAGRA) zdobyła tytuł wiceczempiona,
a druga otrzymała złoty medal w swojej klasie.
Prezentowane dwa konie zdobyły tytuł czempiona
i wiceczempiona.
W 2011 roku Stacja gospodarowała na obszarze 2400 ha zatrudniając 18 etatowych pracowników. Swoją działalność zamknęła dodatnim
wynikiem finansowym.
* 12-220 Ruciane-Nida, Popielno
( (87) 423-15-19, fax (87) 423-16-17
: e-mail: popielno@pan.pl, sbpan@wp.pl
www.popielno.pl

ZAKŁAD ANTROPOLOGII
we Wrocławiu
Dyrektor: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Kozieł
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. nadzw.
dr hab. Krzysztof Borysławski
Instytut (kategoria „2” w rankingu MNiSW) zatrudnia 13 pracowników, w tym 11 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 12
prac, z tego 9 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 13
projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 11 tematów.
Wybrane wyniki:
• Celem projektu „Stres psychologiczny
a funkcje reprodukcyjne kobiet. Wpływ stresu
psychologicznego na wydzielanie progesteronu
i 17-β-estradiolu w cyklu menstruacyjnym” było
zbadanie związku pomiędzy nasileniem stresu
psychologicznego doświadczanego przez kobiety
w życiu codziennym a wydzielaniem steroido-

wych hormonów cyklu menstruacyjnego. Badanie przeprowadzono na próbie 150 aktywnych
zawodowo, miejskich kobiet w wieku pomiędzy
24 a 37 rokiem życia. Stres psychologiczny określono, używając miar fizjologicznych w postaci
codziennych stężeń kortyzolu i subiektywnych
wyrażonych w postaci wyników testów psychologicznych. Stężenia metabolitów hormonów
reprodukcyjnych oraz kortyzolu oznaczono na
podstawie analizy próbek moczu pobieranych
przez kobiety codziennie, przez czas trwania
cyklu menstruacyjnego. Wstępne analizy zgromadzonych danych pozwoliły stwierdzić, iż stres
psychologiczny odgrywa istotną rolę w kształtowaniu zmienności wydzielania hormonów reprodukcyjnych cyklu menstruacyjnego. Zgodnie
z adaptacyjnymi modelami, które przewidują
supresję funkcji reprodukcyjnych w odpowiedzi
na stres fizjologiczny związany z ograniczeniami energetycznymi oraz na stres psychologiczny
związany z pogarszającym się statusem psychospołecznym, w badanej próbie stwierdzono obniżone stężenia hormonów reprodukcyjnych u kobiet, które charakteryzował relatywnie wysoki
wysiłek fizyczny i wysoki stres psychologiczny.
W projekcie zademonstrowano, iż zmienność
w odpowiedzi układu reprodukcyjnego na stres
jest zależna od indywidualnych uwarunkowań
temperamentalnych. W szczególności, obniżone
stężenia hormonów reprodukcyjnych w odpowiedzi na stres obserwowano u kobiet o strukturze
temperamentu charakteryzującej się nieefektywnym mechanizmem regulacji stymulacji. Stwierdzono także bezpośredni związek pomiędzy
poziomem hormonów reprodukcyjnych a temperamentem badanych kobiet.
• Badano zmienność BMI u chłopców na tle
masywności ich szkieletu. Powszechnie uznawana metoda oceny otłuszczenia ciała opiera się na
obliczeniu wskaźnika BMI oraz porównaniu go
z wartościami referencyjnymi WHO. Taka ocena
stopnia otłuszczenia osobnika może być jednak
zafałszowana, bowiem wskaźnik ten uwzględnia
zarówno masę tkanki tłuszczowej oraz masę ciała
szczupłego m.in. tkanki kostnej. Celem badań było
określenie wartości diagnostycznej wsk. BMI na
podstawie danych z II Zdjęcia Antropologicznego
(ponad 9000 chłopców o ogólnej niskiej masie
ciała, w wieku 8-18 lat). Analizy wykazały, że
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w trzech kategoriach otłuszczenia określonych na
podstawie fałdów skórno-tłuszczowych, wartości
wskaźnika BMI różniły się istotnie statystycznie
w zależności od masywności szkieletu. Podobny
charakter wyników utrzymywał się w badanych
klasach wieku. Otrzymane wyniki wskazują na
niedoskonałości w praktyce oceniania otłuszczenia metodą wskaźnika BMI (szczególnie w tzw.
populacjach szczupłych) oraz sugerują ostrożność w interpretacji wyników innych autorów.
• Realizowano projekt „Zróżnicowanie przedwczesnej umieralności, ze względu na stan cywilny w Polsce w czasie transformacji ustrojowej”.
W dobie transformacji ustrojowej w Polsce zaobserwowano zależność pomiędzy stanem cywilnym a przedwczesną umieralnością. Osoby
zamężne miały mniejsze ryzyko przedwczesnego
zgonu w porównaniu z osobami niezamężnymi,
rozwiedzionymi i owdowiałymi. Siła działania
tego czynnika zmieniała się w czasie i była różna dla obu płci. W przypadku mężczyzn wzrosło
ryzyko przedwczesnego zgonu wśród wdowców,
a w przypadku kobiet wśród rozwiedzionych.
W tym czasie znaczenie stanu cywilnego zmalało.
* 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 BIOLOGII ANTARKTYKI
w Warszawie
(z dniem 1 stycznia 2012 r.
Zakład został włączony do Instytutu
Biochemii i Biofizyki PAN)
Dyrektor: p.o. dr inż. Katarzyna Chwedorzewska
Instytut (kategoria „2” w rankingu MNiSW) zatrudniał 10 pracowników, w tym 6 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 36
prac, z tego 10 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 7 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą
realizowano 6 tematów.

Wybrane wyniki:
• Badano wpływ deglacjacji na powstawanie
i kształtowanie przez mikroorganizmy ekosystemów polarnych. Grunty świeżo odsłonięte od
lodu i śniegu nie są tak sterylne i ubogie w nutrienty, jak dawniej sądzono. Są bogate w mikroorganizmy i elementy biogenne, utrzymując
swój środowiskowy charakter wiele lat po deglacjacji i modyfikując proces sukcesji. Allochtoniczna kolonizacja zaczyna się w momencie, gdy
wyczerpuje się dopływ nutrientów związanych
z lodowcem, dopiero wtedy nabierają znaczenia
organizmy pionierskie. Dla rozwoju zespołów
mikrobialnych w postglacjalnych glebach niezwykle ważnym czynnikiem środowiskowym jest
zjawisko krioturbacji, związane z zamarzaniem
i rozmarzaniem gleby, występujące w miejscach
pozbawionych roślinności. Jednym ze źródeł dopływu mikroorganizmów i nutrietów do nowo
odkrytych terenów jest topniejący lodowiec zasiedlony przez bogatą mikrobiocenozę. Stwierdzono
wyraźne różnice w liczebności bakterii pomiędzy
rejonami postglacjalnymi trzech badanych lodowców Ekologii, Baranowskiego i Windy. Najwyższe wartości TC były obserwowane w świeżo
odsłoniętych glebach moreny bocznej na lodowcu
Ekologii i moreny czołowej na Lodowcu Baranowskiego. W miarę oddalania się od czoła lodowca następował spadek liczebności bakterii.
Ponowny wzrost był obserwowany w najstarszym fragmencie terenu odsłoniętego 30 lat temu.
Odwrotne relacje zaobserwowano w rejonie lodowca Windy, gdzie na styku z czołem lodowca
występowały najniższe wartości TC. Potwierdza
to odmienność Lodowca Windy w stosunku do
opisanych poprzednio lodowców. Laguna Ekologii będąca inną formą postglacjalnego terenu
stanowi niezwykle ciekawą, nową formę ekosystemu polarnego o cechach ekotonu. Wysoka dobowa dynamika pływów oceanicznych wpływała
na strukturę mikrobiocenozy. W zależności od
strefy laguny bakterioplankton składał się w różnych proporcjach, z halofilów oceanicznych oraz
słodkowodnych drobnoustrojów zasilających
zbiornik wraz z wodami topniejących lodowców.
Najbardziej charakterystyczną i względnie stabilną częścią biocenozy ekosystemu były peryfitonowe i bentosowe organizmy zdolne do przeżycia
w ekstremalnych warunkach, wysokich wahań
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zasolenia, nasłonecznienia, natlenienia i dostępności biogenów. Badania molekularne wskazują na unikatowy skład bakteriocenozy tej niszy
ekologicznej. Kluczowe znaczenie dla procesów
przebiegających w ekosystemie Laguny Ekologii
ma zasilanie zbiornika w allochtoniczną materię
organiczną, utylizowaną w toku procesów mikrobiologicznych. Intensywna mikrobiologiczna
hydroliza polimerów organicznych oraz regeneracja nutrientów wpływała na wzrost żyzności
zbiornika, jak również oddziaływała na przylegającą do laguny przybrzeżną strefę Zatoki Admiralicji. Badano też udział mikroorganizmów
beztlenowych w procesach biochemicznych
zachodzących w środowiskach postglacjalnych.
Z biogeochemicznego punktu widzenia to właśnie mikroorganizmy beztlenowe, takie jak np.
bakterie redukujące siarczany, odgrywają kluczową rolę w metabolizowaniu różnorodnej materii
organicznej na końcowym etapie mineralizacji.
Ponadto BRS uczestniczą w wielu procesach biogeochemicznego wytrącania różnych minerałów
np. węglanów (kalcyt, dolomit) oraz siarki elementarnej, tym samym uczestniczą w procesach
glebotwórczych zarówno na przedpolach lodowców, jak i w innych obszarach przybrzeżnych,
gdzie jest dostępna materia organiczna.
Tytuł profesora uzyskał Andrzej Tatur.
Uzyskany doktorat:
Magdalena Żmuda-Baranowska Różnorodność
bakterii biorących udział w degradacji materii
organicznej pochodzenia morskiego w przybrzeżnych środowiskach lądowych Antarktyki i Arktyki.
* 02-141 Warszawa, ul. Ustrzycka 10/12
( (22) 846-33-83, fax (22) 846-19-12
: e-mail: zba@arctowski.pl
www.arctowski.pl

Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Ewa Kamler
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 18 pracowników, w tym 9 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 18
prac, z tego 1 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 8 projektów badawczych, w tym 1 zagraniczny; we
współpracy z zagranicą realizowano 3 tematy.
Wybrane wyniki:
• U karpi, którym podano antygen T-zależny
(HSA) nie występowały różnice w produkcji
przeciwciał pomiędzy grupą żywioną paszą zawierającą 0,1% suplementu MacroGard a grupą
kontrolną, natomiast u ryb, którym aplikowano
antygen T-niezależny (LPS) produkcja przeciwciał była statystycznie istotnie niższa (p<0.01)
w grupie doświadczalnej. Analiza ekspresji trzech
genów kodujących immunoglobuliny karpia IgM,
IgZ1 i IgZ2 wykazała brak korelacji pomiędzy
obserwowaną produkcją przeciwciał a aktywnością tych genów. Dane te sugerują, że badany
immunostymulant – β-glukan wpływa wybiórczo na T-niezależny szlak odporności swoistej.
Dodatkowo należy wnioskować, że znane na
dzień dzisiejszy geny kodujące immunoglobuliny
karpia IgM, IgZ1 i IgZ2 nie są jedynymi genami odpowiedzialnymi za produkcję przeciwciał
u Cyprinus carpio L.
Zakład jest członkiem konsorcjum naukowego Sieć badawczo-szkoleniowa Initial Training
Network.
* 43-520 Chybie, ul. Kalinowa 2, Zaborze
( (33) 853-37-78, fax (33) 858-92-92
: e-mail: zigr@golysz.pan.pl
www.fish.edu.pl

ZAKŁAD ICHTIOBIOLOGII
I GOSPODARKI RYBACKIEJ
w Gołyszu
Dyrektor: do 31.10.2011 r. – p.o. prof. nadzw.
dr hab. Andrzej Pilarczyk
od 1.11.2011 r. – p.o. dr Ilgiz Irnazarow
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Czł. rzecz. PAN Henryk Szymczak
Dziekan Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk
o Ziemi PAN
W końcu roku 2011 Wydział III PAN liczył
90 członków krajowych, w tym 55 członków rzeczywistych, 35 członków korespondentów i 49
członków zagranicznych, a także 6 członków
Akademii Młodych Uczonych.
Działalność korporacyjna Wydziału III PAN
realizowana była, podobnie jak w latach ubiegłych, w formie sesji plenarnych, posiedzeń komisji działających przy Wydziale oraz wydziałowych komitetów naukowych. Wielu członków
Wydziału, poza pracą badawczą, prowadziło
aktywną działalność organizacyjno-naukową,
uczestnicząc w pracach komitetów naukowych
PAN, rad naukowych instytutów PAN i i rad wydziałowych uczelni, towarzystw naukowych, rad
redakcyjnych specjalistycznych czasopism krajowych i zagranicznych oraz fundacji działających
na rzecz nauki. Członkowie Wydziału zatrudnieni w jednostkach naukowych PAN uczestniczyli
w procesie dydaktycznym w szkołach wyższych,
prowadząc wykłady dla studentów, promując
doktorantów, prezentując własne osiągnięcia na
konferencjach naukowych. Członkowie Wydziału III prowadzili także działalność popularyzatorską prowadząc wykłady popularnonaukowe
w różnych instytucjach naukowych i na spotkaniach z młodzieżą.
Odbyły się trzy sesje plenarne Wydziału: 18
lutego, 6 maja i 7 listopada. Na sesjach tych omawiano najważniejsze sprawy związane z działalnością Wydziału i aktualne wydarzenia naukowe
w Polsce i na świecie. Na każdej sesji dziekan
Wydziału przekazywał informacje o ważniejszych sprawach poruszanych na posiedzeniach
Prezydium PAN i spotkaniach dziekanów z kierownictwem PAN.
• Przedmiotem obrad sesji plenarnej w dniu
18 lutego było m.in. zaopiniowanie kandydatury
na stanowisko dziekana, wybór przedstawiciela
Wydziału do Prezydium PAN oraz sprawy związane z siecią komitetów naukowych Wydziału.
Zebranie poprowadził wiceprezes PAN Marek
Chmielewski. Kandydujący na stanowisko dziekana Wydziału III PAN prof. Henryk Szymczak
został pozytywnie zaopiniowany przez sesję

plenarną. Uczestnicy sesji poparli propozycję
prof. M. Chmielewskiego, aby nowo powołany
dziekan reprezentował Wydział III PAN w Prezydium PAN. Rozpatrywano sprawy związane
z nową siecią komitetów oraz ewentualnym
zmniejszeniem ich liczby np. poprzez połączenie komitetów z pokrewnych dziedzin. Powołano
również Komisję ds. opracowania nowego Regulaminu Nagród, w składzie: prof. Marek Grad,
prof. Janusz Jurczak, prof. Stanisław Kwapień,
prof. Andrzej K. Wróblewski. Wybrano dwóch
przedstawicieli Wydziału do Komisji ds. działalności upowszechniającej naukę: prof. Adama
Sobiczewskiego i prof. Pawła Rowińskiego. Prof.
Michał Szulczewski został przedstawicielem Wydziału w Komisji Rewizyjnej.
Prof. Marek Jeżabek poinformował zgromadzonych, że została pomyślnie przeprowadzona
seria naświetleń czerniaka gałki ocznej, dzięki
urządzeniom zbudowanym przez fizyków z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego
PAN. Prof. Janusz Lipkowski przedstawił zgromadzonym szczegóły sesji inauguracyjnych rozpoczętego w 2011 roku Międzynarodowego Roku
Chemii oraz 100-lecia przyznania Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii Marii Skłodowskiej-Curie.
• Na sesji plenarnej Wydziału, która odbyła
się 6 maja, zajmowano się: siecią komitetów naukowych, wyborem przedstawicieli Wydziału do
Kapituły ds. Akademii Młodych Uczonych i sprawami z nią związanymi oraz kwestią Regulaminu
i Komisji ds. nagród naukowych Wydziału. Dr
Włodzimierz Strupiński z Instytutu Technologii
Materiałów Elektronicznych, wygłosił referat
„Grafen – nadzieja techniki XXI w”. Po przedyskutowaniu tematu uczestnicy sesji przegłosowali uchwałę dot. prac badawczych nad grafenem
w Polsce. Prof. A.K. Wróblewski przedstawił
rezultaty prac Komisji ds. nagród naukowych
Wydziału III PAN. Zaakceptowano Regulaminy
nagród oraz nowy skład Komisji Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Komisji
nagród naukowych Wydziału III PAN.
Wiceprezes PAN M. Chmielewski omówił
strukturę i zasady funkcjonowania nowej jednostki organizacyjnej korporacji – Akademii Młodych
Uczonych. W jej skład wejdzie 35 wybitnych
młodych naukowców, którzy nie ukończyli
38 roku życia. Członkowie Kapituły będą czu-
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wali nad całością wyborów. Wyłoniono kandydatów na członków Kapituły Akademii Młodych
Uczonych: prof. Janusza Jurczaka, prof. Marka
Pfütznera oraz prof. Jerzego Derę. Wydział będzie mógł wybrać 9 członków Akademii Młodych
Uczonych .
W związku z połączeniem wydziałów Akademii i zwiększeniem liczby członków Wydziału III,
prof. H. Szymczak przypomniał, że nowa ustawa
o PAN przewiduje możliwość podziału Wydziału
na sekcje. Uczestnicy sesji opowiedzieli się za
powołaniem sekcji: nauk chemicznych, nauk fizycznych, nauk matematycznych i nauk o Ziemi.
Odbyła się dyskusja w sprawie sieci komitetów
Wydziału III PAN. Nie zgłoszono propozycji łączenia czy likwidacji istniejących w poprzedniej
kadencji komitetów. Postanowiono, że w ramach
Wydziału III PAN będą działały: Komitet Astronomii, Komitet Chemii, Komitet Chemii Analitycznej, Komitet Fizyki, Komitet Krystalografii,
Komitet Matematyki, Komitet Badań Czwartorzędu, Komitet Badań Morza, Komitet Geofizyki,
Komitet Nauk Geologicznych, Komitet Nauk Mineralogicznych i Komitet Nauk Geograficznych.
Prof. H. Szymczak omówił przygotowania, jakie
podjął Wydział w związku z Dniami Nauki Rosyjskiej w Polsce w 2011 roku.
• Na sesji plenarnej Wydziału w dniu 7 listopada
omówiono m.in. przyznanie nagród naukowych
Wydziału III PAN oraz opiniowanie kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych.
Wysłuchano wykładu prof. Marka Narkiewicza
z Państwowego Instytutu Geologicznego „Gaz
łupkowy w Polsce z perspektywy geologa – fakty, przewidywania, nadzieje”. Prof. J. Jurczak,
przewodniczący Komisji Nagrody Naukowej
im. M. Skłodowskiej-Curie (w 2011 roku przeznaczonej dla fizyka) poinformował o kandydatach i przebiegu ich opiniowania przez Komisję.
Prof. J. Jurczak, w zastępstwie prof. R.R. Gałązki
przewodniczącego Komisji Nagród Naukowych
Wydziału III PAN, poinformował o kandydatach
i przebiegu ich opiniowania. Przyznano nagrody
i wyróżnienia naukowe Wydziału III.
Opiniowano kandydatów do Akademii Młodych Uczonych. Prof. H. Szymczak zaproponował następujący podział miejsc: po dwa miejsca
dla matematyków, fizyków, chemików i reprezentantów nauk o Ziemi oraz jedno dla astronomów.

Uczestnicy sesji poparli wniosek, a dyskusję dotyczącą kandydatów przeprowadzono w sekcjach.
Pozytywnie zaopiniowano kandydatów do Akademii Młodych Uczonych: Michała Chmielewskiego, Sławomira Dinewa, Igora Soszyńskiego,
Witolda Szczucińskiego, Macieja Wojtkowskiego
i Michała Zatonia.
Prof. M. Jeżabek wygłosił referat o powstającym Centrum terapii protonowej w Instytucie
Fizyki Jądrowej PAN. W prezentacji przedstawił
m.in. zastosowanie i zalety stosowania radioterapii protonowej w zwalczaniu nowotworów
(w szczególności gałki ocznej),
Nagrody i wyróżnienia naukowe
Nagrodę Naukową im. Marii SkłodowskiejCurie za rok 2011 w dziedzinie fizyki przyznano
prof. dr. hab. Krzysztofowi Pachuckiemu z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodę przyznano za prace dotyczące
badań wzajemnego związku struktury jąder i atomowych poziomów energetycznych.
W dziedzinie fizyki i astronomii Nagrodę Naukową im. Stefana Pieńkowskiego przyznano
dr. Michałowi Matuszewskiemu z Instytutu Fizyki PAN za cykl 5 prac dotyczących powstawania
struktur przestrzennych w kondensatach Bosego-Einsteina atomów z niezerowym momentem
magnetycznym pod wpływem oddziaływań zależnych od spinu. W dziedzinie matematyki Nagrodę Naukową im. Wacława Sierpińskiego
otrzymał dr hab. Piotr Śniady, z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę
Asymptotics of Characters of Symmetric Groups
Related to Stanley Character Formula. W dziedzinie chemii Nagrodę Naukową im. Włodzimierza Kołosa przyznano dr hab. Agnieszce
Szumnej z Instytutu Chemii Organicznej PAN
za cykl prac naukowych zatytułowanych Chiralne
kontenery molekularne.
Działalność członków Wydziału III uhonorowano licznymi wyróżnieniami. Między innymi,
prof. Zbigniew Ciesielski został uhonorowany
odnowieniem doktoratu przez Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. Andrzej
K. Wróblewski otrzymał doktorat honoris causa
Politechniki Warszawskiej oraz został wyróżniony odnowieniem doktoratu przez Uniwersytet
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Warszawski. Prof. Czesław Druet otrzymał medal
z okazji 50. rocznicy Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. Prof. Janusz
Jurczak otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy oraz Medal
im. Dr Tytusa Chałubińskiego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego. Prof. Bogdan Bojarski otrzymał doktorat honorowy od Uniwersytetu
w Tbilisi. Prof. Lucjan Sobczyk został wyróżniony
przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu tytułem profesora honorowego. Prof. Tomasz Dietl został członkiem Academia Europaea.
Ponadto członkowie Wydziału otrzymali
wysokie odznaczenia państwowe: prof. Henryk
Kozłowski i prof. Wiesław Pleśniak – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; prof. Andrzej
Białas i prof. Janusz Jurczak – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Wydział kontynuował koordynację inicjatywy
Unii Europejskiej KORANET, powołanej w celu
intensyfikacji i wzmocnienia współpracy naukowo-technicznej między Koreą i Europą. Projekt
finansowany jest w ramach 7. Programu Ramowego UE.
Działalność komitetów naukowych
Ważnym obszarem działalności Wydziału
była aktywność dwunastu komitetów naukowych
usytuowanych przy Wydziale III. Komitety prowadzą własne strony internetowe, na których
podane są ogólne informacje dotyczące ich działalności.
Komitet Astronomii współorganizował
zawody LIV i LV Olimpiady Astronomicznej
i uczestniczył w wydawaniu czasopisma „Astronomy and Astrophysics”. Pełnił również rolę
Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej
Unii Astronomicznej. W związku z planowanym na rok 2012 Walnym Zgromadzeniem IAU
rozpoczęto procedurę naboru nowych członków.
Rozesłano informację i sporządzono listę potencjalnych kandydatów do zaopiniowania na najbliższym zebraniu plenarnym Komitetu.
Odbyło się jedno posiedzenie prezydium
Komitetu Chemii. Omawiano sprawy obcho-

dów Międzynarodowego Roku Chemii (IYC2011) oraz Roku Marii Skłodowskiej-Curie
(MSC-100), zagadnienia Narodowego Komitetu
IUPAC oraz stan przygotowań do posiedzenia
Biura IUPAC w kwietniu 2011 r. w Warszawie,
opiniowano kandydatów do nagród Prezesa Rady
Ministrów. Komitet współfinansował lub współorganizował: IV Międzynarodową Konferencję
„Catalysis for polluting emissions aftertreatment
and production of renewable energies”, liczne
imprezy związane z obchodami IYC-2011 oraz
MSC-100. Współorganizował także Olimpiadę
Chemiczną i warsztaty naukowe uzdolnionej młodzieży szkół średnich. Z okazji IYC-2011 wydano
w nakładzie 1500 egz. monografię Misja nauk
chemicznych pod redakcją prof. B. Marcińca,
której współautorami było 66 wybitnych uczonych z obszaru nauk chemicznych. Członkowie
komitetów IYC-2011: Honorowego – profesorowie Janusz Jurczak, Janusz Lipkowski, Wojciech
Lubiewa-Wieleżyński, oraz Programowego: profesorowie Małgorzata Witko, Monika Michel,
Bogdan Marciniec, Stanisław Penczek i Andrzej
Konował brali udział w obradach organizowanych przez UNESCO w Paryżu z okazji otwarcia
Międzynarodowego Roku Chemii oraz w sesji na
Sorbonie rozpoczynającej Rok Marii Skłodowskiej-Curie (MSC-100). Wiceprezes PAN Marek
Chmielewski, profesorowie Janusz Jurczak, Janusz Lipkowski, Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, członkowie Komitetu Honorowego IYC oraz
Małgorzata Witko, członek Komitetu Programowego IYC brali udział w Brukseli w konferencji
zamykającej obchody Międzynarodowego Roku
Chemii (IYC). 25 listopada 2011 r. na Zamku
Królewskim w Warszawie przy współudziale
Komitetu odbyła się Polsko-Francuska Konferencja zamykająca obchody Roku Chemii MSC100, w której uczestniczyli marszałek Senatu,
władze i członkowie PAN z Prezesem PAN na
czele, przedstawiciele rządu oraz władz municypalnych m. st. Warszawy, członkowie delegacji
francuskiej, Komitetu Chemii oraz liczne grono
naukowców wyższych uczelni, instytutów resortowych i krajowych towarzystw naukowych.
Prezydium Komitetu pełni funkcję Narodowego
Komitetu IUPAC. W agendach IUPAC pracują
profesorowie Stanisław Penczek, Jacek Kijeński
i Małgorzata Witko.
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Komitet Fizyki działa w sekcjach: Materii
Skondensowanej, Fizyki Atomowej i Molekularnej (FAMO), Fizyki Teoretycznej i Badań
Podstawowych, Fizyki Plazmy. Odbyło się jedno posiedzenie prezydium Komitetu, podczas
którego dokonano oceny i rankingu kandydatur
do Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Komitet
Fizyki współfinansował lub współorganizował
15 międzynarodowych i jedną krajową konferencję. W roku 2011 do komisji Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej (�������
The International Union of Pure and Applied Physics
IUPAP) wybrano nowych członków: prof. dr. hab.
M. Ostrowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego
– do Komisji Promieniowania Kosmicznego C4
i prof. dr. hab. J. Kossuta z Instytutu Fizyki PAN
– do Komisji Półprzewodników C8.
Komitet Matematyki zorganizował jedno
posiedzenie plenarne oraz jedno posiedzenie
prezydium Komitetu. Komitet opiniował wnioski o nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia, dyskutowano nt. działalności
Rady Narodowego Centrum Nauki. Prof. Feliks
Przytycki przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego (GA) IMU (Interna
tional Mathematical Union) w Bangalore (Indie),
a prof. Stefan Jackowski przedstawił informacje
z Międzynarodowego Kongresu Matematyków
w Hyderabadzie (Indie) oraz o planowanym
na 2012 rok 6. Kongresie Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. Odbyły się dwa
posiedzenia Komisji Matematyki. Posiedzenie
Komisji Statystyki odbyło się przy okazji konferencji „Statystyka Matematyczna – Wisła 2011”.
Posiedzenie Komisji Konferencji Zastosowań
Matematyki odbyło się przy okazji XL Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki.
Komitet współfinansował lub współorganizował
5 konferencji naukowych.
Odbyło się posiedzenie plenarne oraz dwa
posiedzenia prezydium Komitetu Chemii Analitycznej. Omawiano: przygotowanie i wybory nowych członków Komitetu oraz składu prezydium,
główne kierunki działania Komitetu w nowej kadencji. Rozpatrywano wnioski o nagrody Komitetu Chemii Analitycznej. Wytypowano kandydata
do medalu Kemuli za rok 2011 oraz do medalu
za zasługi dla Komitetu Chemii Analitycznej.
Członkowie Komitetu uczestniczyli w pracach

Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Analityka”
oraz współpracowali z wydawnictwem MALAMUT. Współpracowali również ze Stowarzyszeniem REFMAT w zakresie popularyzacji wiedzy
o problemach jakości laboratorium analitycznego. Organizowali konkursy na najlepsze prace
doktorskie z zakresu chemii analitycznej, pełnili funkcje w międzynarodowych organizacjach
chemicznych, m.in. Technical Committee for
Quality Assurance in testing and Calibration,
Central European Group for Separation Sciences,
International Society of Environmental Analytical
Chemistry, International Union of Pure and Applied Chemistry. Komitet współfinansował lub
współorganizował 12 konferencji.
Komitet Krystalografii zorganizował dwa
zebrania plenarne poświęcone głównie podsumowaniu kadencji 2007-2010 oraz sprawom
związanym z wyborami członków Komitetu na
kadencję 2011-2014. Przeprowadzono wybory do
Komitetu na kadencję 2011-2014. Członkowie
Komitetu uczestniczyli w pracach grup eksperckich planujących kształt linii eksperymentalnych
w powstającym narodowym centrum synchrotronowym w Krakowie. Trzy linie planowanego synchrotronu będą bezpośrednio związane z badaniami krystalograficznymi. Komitet pełni funkcję
Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Krystalograficzną (IUCr).
Polscy naukowcy są członkami komisji IUCr:
Commission on Aperiodic Crystals, Commission
on Biological Macromolecules, Commission on
Crystal Growth and Characterization of Materials, Commission on Crystallography in Art and
Cultural Heritage, Commission on High Pressure,
Commission on Magnetic Structures, Commission on Mathematical and Theoretical Crystallography, Commission on Structural Chemistry,
Commission on XAFS. W redakcjach czasopism
Unii działa troje krystalografów z polskich instytucji naukowych. Komitet zorganizował 53.
Konwersatorium Krystalograficzne oraz Heart of
Europe Bio-Crystallography Meeting (Hec-14).
Odbyło się zebranie plenarne Komitetu Badań Morza, na którym omawiano: sprawozdanie
z działalności Komitetu w roku 2010, plan pracy
Komitetu i sekcji specjalistycznych w 2011 roku
oraz osiągnięcia Instytutu Morskiego w Gdańsku
w zakresie badań naukowych środowiska mor-
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skiego. W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna
Wypych-Namiotko. Odbyły się również dwa
zebrania prezydium oraz zebranie ustępującego
prezydium Komitetu jako komisji wyborczej na
kadencję 2011-2014. Przedmiotem spotkań było:
omówienie potencjalnej roli komitetów naukowych PAN w działalności opiniodawczej; uczestnictwo Komitetu Badań Morza PAN w Bałtyckim
Festiwalu Nauki; ocena realizacji planu wydawniczego Komitetu w roku 2011 (czasopisma
„Oceanologia”); współpraca z organizacjami samorządowymi oraz pozarządowymi, działającymi
w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania
środowiskiem w regionie nadmorskim; konsultacje dla Ministerstwa Infrastruktury w sprawie
wniosku Polski o zagłębienie rurociągu Nord
Stream na trasie podejściowej do Świnoujścia;
sprawy związane z reorganizacją strukturalną
Polskiej Akademii Nauk, w tym problemy dotyczące działalności komitetów naukowych; tryb
wyboru członków Komitetu Badań Morza PAN
na kadencję 2011-2014. W ramach działalności
upowszechniającej i promującej naukę, Komitet
i wszystkie sekcje współorganizowali Piknik Naukowy w Gdańsku i Gdyni, Sopocki Dzień Nauki
oraz Zielony Weekend w Gdańsku, prezentując
badania morskie i nauki o morzu. Przedstawiciel Sekcji Chemii Morza Komitetu brał udział
w konsultacjach grupy roboczej Marine Board
Working Group on Existing and Emerging Chemical Pollution (WGPOL) dotyczących Monitoringu Chemicznych Zanieczyszczeń Wód Europy.
Odbyły się dwa zebrania (plenarne i inauguracyjne) Komitetu Badań Czwartorzędu.
Wysłuchano referatu prof. dr. hab. Witolda Zuchiewicza „Neotektonika Tatr Zachodnich i Zapadliska Przedkarpackiego – stan badań i perspektywy”. Przeprowadzono dyskusję nt. roli
komitetów naukowych w związku z wejściem
w życie nowej ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Omówiono plan działalności Rady Redakcyjnej
„Studia Quaternaria” oraz plan pracy Komitetu
w 2011 roku. Na inauguracyjnym posiedzeniu
w nowej kadencji wybrano władze oraz członków uzupełniających skład Komitetu na kadencję 2011-2014. Ustalono strukturę organizacyjną
Komitetu. Prezydium Komitetu jest jednocześnie
Komitetem Narodowym INQUA. Prof. L. Marks

jest wiceprzewodniczacym Komisji Stratygrafii
i Chronologii INQUA oraz członkiem Podkomisji Stratygrafii Czwartorzędu Międzynarodowej
Komisji Stratygrafii IUGS, profesor L. Starkel
jest członkiem honorowym INQUA. Członkowie
Komitetu biorą czynny udział w licznych spotkaniach Komisji INQUA. Członkowie Komitetu
uczestniczyli w międzynarodowych konferencjach i sympozjach m.in. w Kongresie INQUA
w Szwajcarii, XVII Seminarium polsko-ukraińskim na Ukrainie, w roboczych spotkaniach polsko-ukraińskich i polsko-białoruskich, a także
w Warsztatach Geomorfologicznych w Etiopii.
Pod patronatem Komitetu odbyło się 7 konferencji naukowych.
Komitet Geofizyki odbył dwa posiedzenia
prezydium poświęcone przygotowaniu wyborów
do Komitetu oraz sprawom bieżącym. Komitet
brał udział w zorganizowaniu II Międzynarodowej Konferencji Studentów Nauk o Ziemi. Wydano 4 numery „Przeglądu Geofizycznego” oraz
4 numery „Acta Geophysica”.
Komitet Nauk Geograficznych zorganizował dwa zebrania plenarne oraz cztery posiedzenia prezydium. Posiedzenia poświęcone były
przede wszystkim zapewnieniu właściwego miejsca badaniom w dziedzinie geografii w nowych
strukturach Polskiej Akademii Nauk oraz omówieniu procedury wyborów. Dyskutowano na
temat działalności Narodowego Centrum Nauki,
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu
Polityki Naukowej. Podsumowano czteroletnią
działalność Komitetu. Omówiono stan przygotowań i organizację konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce w 2014 roku
oraz organizację VII Forum Geografów Polskich
i Warsztatów Geograficznych pod patronatem
Komitetu. Omówiono rozpoczęte inicjatywy,
m.in. Konferencję Ukraińsko-Polską pod patronatem Prezesa PAN; Warsztaty Geograficzne
GIS; Warsztaty Geograficzne na Wolinie; organizację zagranicznych warsztatów geograficznych. Dyskutowano nad wzmocnieniem rangi
Forum Geografów Polskich i zadaniami stojącymi przed nowo wybranym Komitetem, między
innymi powołaniem wydawnictwa Komitetu.
Prof. dr hab. A. Kostrzewski oraz dr hab. Ewa
Roo-Zielińska złożyli do druku opracowanie
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Aktualny stan geografii w Polsce [w:] „Priorytety
badawcze i aplikacyjne geografii polskiej”, pod
red. Z. Długosza i T. Rachwała. Komitet Nauk
Geograficznych pełni funkcję Komitetu Narodowego d.s. Współpracy z Międzynarodową Unią
Geograficzną (MUG). W roku 2011 odbyły się
4 konferencje naukowe, których organizatorem
lub współorganizatorem był Komitet Nauk Geograficznych PAN.
Komitet Nauk Geologicznych przeprowadził
zebranie plenarne, którego przedmiotem obrad
były: dyskusja na trybem wyborów do Komitetu,
stan prac nad regionalizacją tektoniczną Polski,
podsumowanie działań Komitetu w upływającej
kadencji, prace, które powinny być kontynuowane
w nowej kadencji. Odbyły się dwa posiedzenia
prezydium Komitetu obejmujące współorganizowanie konferencji, działalność wydawniczą,
opinie Komitetu, tryb wyboru członków. Aktywność upowszechnieniowa wiąże się z kwartalnikiem Komitetu „Acta Geologica Polonica”.
Komitet pełnił funkcję Komitetu Narodowego ds.
współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Geologicznych i w roku 2011 reprezentował Polskę
w IUGS; współdziałał z Komitetem Narodowym
ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem
Korelacji Geologicznej (IGCP), obecnie w 7 projektach IGCP bierze udział blisko 20 naukowców
z Polski.
Komitet Nauk Mineralogicznych odbył
posiedzenie plenarne poświęcone prezentacji
raportu „Ocena stanu nauk mineralogicznych
w Polsce”. Podjęto dyskusję nad możliwością
współuczestniczenia Komitetu w wydawaniu
anglojęzycznego czasopisma PTMin „Mineralogia” począwszy od 2012 roku. Opiniowano kandydatów do nagród PAN. Komitet dokonał oceny
stanu nauk mineralogicznych w Polsce ze względu na konieczność usystematyzowania dorobku
naukowego i wkładu polskich nauk mineralogicznych w naukę światową. Jest ona uzupełnieniem
ekspertyzy „Stan Nauk Geologicznych w Polsce
(1995-2009)” przygotowanej w 2009 r. przez komitety PAN: Nauk Geologicznych, Badań Czwartorzędu i Nauk Mineralogicznych. Raport został
opublikowany w „Przeglądzie Geologicznym”
59(6), 469-473.

Czł. koresp. PAN Janusz Lipkowski
Przewodniczący Rady Kuratorów
Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
Rada Kuratorów Wydziału została ukonstytuowana na zebraniu w dniu 18 lutego 2011
roku, zwołanym przez wiceprezesa PAN Marka
Chmielewskiego, który prowadził obrady. Zebrani dokonali wyboru przewodniczącego (Janusz
Lipkowski) i wiceprzewodniczącego Rady (Marek Grad) oraz po dwóch nowych członków spośród wybitnych uczonych z kraju, niebędących
członkami PAN i z zagranicy. Wybrani zostali
profesorowie: Kazimierz Stępień, Tadeusz Luty,
Adam Dziewoński oraz Jean-Pierre Lasota.
Pierwsza faza działalności Rady Kuratorów
związana była z ustaleniem form i programu jej
działalności w okresie pierwszego roku. Postanowiono zbierać się w dniach posiedzeń Wydziału
III PAN po ich zakończeniu, zaś główną formą
wymiany poglądów była poczta elektroniczna.
Sprawą pilną, jaką Rada musiała się zająć, były
wybory dyrektorów w sześciu instytutach Wydziału. W trzech placówkach nie było powołanych dyrektorów. W dwóch, tj. w Centrum Fizyki
Teoretycznej oraz w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, które z dniem 1 stycznia
2011 roku zostały podniesione do rangi instytutu
Polskiej Akademii Nauk, funkcje te pełnili dotychczasowi ich dyrektorzy. W wyniku pełnej
procedury konkursowej dotychczasowi dyrektorzy, profesorowie Lech Mankiewicz (CFT) i Andrzej Dworak (CMPiW) zostali powołani przez
Prezesa PAN na stanowiska dyrektorów. Z uwagi
na to, że dyrektor Instytutu Chemii Organicznej
PAN, prof. Marek Chmielewski został wybrany
na wiceprezesa PAN i w związku z tym złożył
rezygnację z funkcji dyrektora z dniem 1 stycznia 2011, przeprowadzono konkurs, w którego
wyniku dyrektorem IChO PAN został prof. Sławomir Jarosz, wcześniej wicedyrektor Instytutu
ds. naukowych.
Kolejne konkursy dotyczyły wyboru dyrektorów w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
PAN w Łodzi oraz Instytutu Nauk Geologicznych
PAN w Warszawie. Dyrektorami zostali profesorowie Leszek Sirko (IF), Stanisław Słomkowski (CBMiM) oraz Marek Lewandowski (ING).
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Rada na swym pierwszym posiedzeniu przyjęła zasadę, że wybory dyrektora powinny być
poprzedzane oceną placówki, do czego Rada także jest zobowiązana. Zasady tej nie przestrzegano
w roku 2011, ponieważ: dwie placówki podniesione do rangi instytutu właśnie przeszły procedurę oceny pod koniec poprzedniej kadencji władz
PAN; w odniesieniu do poziomu naukowego
pozostałych placówek, w których pilnie trzeba
było przeprowadzić wybory, nie było żadnych
zastrzeżeń. Poczynając jednak od kolejnych konkursów podejmowane będą starania o to, aby je
poprzedzić oceną, zgodnie z przyjętą zasadą. Tak
postąpiono w sprawie Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich
Temperatur we Wrocławiu, odpowiednie prace
są w toku.
Bardzo wiele dyskusji wiązało się ze sprawą
oceny placówek Wydziału. W szczególności nie
jest jasne, jak wyniki takich ocen należy traktować w kontekście oceny przeprowadzanej przez
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych i czy
wobec tego przeprowadzanie odrębnej oceny jest
celowe. Nie ma wątpliwości, że Rada Kuratorów
jest zobowiązana do przeprowadzenia własnej
oceny, ale wydaje się też oczywiste, że potrzebne są pewne uzgodnienia z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w kwestii uznawania
wyników naszych ocen. Jest to bez wątpienia
kwestia do uzgodnień na szczycie PAN-MNiSW.
Rada Kuratorów przyjęła do stosowania następujące kryteria w ocenie jednostek naukowych
Wydziału.
Badania naukowe: – główne kierunki badań
realizowanych w placówce, w sensie misji naukowej placówki, oraz/lub zakresu ich działalności (np. biblioteki, specjalistyczne laboratoria
środowiskowe). Oczekiwać należy wskazania
kierunków awangardowych (frontier research),
które placówka prowadzi, lub w których uczestniczy, z wyraźnym określeniem usytuowania na
tle międzynarodowym; – wyniki działalności
naukowej uzyskane po ostatniej ocenie, w tym
opis wybranych najważniejszych osiągnięć, wykaz prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz liczbę
doniesień na zjazdach i konferencjach z wykazem
referatów zaproszonych; – współpraca międzynarodowa i udział w konsorcjach naukowych,

udokumentowanych wspólnymi wynikami; – realizowane granty, w tym pozyskiwanie środków
pozabudżetowych i przemysłowych, granty z funduszy UE i pozaeuropejskich.
Twórczość i wyżej wymienione dokonania
naukowe, powinny być podstawą oceny, w której należy uwzględnić także: Działalność na
rzecz środowiska naukowego, społeczeństwa
i gospodarki, w tym: – zastosowania praktyczne
wyników badań, patenty i wdrożenia; – edukację,
kształcenie młodych uczonych, popularyzację nauki; – organizację konferencji, w tym międzynarodowych, udział uczonych w prestiżowych
ciałach/organizacjach/radach, w tym międzynarodowych, jak również: Stan kadrowy oraz
infrastrukturę badawczą placówki, w tym: –
strukturę zatrudnienia (wiek, zarobki, wieloetatowość) wraz z jej dynamiką po ostatniej ocenie;
– doktoraty, habilitacje, profesury uzyskane po
ostatniej ocenie; – ważne nagrody i wyróżnienia
naukowe pracowników placówki; – budynki, lokale, wyposażenie laboratoriów, dostęp do unikalnej aparatury naukowej.
Ocena placówek przez Radę Kuratorów Wydziału III PAN przeprowadzona zostanie na podstawie następujących materiałów: kopii wniosku
placówki do MNiSW o przyznanie kategorii;
sprawozdania za rok poprzedzający ocenę; aktualnych spisów publikacji, patentów i wdrożeń za 4
lata; aktualnego wykazu realizowanych grantów;
struktury zatrudnienia; informacji o studiach doktoranckich – prowadzonych samodzielnie przez
placówkę lub we współpracy (z kim? jaki jest
udział placówki?), oraz wizytacji zespołu Rady
Kuratorów Wydziału III PAN w placówce. Wydział dysponuje sprawozdaniami placówek oraz
ich ocenami z lat ubiegłych. W ocenie mogą być
wykorzystane dane dostępne na stronach internetowych placówek.
Rada Kuratorów była ponadto zaangażowana w opiniowanie wniosków placówek Wydziału
III PAN o dofinansowanie działalności, a także
w prace przygotowawcze do oceny komitetów
naukowych, prowadzone przez wiceprezes Mirosławę Marody.
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CENTRUM ASTRONOMICZNE
im. Mikołaja Kopernika PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Marek J. Sarna
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Michał Różyczka
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 70 pracowników, w tym 32 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 212
prac, z tego 104 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 70
projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 10 tematów.
Wybrane wyniki:
• Międzynarodowy zespół opracował model numeryczny niestacjonarnych dysków akrecyjnych
wokół rotujących czarnych dziur. Dyski takie są
źródłem zmiennej emisji elektromagnetycznej
w takich obiektach jak kwazary, aktywne jądra
galaktyk, układy podwójne gwiazd. Jest to pierwszy tego rodzaju kod na świecie, łączący poprawny opis relatywistyczny z procesami fizycznymi
opisującymi niestacjonarną akrecję. Jako przykład zastosowania tego problemu przeprowadzono modelowanie rozkręcania czarnej dziury
wskutek procesu akrecji. Okazało się, że – wbrew
klasycznemu dziś wynikowi z podręczników –
czarną dziurę można rozkręcić do prędkości dowolnie bliskiej wartości asymptotycznej.
• Opracowano metodę wykrywania zjawiska
mikrosoczewkowania źródeł obserwowanych
w zakresie bardzo wysokich energii. Kluczowym
parametrem obserwacyjnym jest różnica czasów
dotarcia dwóch sygnałów ze źródła. Ze względu
na to, że sygnały są nierozdzielone przestrzennie,
potrzebna jest metoda wyodrębniania opóźnienia
czasowego z sumy obu sygnałów. Zaproponowana metoda polega na obliczaniu podwójnego
widma mocy, czego efektem jest pojawienie się
sygnału na częstości odpowiadającej opóźnieniu
czasowemu. Dzięki temu możliwe staje się wykorzystanie zjawiska mikrosoczewkowania w zakresie energetycznym, który wydawał się niedostępny dla tej metody. Zjawisko to pozwala na

badanie rozkładu materii (galaktyk – soczewek)
w przestrzeni, co ma istotne znaczenie dla badań
kosmologicznych. Duża liczba potencjalnych źródeł wykrywanych przez satelitę Fermi dostarczy
wielu potencjalnych obiektów soczewkowanych.
• Zespół naukowców z CAMK PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Badań Jądrowych
i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN przeprowadził analizę danych fotometrycznych i spektroskopowych jasnego rozdzielonego układu
podwójnego BG Ind. Dobra jakość danych umożliwiła dokładne wyznaczenie parametrów układu:
masy składników (głównego i wtórnego) oraz ich
promieni. Dopasowanie widm i izochron, połączone z kalibracją opartą na wskaźnikach barwy,
pozwoliło ponadto ustalić ich skład chemiczny
oraz wiek. BG Ind okazał się układem dobiegającym kresu ewolucji na ciągu głównym – składnik
główny jest albo na granicy ciągu głównego albo
tuż poza nią. W tym zakresie mas i na tym etapie
ewolucyjnym przebieg ewolucji silnie zależy od
opisu tzw. przestrzeliwania (ang. overshooting).
BG Ind oraz trzy podobne systemy znane z literatury (BK Peg, BW Aqr oraz GX Gem) oferują
możliwość przetestowania przewidywań teoretycznych.
• Międzynarodowy zespół opracował model
produkcji wysokoenergetycznego promieniowania lacertyd (podklasa aktywnych galaktyk)
w obszarze rekoneksji pola magnetycznego.
Według przedstawionego modelu, promieniowanie gamma lacertyd produkowane jest w indukowanych przez rekoneksję relatywistycznych minidżetach. Takie 'wewnętrzne' minidżety
propagują się w kierunku poprzecznym do osi
głównego dżetu. Synchrotronowa emisja liczona
jest w minidżetach i w 'wyspach magnetycznych'
oddzielonych od minidżetów falami uderzeniowymi. Jest ona użyta do obliczeń składowych
komptonowskich, wleczenia promienistego, oraz
nieprzezroczystości ze względu na produkcję par
pozytonowo-elektronowych. Pokazano, że model
bazujący na rekoneksji magnetycznej może wyjaśnić wyjątkowo szybką zmienność zaobserwowaną w czasie silnego rozbłysku lacertydy PKS
2155-304 w lipcu 2006 roku.
• Zespół badawczy fizyki materii gęstej i gwiazd
neutronowych przeprowadził symulacje ,,rozkręcania” masywnego pulsara PSR J1903+0327.
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Pulsary milisekundowe są starymi gwiazdami
neutronowymi o słabym polu magnetycznym
i bardzo szybkiej rotacji (rekordowo szybki pulsar obraca się 716 razy na sekundę, podczas gdy
większość pulsarów radiowych wiruje kilka razy
na sekundę). Zanik pola magnetycznego i zwiększanie częstości rotacji są wynikiem procesów
akrecyjnych w układzie podwójnym. Formowanie się pulsarów milisekundowych oraz ewolucja ich parametrów (masy, gęstości centralnej,
pola magnetycznego) jest przedmiotem studiów
grupy badaczy CAMK PAN. Mierzone obecnie
parametry gwiazdy pozwalają, przy zastosowaniu relatywistycznego modelu akrecji z cienkiego dysku oddziałującego z polem magnetycznym
gwiazdy, na określenie stanu układu sprzed akrecji, np. wyznaczenie początkowej masy gwiazdy
neutronowej będącej funkcjonałem równania
stanu bardzo gęstej materii. Uwzględnienie pola
magnetycznego w bardzo istotny sposób wpływa
na otrzymywane wyniki – dotychczasowe popularnie stosowane modele akrecji zaniedbywały
obecność pola. Badania mają również znaczenie
przy symulacjach wybuchów supernowych typu
II, szacowaniu emisji fal grawitacyjnych oraz
przy badaniach populacji pulsarów milisekundowych w Galaktyce.
• Odkryto pierwszy przypadek oscylacji typu
słonecznego w stosunkowo masywnej gwieździe
typu delta Scuti, HD187547, o jasności ok. 30%
większej niż jasność Słońca. Oscylacje słoneczne są spowodowane konwekcją transportującą
energię w zewnętrznych warstwach gwiazdy.
W Słońcu warstwa konwektywna zajmuje ok.
1/3 zewnętrznych obszarów, ale im masywniejsza gwiazda, tym cieńsza warstwa konwektywana
i tym trudniej zaobserwować oscylacje związane
z tą warstwą. Opis konwekcji jest niezwykle istotnym składnikiem modeli ewolucji gwiazd, zatem
obserwacje tego zjawiska w warunkach ekstremalnych parametrów (np. bardzo cienka warstwa
konwektywna) są niezwykle cennym uzupełnieniem modeli konwektywnego transportu energii.
Tytuł profesora uzyskali: Maciej Konacki, Paweł Moskalik.
Uzyskana habilitacja:
Sławomir Górny Analiza mgławic planetarnych
w wewnętrznych obszarach Drogi Mlecznej.

Uzyskane doktoraty:
Jarosław Klimentowski Tidal Evolution of Dwarf
Galaxies in the Local Group;
Krzysztof Nalewajko Reconfinement Shocks in
Jets of Active Galaxies;
Aleksander Sądowski Slim Accretion Disks
Around Black Holes;
Odele Straub Astrophysical Estimation of the
Black Hole Spin.
Centrum należy do sieci naukowych: Polska Sieć
Astrofizyki Cząsteczek; Sieć naukowa w dziedzinie badań teoretycznych cząstki – astrofizyka
– kosmologia; Polska Sieć projektu „Cherenkov
Telescope Array”; Centrum Zaawansowanych
Badań w Zakresie Astrobiologii i Dziedzin Pokrewnych CASA.
Centrum jest członkiem konsorcjów naukowych:
Polskie Konsorcjum Eksperymentu H.E.S.S.;
Konsorcjum Astro-Grid; Polskie Konsorcjum
LOFAR; Polskie Konsorcjum „BRITE: Pierwszy
Polski Satelita Naukowy”.
* 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18
( (22) 841-00-41, fax 48 (22) 841-00-46
: e-mail: camk@camk.edu.pl
www.camk.edu.pl

CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Marek W. Banaszkiewicz
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Zbigniew K. Kłos
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 161 pracowników, w tym 40 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
403 prace, z tego 56 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
98 projektów badawczych, w tym 39 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 73
tematy.
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Wybrane wyniki:
• Międzynarodowa grupa z udziałem polskich
naukowców potwierdziła hipotezę istotnego
wkładu kometarnego w pochodzenie wody na
Ziemi. Wyniki zostały opublikowane w „Nature”.
Dotychczasowe pomiary wskazywały na dwukrotnie wyższą zawartość deuteru w stosunku
do wodoru (D/H) w kometach, faworyzując tym
samym planetoidy jako główne źródło pochodzenia wody na Ziemi. Jednakże obserwacje komety
103P/Hartley 2 wykonane teleskopem Herschela
wskazują, że stosunek D/H dla tej komety jest taki
sam jak w ziemskich oceanach.
• Polski model scyntylacji jonosferycznych oparty na pomiarach satelitarnych jest wykorzystywany
przez europejsko-brazylijskie konsorcjum CIGALA do prognozowania propagacji sygnałów GPS.
Symulacje scyntylacji wywołanych fluktuacjami
o obserwowanym rozkładzie prawdopodobieństwa
(PDF) Laplace’a pokazują, że są one znacznie
silniejsze niż te powodowane nieregularnościami o powszechnie zakładanym normalnym PDF.
• Kontynuowano przygotowywanie kilkunastu
przyrządów i eksperymentów w przestrzeni kosmicznej. Zakończono montaż pierwszego polskiego satelity naukowego z konstelacji BRITE
(Lem) oraz modelu drugiego satelity (Heweliusz).
Wyniesiono w przestrzeń Chomika – oryginalny penetrator powierzchni gruntu satelity Marsa
Fobos. Z uwagi na to, że rosyjski Fobos-Grunt
nie osiągnął orbity docelowej, analizę materiału z powierzchni Fobosa pobranej przy pomocy
Chomika będzie można przeprowadzić w następnej, zapowiedzianej już misji.

Przy Centrum działa Centrum Doskonałości
GEOREF, Centrum Georeferencyjne dla Potrzeb
Geodezji, Telekomunikacji i Ekologii.
Centrum należy do sieci naukowych: Systemy
Geoinformacyjne; Polska Sieć Astrofizyki Cząstek; Geofizyka Satelitarna; Polska Sieć Badawcza Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego GGOS-PL; COST ES0803; COST
MP1104; SWEX; ISMN TUWIEN; AirClimNet; Polska sieć projektu „Cherenkov Telescope Array”; LEA ASTRO PF; International Laser
Ranging Service; Naukowa Sieć Polarna; „Elektromagnetyczne oddziaływanie atmosfery z najbliższym otoczeniem Ziemi”; International Space
Science Institute (ISSI).
Centrum jest członkiem konsorcjów naukowych:
AeroFast; BRIDGES Consortium; BRITE; BRITE
PL; Discorsi Galilei; EEGS; ELSA (Konsorcjum
naukowo-przemysłowe); ESPAS; EUROLAS;
EUROPLANET /ISSI International Team; „geoland2” – Consortium for the FP7 Collaborative
Project; GEO-Net-CaB; GeoPlanet; G-mosaic;
Herschel Solar System Observations; IMPRES;
JEM-EUOS; 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 zamawianego „Zdalne wykrywanie i identyfikacja skażeń biologicznych
z wykorzystaniem zaawansowanych metod optoelektronicznych, PBZ-MNiSW-DBO-03/I/2007”;
Konsorcjum dla realizacji projektu „Zintegrowanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze
Polski ze stacjami referencyjnymi systemu ASGEUPOS”; Lunar Net-; MUPUS; POLFAR; Polskie Konsorcjum Projektu „Cherenkov Telescope
Array”; PROTEUS; SOTERIA; SPEKTROP (naukowo-przemysłowe); STIX for Solar Orbiter;
SVRT (SMOS Validation and Retrieval Team);
SWEX; SAT-3U; Ulisse; ISMN; EHEROES;
Wirtualny Instytut Rolnictwa Zrównoważonego.

Tytuł profesora uzyskali: Marek Banaszkiewicz, Wiesław Kosek, Barbara Popielawska,
Iwona Stanisławska.
Uzyskane habilitacje:
Marek Kaczorowski Szerokopasmowy klinometr
wysokiej rozdzielczości pomiarowej jako nowy
instrument w zastosowaniach do badań geodezyjno-geodynamicznych;
Tomasz Niedzielski Oscylacja El Niño/Southern
Oscillation a prognozy niektórych procesów geofizycznych.
* 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18A
Uzyskany doktorat:
( (22) 851-18-10, fax (22) 840-31-31
Andrzej Z. Kotarba Ocena przydatności danych : e-mail: sekretariat@cbk.waw.pl
Spektroradiometru MODIS do wyznaczania www.cbk.waw.pl
zachmurzenia ogólnego.
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CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Henryk Kozłowski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 196 pracowników, w tym 81 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
247 prac, z tego 91 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
61 projektów badawczych, w tym 8 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 11
tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizując projekt badawczy „Polirotaksany
jako supramolekularne materiały wielofunkcyjne”, opracowano sposób wytwarzania metodą
zone casting silnie zorientowanych warstw: dyskotycznej pochodnej niemetalicznej ftalocyjaniny, pochodnej fenantrofenazyny, półprzewodnika organicznego (dithiophene-tetrathiafulvalene;
DT-TTF) na płytkach Si/SiO2, kompleksu inkluzyjnego perhydrotrifenylen-N,N-dimetylo-4(4-nitrofenylazo) anilina (PHTP-DNAA), którego
monokryształy charakteryzują się nieliniowymi
właściwościami optycznymi (zdolność do generacji drugiej harmonicznej), PDV i PDV-β-CD,
wykazujące dwójłomność optyczną, co świadczy
o ich uporządkowaniu. Zbadano ich właściwości
fotoluminescencyjne, mieszanin polirotaxanów
z poliglikolem etylenowym. Używając kalorymetrii różnicowej, analizy termooptycznej i mikroskopii sił atomowych, stwierdzono, że obecność
polirotaksanu w roztworze lub w stopie poliglikolu etylenowego wpływa na proces jego krystalizacji, politlenku etylenu z domieszką PDV lub PDVβ-CD. Stwierdzono, że podczas przejść fazowych
w silnie zorientowanych cienkich warstwach badanych związków dyskotycznych ogólna orientacja molekularna jest zachowana (np. anizotropia UV-Vis), jednakże zachodzi reorganizacja
struktury kolumnowej w mikro- i w nanoskali.
Takie badania przeprowadzono po raz pierwszy.

• Badając nanoukłady funkcjonalne do kierowanego transportu biofarmaceutyków, opracowano sposób wytwarzania fluorescencyjnych,
biodegradowalnych nanocząstek polimerowych
z enkapsulowanymi białkami (w tym, albuminy surowicy ludzkiej, albuminy z jaja kurzego,
insuliny) umożliwiających śledzenie transportu
terapeutycznych białek w organizmie. Otrzymane
nośniki są przydatne do podawania białek drogą
doustną i do nosa.
Uzyskano patenty: „Materiałowy sposób recyklingu wyrobów z włókien z polietylenu o ultra
wysokiej masie cząsteczkowej” (wspólny z ITB
Moratex); „Sposób modyfikacji tworzyw termoplastycznych lub kompozycji zawierających tworzywa termoplastyczne”.
Uzyskane habilitacje:
Mieczysław H. Mazurek Funkcyjne polisiloksany
w syntezie polimerów i kopolimerów o specjalnych własnościach użytkowych;
Tomasz Ruman Borowe pochodne i analogi nukleozydów i nukleotydów.
Uzyskane doktoraty:
Grażyna A. Mielniczak Badania nad syntezą
fosforoorganicznych pochodnych 1,1-ditlenku
1,2-tiazetydyny;
Magdalena Ozga Badania nad aktywnością substratową oraz mechanizmem działania hydrolazy
Hint1;
Róża J. Pęcherzewska Wpływ inhibitorów białka
FHIT na indukcję apoptozy;
Anna A. Sroka-Bartnicka Badania strukturalne
polimerów syntetycznych z wykorzystaniem spektrometrii mas i spektroskopii NMR w ciele stałym;
Anna Szeląg Chemia metaloorganiczna na powierzchni krzemu (SOMC). Synteza funkcyjnych
monowarstw;
Adrian K. Zając Wybrane połączenia siarkoorganiczne z nisko- i/lub wysokokoordynacyjnym
stereogenicznym atomem siarki.
Przy Centrum działają: Centrum Doskonałości
– MniI oraz Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed.
Centrum jest członkiem konsorcjów naukowych:
Biodegradowalne materiały włókniste BIOGRA-

– 87 –

TEX (POIG); Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze NANOMITEX (POIG); Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa
polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu MARGEN (POIG); Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych BIOPOL
(POIG); Zastosowanie biomasy do wytwarzania
polimerowych materiałów przyjaznych środowisku BIOMASA (POIG).
* 90-363 Łódź, ul. Sienkiewicza 112
( (42) 680-32-53, fax (42) 680-32-61
: e-mail: cbmm@cbmm.lodz.pl
www.cbmm.lodz.pl

CENTRUM FIZYKI TEORETYCZNEJ
PAN
Dyrektor: dr hab. Lech Mankiewicz
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Robert Alicki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 18 pracowników, w tym 14 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 39
prac, z tego 36 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 16
projektów badawczych, w tym 4 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 20 tematów.
Wybrane wyniki:
• W projekcie „Dekoherencja kondensatu Bosego Einsteina” badano straty jedno- i trzycząstkowe w kondensacie. W wypadku zderzenia dwóch
kondensatów wyprowadzono równanie „master”
opisujące to zjawisko w obecności strat jednociałowych. Zbadano utratę spójności kondensatów
w ich wyniku. Wykazano, że te straty w typowych warunkach doświadczalnych nie są wielkie
i nie mogą być odpowiedzialne za obserwowaną
przez grupę Blocha utratę spójności w doświadczeniach z kondensatem w sieciach optycznych.
Zbadano też wpływ strat jedno- i trojciałowych na
zjawisko tzw. odnowy w przypadku przyciągają-

cych oddziaływań w kondensacie. Badania objęte
projektem w istotny sposób rozwinęły metody
rachunkowe wspomagające badanie dekoherencji
w kondensacie oraz przyniosły lepsze zrozumienie towarzyszących zjawisk.
• W wyniku realizacji zadania „Fizyczne podstawy przetwarzania informacji” zaprezentowano
nowatorski opis korelacji w dowolnych układach
kwantowych przy użyciu metod geometrii symplektycznej. Pozwoliło to na dokonanie systematycznej klasyfikacji splątania w układach
kwantowych w terminach geometrycznych oraz
konstrukcję uniwersalnych, dyskretnych miar
splątania dla układów wielocząstkowych. Poprzez zastosowanie teorii działań grup na rozmaitościach symplektycznych podano opis stanów
kwantowych równoważnych pod względem stopnia splątania oraz opisano metody badania takiej
równoważności. Rozwiązanie tego zagadnienia
jest istotne z punktu widzenia doświadczalnych
realizacji układów informatyki kwantowej, pozwala bowiem na ocenę, czy zasoby wymagane
do realizacji takich zdań, jak teleportacja kwantowa czy gęste kodowanie mogą być dostępne
przy konkretnych sposobach generacji stanów
splątanych.
• W realizacji projektu statutowego „Badania
zjawisk i procesów kosmicznych w różnych skalach czasowych”, najważniejszym osiągnięciem
organizacyjnym było uruchomienie w marcu
2011 r. obserwatorium astronomicznego „Pi of
the Sky” w San Pedro de Atacama w Chile oraz
osiągnięcie pełnej sprawności przez zainstalowany tam teleskop-robot. Teleskop prowadzi
obserwacje patrolowe w poszukiwaniu szybkozmiennych zjawisk optycznych kosmicznego
pochodzenia, w tym poświat stowarzyszonych
z rozbłyskami gamma lub źródłami fal grawitacyjnych. Innym ważnym osiągnięciem było odkrycie układu podwójnego kwazarów, z których
jeden jest radiowo głośny. Obiekt tego typu jest
statystycznie bardzo rzadki we Wszechświecie.
Obserwacje zostały wykonane przy użyciu intereferometru radiowego sieci MERLIN. Skomplikowana morfologia tego układu wskazuje na
fakt bezpośredniego oddziaływania składników
na siebie i najprawdopodobniej jest to układ zbliżający się do fazy merdżera – zlania się dwóch
supermasywnych czarnych dziur.
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Uzyskane habilitacje:
Agnieszka Janiuk Struktura i zmienność centralnego silnika odpowiedzialnego za zjawisko błysku
gamma;
Agnieszka Pollo Ewolucja grupowania galaktyk
we Wszechświecie: teoria i obserwacje.
Uzyskane doktoraty:
Katarzyna Małek Badanie własności fotometrycznych i zmienności obiektów astrofizycznych;
Adam Sawicki Geometria symplektyczna splątania kwantowego.
Centrum należy do sieci naukowych: Współpraca naukowa oraz wspólne użytkowanie systemu wykrywania i obserwacji szybkozmiennych
zjawisk kosmicznych „Pi of the Sky”; Krajowe
Centrum Informatyki Kwantowej; Akcja COST
MP0905 „Black Holes in a Violent Universe”;
Akcja COST MP1006 „Fundamental Problems
in Quantum Physics”.
* 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
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 96 pracowników, w tym 47 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 85
prac, z tego 63 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 45
projektów badawczych, w tym 7 zagranicznych;
we współpracy z zagranicą realizowano 17 tematów.
Wybrane wyniki:
• Badano mechanizmy wzrostu i morfologii
cienkich warstw organicznych i ich wpływ na

charakterystyki I-V organicznych heterozłączy
warstwowych. Wyniki uzyskane metodą mikroskopii sił atomowych (AFM) pokazują, że morfologia cienkich warstw PPI zależy od warunków
technologicznych osadzania oraz nierówności
powierzchni warstwy tlenku indowo-cynowego
(ITO). Analiza statystyczna obrazów AFM cienkich warstw PPI objęła badania stopnia korelacji
szorstkości ich powierzchni i analizę Fouriera.
Badania pokazują, że morfologię powierzchni warstw PPI należy zaliczyć do powierzchni
kopczykowatych o rozmiarach ziaren rzędu 200
nm. Nie można jej zaliczyć do tzw. powierzchni
samopodobnych (self-afine) czyli fraktalnych.
• Badano materiały membranowe do separacji
mieszanin cieczy i gazów. Otrzymano nowe mem
brany kompozytowe. Stwierdzono, że w przy
padku membran zawierających zeolity o różnej
hydrofilowości i o tej samej wielkości porów,
rodzaj matrycy polimerowej ma istotny wpływ
na końcowe właściwości transportowe membran.
Otrzymano szereg nowych, rozpuszczalnych
poliimidów, które badano jako materiały membranowe do separacji gazów. Uzyskane dane
analizowano pod kątem ustalenia odpowiednich
korelacji pomiędzy strukturą i właściwościami
transportowymi membran.
• Otrzymano znakowane fluorescencyjnie koniugaty poli(tlenku etylenu) z peptydami: GLPEG-MRG-CF i G-PEG -GLFG-Fmoc. Koniugaty immobilizowano na powierzchni krzemowej,
tworząc macierze polimerowo-peptydowe. Peptydy ulegały specyficznej hydrolizie w obecności
enzymów proteolitycznych trypsyny lub chymotrypsyny. Morfologię powierzchni analizowano
mikroskopią sił atomowych i elipsometrycznie.
Produkty reakcji enzymatycznych zanalizowano
technikami: ESI MS, Tof-SIMS i spektroskopią
fluorescencyjną.
Uzyskano patent „Biodegradowalny wielowarstwowy materiał opakowaniowy i sposób jego
wytwarzania”.
Uzyskane habilitacje:
Grażyna Adamus Struktura wybranych poliestrów alifatycznych – badania na poziomie molekularnym z wykorzystaniem wielostopniowej
spektrometrii mas;
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Barbara Trzebicka Budowa i właściwości sfe
rycznych struktur makromolekularnych w roz
tworze.
Uzyskane doktoraty:
Joanna Jaworska Wpływ mikrostruktury łańcucha
na proces degradacji hydrolitycznej poliestrów:
laktydu, glikolidu i ε-kaprolaktonu;
Michał Sobota Nowe materiały poliestrowe dla
biodegradowalnych opakowań mono- i wielowarstwowych zawierające aktywny poli[(R,S)-3-hydroksymaślan.
Przy Centrum działa Centrum Doskonałości
POLIMERY 2000+.
Centrum należy do sieci naukowych: Sieć Centrów Doskonałości BioMedTech Silesia (koordynator CMPW PAN); Sieć Naukowa Technologie
i Systemy Fotowoltaiczne Nowych Generacji;
Central and East European Polymer Network,
CEEPN (koordynator CMPW PAN); Precision
Polymer Materials P2M; SYNADPOL Polsko-Słowackie Laboratorium Polimerów i Biopolimerów; ADVAPOL Polsko-Rumuńskie Laboratorium.
* 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. Robert Hołyst
Przewodnicząca Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Małgorzata Witko
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 224 pracowników, w tym 101 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
222 prace, z tego 195 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
134 projekty badawcze, w tym 19 zagranicznych;
we współpracy z zagranicą realizowano 38 tematów.

Wybrane wyniki:
• Pokazano, że analizę zależnej od skali długości lepkości (nanolepkości) przeprowadzonej dla
układów in vitro takich jak: sztywne polimery
w wodzie, giętkie polimery w wodzie i giętkie
polimery w rozpuszczalniku innym niż woda,
można zastosować do lepkości zależnej od skali w cytoplazmie komórek rakowych HeLa oraz
komórek mięśniowych. Dopasowanie otrzymanego równania pozwala na wyznaczenie dwóch
charakterystycznych długości w cytoplazmie oraz
lepkości matrycy. Jedna z tych długości odpowiada rozmiarom polimerów tworzących cytoszkielet komórki, druga – rozmiarom dużych białek.
Po raz pierwszy zaproponowano wzór opisujący
zmiany lepkości w żywych komórkach w nanoskali w funkcji rozmiarów poruszających się
próbników (małych barwników, białek, polimerów (dekstranów, nanodiamentów, plazmidów).
• Manipulując rozmiarami wewnętrznej wnęki w cząsteczce porfiryny poprzez dobór odpowiednich podstawników i odpowiednich pozycji
podstawienia, udało się otrzymać difenylooktaetylową pochodną, której własności tautomeryczne są zbliżone do właściwości porficenu.
Izomer, różniący się jedynie położeniem jednej
z grup fenylowych, wykazuje własności typowe
dla porfiryn. Taki efekt jest trudny do uzyskania,
ponieważ pomimo strukturalnego podobieństwa,
porfiryna i jej izomer, porficen wykazują zupełnie
różne charakterystyki wewnątrzcząsteczkowego
wiązania wodorowego oraz tautomerii. W szczególności, ruch wewnętrznych atomów wodoru
pomiędzy atomami azotu jest ponad milion razy
wolniejszy w porfirynie. Wyniki pracy pozwalają
projektować układy o przewidywanych wartościach stałej szybkości tautomeryzacji, co może
być przydatne w zastosowaniach tego typu układów, np. jako nośników informacji.
• Skonstruowano elektrodę wielowarstwową
mogącą stanowić element aktywny elektrochemicznego czujnika na dopaminę. Materiał
elektrody składa się ze sfunkcjonalizowanych
nanocząstek węgla i submikrocząstek polikrzemianowych. Otrzymuje się ją poprzez naprzemienne zanurzanie przewodzącego podłoża do
zawiesiny ww. cząstek. Powstająca warstwa jest
mechanicznie trwała dzięki oddziaływaniu elektrostatycznemu grup funkcyjnych jej elemen-
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tów. Tak przygotowany materiał wykazuje efekt
elektrokatalityczny w stosunku do dopaminy
i substancji przeszkadzających takich jak kwas
askorbinowy, kwas moczowy i acetoaminofen.
Rozseparowanie sygnałów elektrochemicznych
powoduje, że czułość tej elektrody wynosi 10-7
mol dm-3 w obecności substancji przeszkadzających o stężeniu 10-3 mol dm-3 .
Uzyskano patenty: „Sposób przyspieszania separacji faz w układach niejednorodnych, zwłaszcza w układach polimer/ciekły kryształ i polimer/
polimer”; „Polimer wdrukowany molekularnie,
sposób jego wytwarzania oraz chemiczny czujnik piezoelektryczny do oznaczania substancji
biologicznie czynnych, zwłaszcza histaminy,
dopaminy i adeiny”; „Polimer wdrukowany molekularnie, sposób jego wytwarzania oraz chemiczny czujnik piezoelektryczny do wykrywania
i oznaczania substancji biologicznie czynnych
wybranych z grupy amin biogenicznych, zwłaszcza melaminy”; „Materiał kompozytowy do budowy kondensatorów elektrochemicznych i sposób jego przygotowania”; „Sposób wytwarzania
monodyspersyjnego węglanu wapnia”; „Sposób
wytwarzania uporządkowanych struktur surfaktantów, zawierających wbudowane nanorurki
węglowe”.
Tytuł profesora uzyskał Jerzy Sepioł.
Uzyskana habilitacja:
Iwona Flis-Kabulska Anomalne wnikanie wodoru
do żelaza z roztworów NaOH podczas polaryzacji
katodowej i anodowej.
Uzyskane doktoraty:
Marcin P. Gronowski Teoria i eksperyment w badaniach spektroskopii wybranych nitryli o znaczeniu astrochemicznym oraz cząsteczek pokrewnych;
Małgorzata J. Koźbiał Opis własności fizykochemicznych pochodnych acyklowiru i ich kompleksów z wybranych cyklodekstrynami;
Agnieszka Pietrzyk-Le Przewodzące polimery
wdrukowywane molekularnie do selektywnego
oznaczania wybranych amin biogenicznych;
Iryna Voloshchuk Hydrogen Entry into Iron
through Porous Sol-Gel Coatongs.
Przy Instytucie działają Centrum Doskonałości
„TALES”: Thermodynamic Laboratory for Envi-

ronmental Purposes oraz Centrum Materiałów
Fotoaktywnych CPM.
Instytut należy do sieci naukowych: Nowe materiały i sensory dla optoelektroniki, informatyki,
energetyki i medycyny; Innowacyjne materiały katalityczne w ochronie ekosystemu EKOKAT; Nanomateriały jako katalizatory nowych,
przyjaznych środowisku procesów; Molekularne
mechanizmy oddziaływań w nanoukładach biologicznych oraz w układach aktywnych biologicznie modyfikowanych nanocząstkami BIONAN;
Nowe zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii, biologii,
farmacji i medycynie; Nowe materiały – wytwarzanie i badanie struktury; European Network of
Excellence ACCENT (Atmospheric Composition
Change – the European Network); Marie Curie
Initial Training Networks (ITN) – „Cavity-confined Luminophores for Advanced Photonic Materials: A Training Action for Young Researchers”
FINELUMEN.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Group de Recherche Européen (GDRE), Francja;
Konsorcjum dla realizacji projektu ERA-NETMNT „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 Chemisty PAS. Fundamental research with applications in bio- and
nanotechnology and information processing”;
Konsorcjum dla realizacji projektu „NEUNEU
Artificial Wet Neuronal Networks from Compartmentalised Excitable Chemical Mmedia”;
Konsorcjum naukowe „Femtosekundowy laser
terawatowy bazujący na wzmacnianiu parametrycznym”; Konsorcjum naukowe „Femtosekundowa mikroobróbka materiałów”; Konsorcjum
naukowe dla realizacji projektu „Exploring the
physics of small devices”, program ESF-EPSD;
Konsorcjum naukowe dla realizacji projektu
COST „Nanoalloys as advancd materials: from
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structure to properties and applications”; Konsorcjum dla realizacji projektu ERA-NET MATERA+ „Disposable biosensor for organophosphate
detection in drinking water”; Konsorcjum naukowe dla realizacji projektu PO IG – „Krajowe
Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych”; Konsorcjum naukowe dla
realizacji projektu PO IG „Cukry jako surowce
odnawialne w syntezie produktów o wysokiej
wartości dodanej”; Konsorcjum naukowe dla realizacji projektu „NanOtechnology, Biomaterials
and aLternative Energy Source for ERA Integration” akronim projektu: NOBLESSE; Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych.
* 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 CHEMII ORGANICZNEJ PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Sławomir Jarosz
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Mieczysław Mąkosza
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 120 pracowników, w tym 56 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 96
prac, z tego 84 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 64
projekty badawcze, w tym 10 zagranicznych; we
współpracy z zagranicą realizowano 6 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opracowanie i opatentowanie oryginalnej
i ekonomicznie atrakcyjnej metody syntezy ezetymibu, substancji farmaceutycznej obniżającej
stężenie cholesterolu we krwi.
• Zaobserwowanie – nigdzie wcześniej nie
stwierdzonej – reakcji rozszczepienia eterów
benzylowych w warunkach zasadowych.
• Skonstruowanie chiralnych, diamidowych
i diureidowych receptorów anionów, wywodzących się z kwasów uronowych oraz z diindoli-

lometanu jako platformy aromatycznej, wysoce
efektywnych w rozpoznaniu chiralnych anionów
karboksylanowych, pochodzących z kwasu migdałowego i z alfa-aminokwasów naturalnych.
Uzyskano patent: „Saccharide lupane derivatives,
their use and pharmaceutical compositions con
taining these derivatives” (zagraniczny, Republika Południowej Afryki).
Uzyskane doktoraty:
Karolina Hyz Spektroskopia NMR inhibitorów
pochodzenia naturalnego topoizomerazy I i II;
Waldemar R. Kurek Wydzielenie i zastosowanie
hydrolaz z grzybów nitkowatych w syntezie związków o znaczeniu terapeutycznym;
Wojciech W. Lasek Mechanism of Phase-Transfer Catalysis in Two-Phase Systems with Strongly
Alkine Aqueous Phase;
Jakub Majer Asymetryczna reakcja Friedla-Craftsa pięcioczłonowych związków heteroaromatycznych z glioksalanami;
Marcin T. Nowogródzki Synteza karbocyklicznych mimetyków cukrów prostych;
Joanna Piechowska Pochodne chinoliny jako
modele wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia
protonu w stanie wzbudzonym;
Agnieszka S. Sadlej Zastosowanie spektroskopii MRJ do badania związków kompleksowych
dimerycznych soli rodu(II) z ligandami azotowymi;
Anna Szadkowska Alkilidenowe kompleksy rutenu zawierające O-, N- i S-chelatujące ligandy:
otrzymywanie i zastosowanie w reakcji metatezy
olefin;
Olena Vakuliuk The Synthesis of Pyrrole Derivatives Via Direct Arylation;
Magdalena I. Woźnica Badania strukturalne
analogów antybiotyków β-laktamowych metodą
dichroizmu kołowego;
Bartosz K. Zambroń Reakcja alkilowania nukleofilowycharenów 4-acyloksy-azetydynonami.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej; Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym; Metagenomy jako źródło
nowoczesnych narzędzi biotechnologicznych
służących do bioremediacji i biotransformacji;
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Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako
nośników leków i regulatorów metabolizmu; INITECH: Opracowanie syntezy substancji farmaceutycznej ezetymibu – selektywnego inhibitora
wchłaniania cholesterolu; Zastosowanie farmaceutyczne związków dendrymerycznych zawierających aminokwasy; Założenia technologiczne otrzymywania oraz badania przedkliniczne
niskocząsteczkowych peptydowych związków
dendrymerycznych o własnościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań u ludzi i zwierząt;
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie
756 prac, z tego 328 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
114 projektów badawczych, w tym 16 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
124 tematy.

(iii) odkrycie nowej przemiany fazowej w LiCoPO4 i wyjaśnienie jej natury.
• Jednym z najważniejszych wyników projektu
„Ultrazimne gazy atomowe” było zbadanie dynamiki kondensacji Bosego-Einsteina w jednowymiarowym gazie atomów. Pokazano, że zgodnie z mechanizmem Kibble’a-Zurka w układzie
spontanicznie powstają solitony. Wykazano, że
typowa wielkość domen fazowych w stanie równowagi jest wyznaczona przez liczbę solitonów
powstałych w trakcie przejścia fazowego. Ta obserwacja łączy własności równowagowe układu
z szybkością przechodzenia przez obszar przemiany fazowej.
• W ramach projektu „Multi-scale formation
of functional nanocrystal-molecule assemblies
and architectures” przeprowadzono i przeanalizowano symulacje Monte Carlo dla układu nanocząstek złota mogących łączyć się za pomocą
linkerów renowych. Otrzymano wykres fazowy
umożliwiający optymalizację parametrów eksperymentalnych w celu uzyskania dużych agregatów. Zbadano właściwości geometryczne tych
agregatów. Zbadano właściwości geometryczne
oraz opór elektryczny klastrów nanocząsteczkowych aglomeratów przezroczystych tlenków
przewodzących wytwarzanych przez partnera
konsorcjum FUNMOL – firmę Evonik Industries
w Niemczech. Model klastrów powstał w oparciu
o analizę zdjęć TEM tych układów. Przeprowadzono atomistyczne i mezoskopowe symulacje
agregatów nanocząstek złota pokrytych hydrofobową warstwą polimerów alkylowych w kontekście użycia takich układów jako platform w urządzeniach elektronicznych i pokryć materiałów
używanych w stentach medycznych.

Wybrane wyniki:
• Badano magnetyczne i elektronowe przemiany fazowe w materiałach należących do klasy
„warstwowych kobaltytów” o różnym składzie
chemicznym. Główne rezultaty, to: (i) zbadanie
wpływu sekwencji przemian (metal-izolator, para-ferri-antyferromagnetyk) na ciepło właściwe
RBaCo2O5.5, i wyznaczenie (analiza ilościowa
anomalii Schottky’ego) siły sprzężenia R-Co; (ii)
stwierdzenie, że osłabienie sprzężenia pomiędzy
warstwami Co-O prowadzi do pojawienia się właściwości charakterystycznych dla układów 2D;

Uzyskano patenty: „Sposób pomiaru zmiany odległości między dwoma punktami pomiarowymi
oraz urządzenie do pomiaru zmiany odległości
7/08”; „Sposób wytwarzania monokryształów
tlenku cynku 1/06”; „Sposób przygotowania metali takich jak cynk i magnez używanych jako
domieszki do wytwarzania związków półprzewodnikowych” 1/08”; „Sposób otrzymywania
mikrokrystalicznego selenku cynku oraz urządzenie do otrzymywania mikrokrystalicznego
selenku cynku 8/08”; „Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego siarczku cynku oraz urządzenie

* 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52
( (22) 343-23-20, fax (22) 632-66-81
: e-mail: icho-s@icho.edu.pl
www.icho.edu.pl

INSTYTUT FIZYKI PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Leszek M. Sirko
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Jan Mostowski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 350 pracowników, w tym 145 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
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do otrzymywania mikrokrystalicznego siarczku
cynku 9/08”; „Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku cynku oraz urządzenie
do otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku
cynku 5/08”; „Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku kadmu oraz urządzenie do
otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku kadmu 6/08”; „Sposób otrzymywania siarczków, selenków lub tellurków metali przejściowych oraz
urządzenie do stosowania tego sposobu 3/08”;
„Sposób oczyszczania telluru oraz urządzenie
do oczyszczania telluru 5/07”; „Sposób oczyszczania kadmu oraz urządzenie do oczyszczania
kadmu 4/07”.
Tytuł profesora uzyskali: Mariusz Gajda, Perła
Kacman, Bogdan Kowalski, Andrzej Wiśniewski.
Uzyskane habilitacje:
Jerzy Pełka Badanie struktury wybranych materiałów niskowymiarowych z zastosowaniem promieniowania synchronowego;
Janusz Sadłowski Półprzewodnikowe warstwy
i nanostruktury GaAs-GaMnAs – metody wytwarzania i kontroli właściwości strukturalnych,
magnetycznych i elektrycznych.
Uzyskane doktoraty:
Wojciech Knoff Półprzewodnikowe ferromagnetyczne warstwy (Ge,Mn)Te – otrzymanie oraz
właściwości magnetyczne i elektryczne;
Michał Ławniczak Badanie zjawisk chaosu falowego w układach otwartych;
Grzegorz Łuka Warstwy ZnO i ZnO:Al otrzymane
metodą osadzania warstw atomowych do zastosowań w organicznej elektronice;
Paweł Skupiński Wpływ orientacji krystalograficznej zarodka na wzrost oraz morfologię kryształu ZnO;
Viktar Stsefanovich Magnetyczne właściwości
rozcieńczonych półprzewodników magnetycznych (Ga, Mn)As orientacji podłoża (113 )oraz
(Ga,Mn)N;
Tomasz Świsłocki Wpływ oddziaływań dipolowych na własności spinorowego kondensatu rubidowego;
Sergiy Trushkin High-Pressure Spectroscopy of
ZnX:Cr2+(X=S, Se, Te) Crystals and InP- based
Multiple Quantum Wells;
Marta Witkowska-Baran Otrzymywanie elektrycznych kontaktów do półizolującego (Cd,Mn)

Te jako materiału na detektory promieniowania
X i gamma.
Przy Instytucie działają Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów dla Opto- i Mikroelektroniki oraz Centrum Doskonałości KWANTEKO „Kwantowe i materiałowe podstawy
technologii przyszłości i ekologii”.
Instytut należy do sieci naukowych: „Nanostruktury magnetyczne do zastosowania w elektronice
spinowej – ARTMAG”; Materiały z silnie skorelowanymi elektronami: otrzymywanie, badania
podstawowe i aplikacje – MSSE; Nowe Materiały
– wytwarzanie i badanie struktury; LFPPI – Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania
Informacji; SANDIE-Self-Assembled Semiconductor Nanostructures for New Devices in Photonics and Electronics – Network of Excellence;
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; SEMISPINNET – Initial Training Network in Nano
scale Semiconductor Spintronics/ Spinotronika
półprzewodników w nanoskali.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
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 – Functionalistion of Diluted Mag
netic Semiconductors / Funkcjonalizacja półprzewodników półmagnetycznych; SEMISPINNET
– Initial Training Network in Nanoscale Semiconductor Spintronics/ Spintronika półprzewodników w nanoskali; FUNMOL – Multi-scale
Formation of Functional Nanocrystal-Molecule
Assamblies and Architectures / Wytwarzanie
funkcjonalnych, wieloskalowych układów i architektur nanokrystalicznych; NAME-QUAM
Nanodesigning of Atomic and MolEcular QUAntum Matter / Kształtowanie ultrazimnej kwantowej materii atomowej i molekularnej w nanometrowej skali; Przestrajalne ciekłokrystaliczne
przetworniki na zakres THz i GHz; ESRF – European Synchrotron Radiation Facility; DESY;
Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do

– 94 –

zastosowań w biologii i medycynie – Rozwój
i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartej o nowe przyrządy
półprzewodnikowe (POIG); Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur
dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik
sensorowych (InTechFun) (POIG); Innowacyjne
materiały do zastosowań w energooszczędnych
i proekologicznych urządzeniach elektrycznych
(POIG); Krajowe Centrum Badań i Aplikacji
Innowacyjnych Materiałów Metalicznych i Ceramicznych (POIG); Opracowanie technologii
nowej generacji czujnika wodoru i jego związków
do zastosowań w warunkach ponad normatywnych (POIG); Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (POIG); Krajowe Centrum
Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań
w Elektronice Spinowej – SPINLAB (POIG);
Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla
przetwarzania i monitorowania energii (MIME)
(POIG); Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych – NanoFun (POIG).
* 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 425 pracowników, w tym 242 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
510 prac, z tego 411 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
219 projektów badawczych, w tym 48 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
167 tematów.

Wybrane wyniki:
• Współpraca ATLAS – badań oddziaływań
ciężkich jonów przy energiach LHC – (z dominującym udziałem fizyków z IFJ PAN) dokonała pomiaru wypływu eliptycznego w szerokim zakresie
pędów poprzecznych (<20GeV) i pseudorapidity
(|ni|<2.5) cząstek naładowanych, a także w szerokim przedziale centralności w oddziaływaniach
Pb+Pb przy energii zderzenia 2.76 TeV w układzie środka masy nukleon-nukleon. Uzyskane
rezultaty świadczą o tym, że w oddziaływaniach
ultrarelatywistycznych ciężkich jonów ołowiu
przy energii LHC wytwarzana jest bardzo gęsta,
gorąca i silnie sprzężona plazma kwarkowo-gluonowa. (ATLAS Collaboration, Measurement
of the pseudorapidity and transverse momentum dependence of the elliptic flow of charged
particles in lead-lead collisions at sqrt(s_NN) =
2.76 TeV with the ATLAS detector; CERN-PHEP-2011-124, arXiv:1108.6018 [hep-ex].
• Uzyskano amplitudy na ekskluzywną produkcję par bbar b w reakcji p p --> p p bbar b. Wykonano obliczenia odpowiadających różniczkowych
przekrojów czynnych. Przeanalizowano wiele
rozkładów różniczkowych w pospieszności,
pędach poprzecznych protonów i pęków, masie
niezmienniczej systemu bbar b po raz pierwszy
w literaturze. Porównano wkłady od ekskluzywnej produkcji bozonu Higgsa i nieredukowalnego kontinuum. Pokazano w szczegółach, w jaki
sposób nałożyć cięcia kinematyczne w celu poprawienia stosunku sygnału do tła. Wykonano
podobne obliczenia dla ekskluzywnej produkcji
dwóch pęków gluonowych. Wyniki obliczeń
porównano z danymi zmierzonymi przez grupę badawczą CDF przy akceleratorze Tevatron.
Uzyskano dobrą zgodność. Pęki gluonowe mogą
być błędnie zidentyfikowane jako pęki kwarków
(antykwarków) pięknych. Wówczas stanowią one
tzw. redukowalne tło do ekskluzywnej produkcji
bozonu Higgsa. Szczegółowo przeanalizowano
wynikające stąd tło.
• W lutym 2011 r. przeprowadzono po raz
pierwszy w Polsce pełne, udane cykle radioterapii protonowej nowotworów oka dla pierwszych dwóch pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W następnych miesiącach
przeprowadzono kolejne trzy sesje radioterapii
protonowej nowotworów oka. Łącznie w 2011 r.
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radioterapię protonową przeprowadzono dla 11
pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej gałki
ocznej. Zabiegi te przeprowadzono we współpracy z Kliniką Okulistyki i Onkologii Okulistycznej CM UJ oraz z Centrum Onkologii, Oddział
w Krakowie. Prace prowadzone były w ramach
eksperymentu medycznego, za zgodą Komisji
Etyki Lekarskiej. Wyniki prezentowane były na
licznych seminariach i konferencjach w kraju i za
granicą.
Uzyskano patent: „Metal alloy and use thereof”
(europejski).
Tytuł profesora uzyskali: Piotr Bożek, Marek
Kowalski.
Uzyskane habilitacje:
Paweł Błasiak Combinatorial Model of the Heysenberg-Weyl Algebra;
Dariusz Góra Neutrina skrajnie wysokich energii
w Obserwatorium Pierre Auger;
Andrzej Górski Wybrane metody analizy układów
nieliniowych i złożonych;
Paweł Jochym Elastic Properties of Crystals
Derived with Computational Quantum-Mechanical Methods;
Robert Kamiński Oddziaływanie pion-pion i mezony skalarne;
Andrzej Rybicki Strong and Electromagnetic
Effects in Pheripheral Nucleus-Nucleus Collisions at SPS Energies;
Wolfgang Schäfer Hard Processes in a Nuclear
Environement;
Krzysztof Woźniak Charged Particle Multiplic
ity Fluctuations and Correlations in Heavy-Ion
Collisions in the PHOBOS Experiment at RHIC;
Wojciech Zając The Application of Selected Neutron Scattering Techniques to the Study of Short
Range Order in Soft Matter.
Uzyskane doktoraty:
Michał Duda Struktura układów o gigantycznej komórce elementarnej na przykładzie stopu Mg-Al;
Marcin Stobiński Ocena zagrożenia ekologicznego Tatrzańskiego Parku Narodowego radioaktywnym cezem-137 i wybranymi metalami ciężkimi.
Przy Instytucie działa Krakowskie Centrum Badawcze Inżynierii Jonowej – członkowie: IFJ
PAN, PK, UJ, AGH, IOS, OPTICON, PREVAC.

Instytut należy do sieci naukowych: AIRCLIM-NET 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”; 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 jądrowe
dla geofizyki; NanoMedPL; Neutrony – Emisja
– Detekcja; Naukowa Sieć Tematyczna POLTIER
– Polski system obliczeniowy dla eksperymentów
LHC; Polska Sieć Astrofizyki Cząstek; Polska
Sieć Neutrinowa; 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; Sieć naukowa utworzona
dla realizacji strategicznego projektu badawczego
„Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej
energetyki jądrowej”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
c2c; BalticGrid II; HAMLET; SMW; LAGUNA;
SPIRAL2PP; Accelerator Consortium (TIARA)
2010-2013; AGATA; „European Nuclear Science and Applications Research” (ENSAR); „European Coordination for Accelerator Research and
Development” (EuCARD); „Advanced European
Infrastructures for Detectors at Accelerators”
(AIDA); BELSWENI; „Union of Light Ion Centres in Europe” (ULICE); Centrum Atomistyki
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„CeAt”; Centrum Zaawansowanych Technologii Surowców i Paliw Węglowodorowych oraz
Energii Odnawialnych SUPERGO; COPIN;
ILL-PL; Interdyscyplinarne Centrum Zaawansowanych Technologii Medycznych IZATEM;
IOITOB – Interdyscyplinarny Ośrodek Innowacyjnych Technik Obrazowania Biomedycznego;
Konsorcjum Instytutów Polskiej Akademii Nauk
PAN-AKCENT; Krajowe Konsorcjum „FEMTOFIZYKA”; Krajowe Konsorcjum „XFEL-POLSKA”; „Budowa i eksploatacja Europejskiego
Lasera na Swobodnych Elektronach XFEL”;
Krajowe Konsorcjum „Polski Synchrotron”; Krakowskie Centrum Badawcze Inżynierii Jonowej
IONMED; Narodowe Konsorcjum Radioterapii
Hadronowej; 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 „Opracowanie technologii wytwarzania
zwierciadeł opartych o materiały kompozytowe”;
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET
– Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics); JCET II; Narodowe Laboratorium Cyklotronowe (NLC); Środowiskowe Laboratorium
Geochemii Izotopów; (Konsorcjum NaukowoPrzemysłowe „Badania i rozwój technologii dla
kontrolowanej fuzji termojądrowej”; Konsorcjum
na rzecz realizacji badań naukowych w ramach
międzynarodowej współpracy „SuperB”; Konsorcjum Neutrina – ICARUS T600; Konsorcjum
PL-STAR; Konsorcjum „Neutrina – T2K”.
Instytut należy do klastrów naukowych: Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych; Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii;
Klaster Life Science Kraków; Międzyregionalny
Klaster Innowacyjnych Technologii „Minatech”.
Instytut należy do platform technologicznych:
Polska Platforma Technologii Nuklearnych oraz
Sustainable Nuclear Energy Technology Platform
(SNETP).
* 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 107 pracowników, w tym 64 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
293 prace, z tego 102 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
49 projektów badawczych, w tym 5 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 12
tematów.
Wybrane wyniki:
• Badano dynamikę namagnesowania w cienkich warstwach ferromagnetycznych: wewnętrzne tłumienie Gilberta i tłumienie zewnętrzne
wywołane procesami rozpraszania dwumagnonowego. Zależności kątowe szerokości linii rezonansu ferromagnetycznego (FMR) w cienkich
warstwach magnetycznych wykazują silne poszerzenie linii, gdy namagnesowanie jest odchylone
od normalnej do warstwy. Zjawisko to jest często interpretowane w ramach modelu lokalnych
pól rezonansowych jako wywołane rozkładem
pól anizotropii w warstwach lub ich mozaikową
mikrostrukturą. Przy pomocy zaproponowanego
rozszerzonego wyrażenia Suhl’a opisującego szerokość linii w funkcji polarnego kąta namagnesowania pokazano, że powyższa interpretacja jest
w przypadku ultracienkich warstw niewłaściwa:
tę zależność można opisać w tym przypadku jako
sumę jedynie dwóch składowych – przyczynku
wynikającego z wewnętrznego tłumienia Gilberta i przyczynku zewnętrznego związanego
z rozpraszaniem dwumagnonowym na defektach
strukturalnych. To podejście zastosowano dla
kilku wyników pomiarów FMR w ultracienkich
epitaksjalnych strukturach Pd/Fe oraz w cienkich epitaksjalnych warstwach stopów Heuslera
Ni2MnSn.
• Po raz pierwszy metodą ESR wykazano istnienie antyferromagnetycznego uporządkowa-
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nia w jednowarstwowym grafenie. Wykonano
też pierwsze badania relaksacji spinowej metodą
impulsowego ESR w tym układzie. Eksperyment
potwierdził teoretyczne przewidywania, że w jednowarstwowym grafenie oddziaływania wymienne za pośrednictwem elektronów przewodnictwa
prowadzą do antyferromagnetycznego uporządkowania. Wykonano temperaturowe badania czasów relaksacji spin-siatka i spin-spin. Stwierdzono, że relaksacja spin-siatka może być opisana
za pomocą dwóch mechanizmów. Za pierwszy
(niezależny od temperatury) odpowiedzialne są
oddziaływania elektron-domieszka. Drugi mechanizm odpowiedzialny jest za obserwowaną liniową zależność częstości relaksacji od temperatury.
Ten mechanizm wynika z wymiennego oddziaływania lokalnych momentów magnetycznych za
pośrednictwem elektronów przewodnictwa. Znaczenie tych badań wynika z faktu, że są to długo oczekiwane bezpośrednie pomiary relaksacji
spinowej w grafenie; inne metody prowadziły do
licznych kontrowersji. Rezultaty te wskazują na
możliwość zastosowania grafenu w spintronice,
gdyż poprzednio obawiano się że czas relaksacji
może być zbyt krótki.
• Badano powstanie fal solionowych w ferroelektrycznych ciekłych kryształach poddanych
działaniu silnego pola elektrycznego o dużej
częstości. Na podstawie rozważań teoretycznych przewidziano, że fale solionowe mogą zostać wzbudzone przy użyciu pola elektrycznego
w próbkach stabilizowanych powierzchniowo
ferroelektrycznych ciekłych kryształów. Pokazano, że fale te dają specyficzny wkład do widm
odpowiedzi dielektrycznej i elektrooptycznej oraz
zaproponowano sposób ich wykrywania. Przewidywania te zostały potwierdzone doświadczalnie. Fale soliotonowe zostały zarejestrowane dla
dostatecznie silnych pól elektrycznych o częstościach większych niż pewna wartość progowa.
Ponadto pokazano, że rejestrując progową częstość wzbudzeń solionowych, można wyznaczyć
stałą sprężystości dla odkształceń skręcających
w warstwach smektycznych. Dotąd nie istniały
żadne miarodajne metody wyznacznia tego ważnego parametru materiałowego.
Uzyskano patent: „Cylindryczny rezonator mikrofalowy z rozkładem pola TE 011”.

Tytuł profesora uzyskał Zbigniew Trybuła.
Uzyskane habilitacje:
Waldemar Bednarski Wpływ domieszkowania na
przewodnictwo elektryczne i własności ferroiczne
wybranych związków Me3X(SO4)2;
Konstantin Tretiakov Symulacje komputerowe
własności sprężystych wybranych układów modelowych i poszukiwanie mechanizmów auksetyczności.
Uzyskane doktoraty:
Jakub Kaczkowski Wpływ defektów na własności elektronowe i magnetyczne wybranych półprzewodników o strukturze wurcytu – obliczenia
z pierwszych zasad;
Mirosław Werwiński Obliczenia z pierwszych
zasad własności elektronowych i magnetycznych
wybranych związków międzymetalicznych zawierających cer, samar i uran.
Instytut należy do sieci naukowych: Krajowa sieć
naukowa „Silnie skorelowane fermiony – od nadprzewodnictwa do kolosalnego magnetooporu”;
Krajowa sieć naukowa „Materiały z silnie skorelowanymi elektronami: otrzymywanie, badania
podstawowe i aplikacje MSSE”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
SPINLAB, konsorcjum naukowe realizujące projekt inwestycyjny „Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice
Spinowej” (POIG); Centrum Pian Akustycznych;
IFM PAN-PGNiG SA Oddział w Odolanowie-PWr.
* 60-179 Poznań, ul. Smoluchowskiego 17
( (61) 869-51-00, fax (61) 868-45-24
: e-mail: office@ifmpan.poznan.pl
www.ifmpan.poznan.pl

INSTYTUT GEOFIZYKI PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Paweł M. Rowiński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Stanisław Lasocki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 157 pracowników, w tym 43 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).

– 98 –

Działalność naukowa: opublikowano łącznie
169 prac, z tego 53 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
71 projektów badawczych, w tym 7 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
22 tematy.
Wybrane wyniki:
• Opracowano nowe Predykcyjne Równanie
Drgań Podłoża (PRDP) dla obwałowania zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most znajdującego się w obrębie Legnicko-Głogowskiego
Okręgu Miedzionośnego. Źródłem drgań w tym
rejonie jest eksploatacja złóż miedzi w Zakładach
Górniczych Rudna, Polkowice-Sieroszowice
i Lubin. Na podstawie zgromadzonej bazy danych
sygnałów akcelerometrycznych rejestrowanych
na stacjach obwałowania i przedpola zbiornika
metodą regresji wyznaczono równania dla składowych poziomej i pionowej wartości szczytowej
przyspieszenia drgań podłoża w funkcji energii
wstrząsu i odległości epicentralnej. W PRDP
uwzględniono także współczynniki lokalnej amplifikacji dla poszczególnych stacji.
• Zakończono interpretację i sejsmiczne modelowanie struktury skorupy ziemskiej na tzw.
sejsmicznym Transekcie Transkarpackim, zlokalizowanym na obszarze Lubelszczyzny i południowego Podlasia oraz Polskich Karpat Wschodnich. Zrealizowane w latach 2009-2011 na tym
obszarze Polski głębokie sejsmiczne profilowanie
refleksyjne, połączone z badaniami refrakcyjnymi
i tomograficznymi górnego piętra skorupy ziemskiej to unikatowy w skali światowej, tej klasy,
eksperyment sejsmiczny. Profil Transkarpacki,
nawiązując w swoich założeniach do światowych
programów tego typu (np. kanadyjski program
LITHOPROBE, niemiecki DECORP, czy fiński
FIRE), został zrealizowany z o wiele trafniejszą
rozdzielnością i wysoką krotnością pokrycia.
Osiągnięte wyniki dostarczają unikatowego obrazu całej skorupy ziemskiej, uzupełniając istotnie dane uzyskane dotychczas z profilowań refrakcyjnych – przede wszystkim z eksperymentu
CELEBRATION 2000.
• Zajmowano się problemem deficytu witaminy
D i wynikających z tego zagrożeń zdrowotnych.
Opracowano model zapewniający obiektywną
informację, w jakim stopniu zmiana stylu życia

i racjonalne korzystanie z promieniowania słonecznego, naturalnego źródła witaminy D, może
prowadzić do osiągnięcia właściwego poziomu
witaminy D w organizmie.
Uzyskano patent: „Sposób i układ cyfrowego
pomiaru średniej częstotliwości sygnału okresowego”.
Tytuł profesora uzyskała Renata Romanowicz.
Uzyskane habilitacje:
Tomasz Janik Różnorodność struktury litosfery
kratonu wschodnio-europejskiego w świetle wyników głębokich badań sejsmicznych;
Piotr Środa Sejsmiczne modele struktury litosfery
w strefie kontaktu orogenu karpackiego terranów
paleozoicznych i kratonu wschodnioeuropejskiego na obszarze Polski południowo-wschodniej.
Uzyskane doktoraty:
Marek Kubicki Analiza wpływu turbulencji na
strukturę pola elektrycznego w granicznej warstwie atmosfery;
Blanka Nita Nieciągłości hodografu 8 i 20 stopni pod Alpami i Waryscydami Środkowej Europy
w świetle interpretacji sejsmicznego pola falowego trzęsień Ziemi.
Przy Instytucie działa Centre on Geophysical
Methods and Observations for Sustainable Devel
opment GEODEV.
Instytut należy do sieci naukowych: Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych; European Mediterranean Seismological
Centre; Organization of Research Facilities for
European Seismology – Virtual European Broadband Seismic Network; International Seismological Centre; Incorporated Research Institutions
for Seismology – Federation of Digital Seismic
Networks; INTERMAGNET – International Real-time Magnetic Observatory Network; World
Data Centre (WDC) for Geomagnetism; IMAGE
– International Monitor for Auroral Geomagnetic
Effects; MM100 – program badania pulsacji magnetycznych w oparciu o sieć magnetometrów naziemnych; Program badawczy zjawiska rezonansu
Schumanna; Program dotyczący sieci magnetycznych punktów wiekowych na terytorium Polski;
System Monitoringu Jakości Powietrza w Woje-
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wództwie Mazowieckim; VEBSN – Virtual European Broadband Seismic Network; AWESOME
(ATMOSPHERIC WEATHER ELECTROMAGNETIC SYSTEM FOR OBSERVATION MODELING & EDUCATION); World Ozone and
Ultraviolet Radiation Data Center; AERONET
(AErosol RObotic NETwork); Greenland Ice Sheet Monitoring Network; EARLINET (European
Aerosol Research Lidar Network).
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Centrum Badania Ziemi i Planet GeoPlanet; Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe; Stowarzyszenie
dla Głębokich Badań Geologicznych (SGBG)
Association for Deep Geological Investigations
(ADGIP); Geodynamiczny monitoring Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych; EPOS – European Plate Observing System; Svalbard Integrated Arctic Earth Observing
System (SIOS).
* 01-452 Warszawa, ul. Księcia Janusza 64
( (22) 691-59-50, fax (22) 691-59-15
: e-mail: sn@igf.edu.pl
www.igf.edu.pl

INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII
POWIERZCHNI
im. Jerzego Habera PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Małgorzata Witko
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Maria Nowakowska
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 108 pracowników, w tym 47 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 295
prac, z tego 73 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 74 projekty badawcze, w tym 16 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 23 tematy.
Wybrane wyniki:
• Określono kinetykę i mechanizm adsorpcji
fibrynogenu, jednego z najważniejszych białek

osocza krwi, odpowiedzialnego za zjawiska
krzepliwości, na powierzchniach mikrosfer polimerycznych. Ilość zaadsorbowanego białka wyznaczano przez pomiar zmian ruchliwości elektroforetycznej mikrosfer w połączeniu z metodą
AFM dla określenia stężenia fibrynogenu pozostałego w roztworach. Zbadano w sposób systematyczny wpływ siły jonowej oraz pH środowiska
na mechanizm adsorpcji fibrynogenu. Wykazano,
że jego adsorpcja zachodziła według mechanizmu nieodwracalnego z szybkością kontrolowaną
transportem cząsteczek wewnątrz suspensji (dyfuzją). Uzyskane wyniki doświadczalne opisano
ilościowo rozwiniętym w Instytucie modelem
teoretycznym, wykazując równocześnie, że dotychczas stosowany model Gouya-Chapmana, postulujący znaczne deformacje cząsteczek białka,
jest nieadekwatny. Wykazano w ten sposób, że
orientację zaadsorbowanych cząsteczek fibrynogenu można w sposób kontrolowany zmieniać
przy pomocy zmian pH oraz siły jonowej I. Np.
dla warunków fizjologicznych (pH = 7.4, I =
0,15 M NaCl) występuje płaska orientacja cząsteczek fibrynogenu, podobnie jak dla makroskopowych powierzchni międzyfazowych. Ma to
istotne znaczenie poznawcze. Wyniki uzyskane
dla takich powierzchni modelowych przy pomocy
metody potencjału przepływu mogą być z powodzeniem użyte do przewidywania procesów adsorpcji białek w układach praktycznych, np. dla
nośników mikrosferycznych. Aspekt praktyczny
przeprowadzonych badań wiąże się z opracowa
niem nowej metody wytwarzania mikrosfer poli
merycznych o kontrolowanym pokryciu i orien
tacji cząsteczek białka. Układy takie znajdują
szerokie zastosowanie w testach immunologicznych o wysokiej selektywności i czułości.
• Prowadzono badania nad właściwościami
koordynacyjnymi chlorofilu w rozpuszczalnikach organicznych. Celem badań teoretycznych
było zbadanie zdolności do tworzenia związków
koordynacyjnych pomiędzy cząsteczką chlorofilu
a wybranymi rozpuszczalnikami organicznymi:
acetonitrylem (ACN), imidazolem (Im), metanolem (MeOH), dimetyloformamidem (DMF) oraz
pirydyną (Py). Naturalnie występujący chlorofil
przekształca się, a jego pochodne z innymi metalami mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Stwierdzono, że łatwość
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 ymiany metalu zależy od rodzaju zastosowaw
nego rozpuszczalnika. Prezentowane badania
wykonano kwantowo-chemiczną metodą w ramach teorii funkcjonałów gęstości (DFT) przy
użyciu nielokalnego funkcjonału Becke-Perdew
z użyciem przybliżenia Ri do wyznaczania całek
kulombowskich. Wszystkie elektrony w układzie
opisano za pomocą gaussowskich funkcji typu
def-TZVP. Badane układy scharakteryzowano
za pomocą parametrów geometrycznych (długości wiązań i kąty walencyjne) oraz wyznaczono
energie wiązania ligandów. Naturę oddziaływań
chlorofil-rozpuszczalnik dodatkowo zbadano, stosując rachunek zaburzeń o adaptowanej symetrii
(SAPT(DFT)). Dodatkowo, metodą czasowo zależnej teorii funkcjonałów gęstości (TD-DFT),
wyznaczono ich teoretyczne widma UV-VIS.
Otrzymane wyniki wskazują, że we wszystkich
badanych układach pięciokoordynacyjnych magnez jest znacząco wysunięty ponad płaszczyznę
pierścienia tetrapirolowego i tworzy stosunkowo
długie wiązanie z cząsteczkami rozpuszczalnika.
Zgięta konformacja chlorofilu stabilizuje kompleks dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym.
Dominującymi w oddziaływaniu chlorofil-rozpuszczalnik są oddziaływania dyspersyjne i indukcyjne. Wiązanie szóstego liganda (drugiej cząsteczki rozpuszczalnika) powoduje „wsunięcie”
jonu Mg2+ w płaszczyznę pierścienia i dalsze
wydłużenie wiązań magnez-ligand. Najsilniejsze
wiązania tworzone są z imidazolem, najsłabsze
– z acetonitrylem. Ten ostatni niechętnie tworzy układy sześciokoordynacyjne, co związane
jest z niewielkim udziałem oddziaływań dyspersyjnych między cząsteczką rozpuszczalnika
a resztą układu, co pokazano stosując metodę
SAPT(DFT). Obliczenia TD-DFT umożliwiły
wyjaśnienie obserwowanych eksperymentalnie
przesunięć batochromowych widm UV-VIS badanych układów pod wpływem zwiększonego
ciśnienia. Odpowiada za nie skrócenie wiązania
metal-ligand, nie zaś postulowane wcześniej wsunięcie Mg2+ w płaszczyznę pierścienia.
• Badano właściwości katalityczne kationowego kompleksu rutenu(II) z hemilabilną fosfiną
naniesionego na mezoporowatą aluminowaną
krzemionkę. Wykazano po raz pierwszy, że osadzenie aktywnego katalitycznie kompleksu na
powierzchni wolnej od ograniczeń sterycznych

niweczy jego właściwości katalityczne, natomiast
wprowadzenie centrum aktywnego do wnętrza
kanałów mezoporowatego nośnika, w których doświadcza on przestrzennych ograniczeń ze strony ścian nanoporów, jest warunkiem wysokiej
aktywności naniesionego układu katalitycznego.
Zjawisko to zostało wyjaśnione dzięki połączeniu wszechstronnych badań fizykochemicznych
z obliczeniami teoretycznymi. Wykazano, że na
powierzchni nośnika wolnej od przestrzennych
ograniczeń kompleks adsorbuje się preferencyjnie w sposób dezaktywujący hemilabilny ligand
odpowiedzialny za funkcję katalityczną, natomiast adsorpcja w ograniczonej nanoprzestrzeni
mezoporów wymusza taką orientację kompleksu,
w której jego właściwości katalityczne zostają zachowane. Wykazano, że metoda 31P MAS NMR
jest dogodnym narzędziem diagnostycznym, pozwalającym na przewidywanie, czy badany kompleks po osadzeniu na nośniku będzie wykazywał
aktywność katalityczną.
Uzyskano patent: „Sposób wytwarzania mikroporowatego katalizatora opartego na heteropolizwiązkach”.
Instytut należy do sieci naukowych: SURUZ –
Surfaktanty i układy zdyspergowane w teorii
i praktyce; EKO-KAT– Innowacyjne materiały
katalityczne w ochronie ekosystemu; MANAR
– Nowe Materiały warstwowe o kontrolowanej
architekturze i funkcjonalności; 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.
Instytut jest członkiem konsorcjów i klastrów
naukowych: ERIC European Research Institute
of Catalysis; wspólne laboratorium „Centrum
Badania Powierzchni i Nanostruktur”; wspólne
laboratorium „Międzyinstytutowe Laboratorium Katalizy i Biotechnologii Enzymatycznej”;
wspólne Laboratorium Elektrochemii i Fizykochemii Powierzchni; Klaster Life Science Kraków; Konsorcjum „Nanotech”; Konsorcjum
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PAN-AKCENT; Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych; Małopolsko-Podkarpacki
Klaster Czystej Energii; Polska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Chemii; Krajowe
Konsorcjum „Polski Synchrotron”; Narodowe
Laboratorium Badań Powierzchni; SPINLAB
Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych
do Zastosowań w Elektronice Spinowej; Polsko-Ukraińskie Laboratorium Katalizy.
Od 2010 r. Instytut posiada Certyfikat Akredytacji
Laboratorium Badawczego Nr AB 1221 (Polskie
Centrum Akredytacji). Akredytacje w 3 dziedzinach
dla 6 metod badawczych dla laboratorium CezaŚ.
* 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

INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Feliks Przytycki
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz
PAN Andrzej Schinzel
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 142 pracowników, w tym 71 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
137 prac, z tego 126 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
64 projekty badawcze, w tym 9 zagranicznych;
we współpracy z zagranicą realizowano 39 tematów.
Wybrane wyniki:
• Niech {X_t,t≥0} będzie na ogół niestacjonarnym procesem Markowa o wartościach
w przestrzeni polskiej E. Pokazano Słabe Prawo
Wielkich Liczb, centralne twierdzenie graniczne
dla funkcjonałów postaci ∫T^0_ψ(X_s)ds, o ile
półgrupa dualna do półgrupy przejścia określona
na miarach jest silnie zwężająca w odpowiedniej
metryce Wassersteina, a obserwabla ψ jest lipszicowska na E. (Central Limit Theorem for Markov

Processes with Spectral Gap in the Wasserstein
Metric, „Stoch. Process. Appl.”).
• W pierścieniu leżandrowskich klas charakterystycznych, skonstruowano rodzinę baz taką,
że leżandrowski wielomian Thoma ma dodatnie
rozwinięcie we wszystkich bazach z tej rodziny.
Główny rezultat stanowi uogólnienie wyniku
z pracy autorów w Fund. Math. (2009). Dla ustalonej wartości parametru, inne jego specjalizacje
prowadzą do oszacowań z góry współczynników
w danej bazie. (Positivity of Legendrian Thom
Polynomials, „J. Diff. Geom.”)
• Podano przykłady lokalnie CAT0, metryk na
4 wymiarowych rozmaitościach gładkich, które
to rozmaitości nie niosą gładkich niedodatnio zakrzywionych metryk Riemannowskich. Przeszkoda pochodzi od lokalnie zawęźlonego, totalnie
geodezyjnego podtorusa wymiaru 2. Konstrukcja
przykładu używa metody grup odbić. (4-dimensional Locally CAT(0)-manifolds with no Riemannian Smoothings, „Duke Math. J.”)
Tytuł profesora uzyskała Teresa Regińska.
Uzyskana habilitacja:
Guillaume Valette Lipschitz Geometry of Tame Sets.
Uzyskane doktoraty:
Michał Jóźwikowski Teoria sterowania optymalnego na algebroidach quasi-Liego;
Grzegorz Wyłupek Testy adaptacyjne dla wybranych problemów testowania.
Przy Instytucie działają: Centrum Doskonałości
z Matematyki Finansowej (CDMF); Centrum Doskonałości „Instytut Matematyczny PAN – Centrum Banacha” (CD-IMPAN-BC).
Instytut należy do sieci naukowych: Centrum
Zastosowań Matematyki – Interdyscyplinarny
Program Intensyfikacji Badań Naukowych (CeZaM); Sieć Układów Dynamicznych i Teorii Ergodycznej (SUDITE).
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
Centrum Banacha – Specjalny program intensyfikacji badań naukowych (CB-MAT).
* 00-956 Warszawa, ul. Śniadeckich 8
( (22) 522-81-00, fax (22) 629-39-97
: e-mail: im@impan.pl
www.impan.pl
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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 94 pracowników, w tym 36 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 144
prace, z tego 45 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 79
projektów badawczych, w tym 5 zagranicznych.
Wybrane wyniki:
• Formacje osadowe Destruction Bay (DBF)
i Cape Melville (CMF) na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Płd. zawierają
geologiczny zapis rozwoju mioceńskiego zlodowacenia w Antarktyce Zachodniej, datowane
metodą U-Pb cyrkonów. DBF to głównie osady
delty rozwiniętej w czasie późnooligoceńskiego
ocieplenia klimatycznego, osadziły się pomiędzy
24-23 Ma. Wyższa CMF odzwierciedla raptowną
progradację pokrywy lodowej i osadziła się pomiędzy 23-20 Ma. Wzrastający ku górze udział
morskiej substancji organicznej zwiastuje ocieplenie klimatu w środkowym miocenie.
• Przeprowadzone badania izotopowe i paleobiologiczne złoża kredy jeziornej JerzmanowoKaniewo (Poj. Kujawskie) wskazały zmiany paleoklimatu i warunków sedymentacji w zbiorniku
w okresie jego istnienia. Wykonano oznaczenia
δ18O i δ13C dla osadów węglanowych, δ13C
i δ15N oraz C/N dla osadów organicznych, składu
gatunkowego szczątków Cladocera oraz analizę palinologiczną. Stwierdzono, iż początkowo
chłodne wody zbiornika miały charakter oligotroficzny, po tym następuje wzrost temperatury i trofii do poziomu mezotrofii, w końcowym etapie
ewolucji jezioro przekształciło się w torfowisko.
• W systemie magmowym zamkniętym rozdział
pierwiastków śladowych pomiędzy krystalizującą
fazę a stop precyzuje prawo Rayleight’a. Jednocześnie pierwiastki główne i śladowe są rozdzielane wg odmiennych praw, a opis matematycz-

ny tego rozdziału jest równaniem liniowym.
Pierwsze doświadczenia eksperymentalne nad
mieszaniem dwóch stosów (bez etapu krystalizacji) prowadzone w ING w ramach badań nad
zróżnicowaniem szybkości dyfuzji pierwiastków
śladowych na granicy kryształ – stop hybrydalny
wskazują na nieliniowe zachowanie pierwiastków
śladowych przy liniowym zachowaniu pierwiastków głównych.
Tytuł profesora uzyskali: Paweł Leśniak,
Krzysztof Krajewski.
Uzyskana habilitacja:
Hubert Wierzbowski Rekonstrukcja środowiska
basenów morskich Polski i Rosji jury środkowej
i przełomu jury środkowej i późnej w oparciu
o badania składu izotopowego tlenu i węgla
muszli mięczaków.
Uzyskane doktoraty:
Jacek Pawlak Numeryczna ocena wiarygodności
rekonstrukcji paleoklimatycznych na podstawie
analiz izotopowych holoceńskich osadów węglanowych z terenu Polski południowej;
Marek Szczerba Metodyka interpretacji dat K-Ar
mieszanin mineralnych;
Katarzyna Walczak Interpretacja datowań Sm-Nd
i Lu-Hf granatów w skałach wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych w świetle badań
dystrybucji pierwiastków śladowych.
Instytut należy do sieci naukowych: 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; BioGeoCentrum Badawcze
PAN; GeoPlanet; Laboratorium Badań Rdzeni
Osadów; Centrum Badań nad Fauną Plejstocenu
Europy (CBFPE).
* 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
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INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Jeżowski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Lechosław Latos-Grażyński
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 144 pracowników, w tym 65 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
235 prac, z tego 204 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
66 projektów badawczych, w tym 7 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 47
tematów.
Wybrane wyniki:
• Wykrycie indukowanego polem magnetycznym kwantowego punktu krytycznego w ciężkofermionowym nadprzewodniku Ce2PdIn8.
Nadprzewodnictwo w układach ciężkofermionowych jest jednym z nierozwiązanych problemów
współczesnej fizyki materii skondensowanej.
Prace badawcze dotyczące niedawno odkrytego
w Instytucie gęstego układu Kondo Ce2PdIn8
w istotny sposób przyczyniają się do głębszego
zrozumienia zjawiska niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w tego typu związkach. Uzyskane
wyniki eksperymentalne jednoznacznie wskazują
na to, iż nadprzewodnictwo w Ce2PdIn8 jest niekonwencjonalne, tak ze względu na magnetyczny mechanizm parowania, jak i anizotropię typu
d-wave przerwy energetycznej. Pojawia się ono
w bezpośrednim sąsiedztwie kwantowego antyferromagnetycznego przejścia fazowego w T = 0,
któremu towarzyszą anomalne zachowania w stanie normalnym własności transportowych i termodynamicznych. Wyniki te sugerują ponadto,
iż w pobliżu górnego pola krytycznego tworzy
się w Ce2PdIn8 egzotyczna faza nadprzewodząca
typu FFLO.
• Badano rolę fermionów Diraca w transportowych zjawiskach magneto-termoelektrycznych w Eu(Fe1-x Cox)2As2. Przeprowadzono systematyczne pomiary zjawisk transportowych,

w tym efektu Nernsta, na serii monokryształów
Eu(Fe1-xCox)2As2 z 0≤x≤0.30. Otrzymane wyniki
umożliwiły analizę zachowania układu elektronowego, który ewoluuje od porządku fal gęstości spinowych, poprzez nadprzewodnictwo, aż
do własności typowo metalicznych. Zaobserwowane zmiany sugerują, że w próbce macierzystej
(x = 0) dominującą rolę w niskotemperaturowym
transporcie elektronowym odgrywają fermiony
Diraca, determinujące także własności grafenu,
czy izolatorów topologicznych.
• Wyjaśnienie anomalnych zachowań fononów
w multiferroicznych kryształach Mn0.85Co0.15WO4
oraz Mn0.97Fe0.03WO4 indukowanych zmianą temperatury. Ustalono symetrię pasm IR i Ramana
oraz przyporządkowano je określonym drganiom atomów. Odkryto istnienie anomalnego
zachowania fononów w niskich temperaturach
i wyjaśniono przyczyny tych anomalii. Badania
te wykazały po raz pierwszy przydatność spektroskopii Ramana i IR w badaniach mechanizmów
przemian fazowych zachodzących w multiferroikach typu II o strukturze wolframitu. Wiedza
o symetrii i naturze obserwowanych fononów pozwoliła również na zrozumienie zaskakująco silnych przesunięć pasm IR dla nanokrystalicznego
MnWO4, w zależności od rozmiarów krystalitów
i ich morfologii.
Tytuł profesora uzyskali: Jan Janczak, Leszek
Kępiński, Andrzej Zaleski.
Uzyskane habilitacje:
Dariusz Hreniak Synteza nanomateriałów i zbadanie wpływu rozmiaru nanokryształów luminoforów tlenkowych domieszkowanych jonami
lantanowców o liniowych i nieliniowych właściwościach;
Piotr Klamut Własności nadprzewodzące i magnetyczne wybranych związków ruteno-miedzianów optycznych na ich charakterystyki luminescencyjne;
Małgorzata Samsel-Czekała Badanie struktury
elektronowej i magnetycznej silnie skorelowanych związków 5f-elektronowych uranu i referencyjnych toru.
Uzyskane doktoraty:
Aleksandra Kowal Badania własności termometrycznych wybranych przejść fazowych w niskich
temperaturach;
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Maria Szlawska Wybrane aspekty silnych korelacji elektronowych w związkach ceru i uranu
Ce2TSi3 i U2TSi3, gdzie T = Co, Ni, Rh lub Ir;
Oleksander Tkachenko Influence of Additions,
Morphology and Processing Parameters on Superconducting Properties of MgB2 Wires;
Jakub Wrzodak Teoria uporządkowania ładunkowego i magnetycznego indukowanego oddziaływaniami lokalnymi pomiędzy elektronami wędrownymi i zlokalizowanymi.
Instytut należy do sieci naukowych: ACTINET-6;
COST Action “Emergent Behaviour in Correlated
Matter” ECOM; METEOMET.
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”; „Generation of
Hydrogen by Kerosene Reforming via efficient
and low emission new Alternative, innovative,
refined technologies for aircraft application”
GreenAir; „Centrum Badań Zjawisk Kooperatywnych”; „CLEANSPACE – Small debris removal by laser illumination and complementary
technologies”.
Laboratorium Wzorca Temperatury w Instytucie
Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych jest
akredytowanym Laboratorium Wzorcującym –
certyfikat akredytacji nr AP125 wydany przez
Polskie Centrum Akredytacji.
* 50-422 Wrocław, ul. Okólna 2
( (71) 343-50-21, fax (71) 344-10-29
: e-mail: intibs@int.pan.wroc.pl
www.intibs.pl

INSTYTUT OCEANOLOGII PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Stanisław Massel
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 173 pracowników, w tym 70 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
141 prac, z tego 60 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
135 projektów badawczych, w tym 32 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 37
tematów.
Wybrane wyniki:
• Badanie zanieczyszczeń w Morzu Bałtyckim
zostało zakończone wyróżnioną rozprawą doktorską „Związki cynoorganiczne w strefie przybrzeżnej Bałtyku Południowego – wpływ warunków
środowiskowych na rozmieszczenie i degradację”. Dotyczy oznaczenia tributylocyny i trifenylocyny oraz produktów ich rozpadu w osadach
dennych strefy przybrzeżnej Bałtyku Południowego. Temat należy uznać za aktualny, a uzyskane wyniki istotne ze względu na ocenę stanu
zanieczyszczenia tymi związkami środowiska
Morza Bałtyckiego w tym organizmów morskich,
zwłaszcza bentosu i ryb bytujących przy dnie.
• Badano zmiany w atmosferze, oceanie, lodzie
morskim i w lodowcach Arktyki atlantyckiej. Realizacja projektu pozwoliła na rozszerzenie bazy
danych oceanograficznych i wykorzystanie ich do
walidacji modeli hydrodynamicznych. Badania
wykonano w ramach projektu „Arctic Climate
and Environment of the Nordic Seas and the
Svalbard-Greenland Area (AWAKE)”. Badanie
kluczowych procesów i interakcji zachodzących
pomiędzy oceanem, atmosferą i kriosferą prowadzone w ramach projektu stanowi istotny wkład
w zrozumienie procesów klimatycznych, jakie
zachodzą w rejonie Arktyki.
• Wzajemne oddziaływanie mas wodnych oraz
morskiego i lądowego ekosystemu obserwowane
były przy użyciu zarówno tradycyjnych, jak i nowatorskich metod zdalnych. Ustalono powiązania

– 105 –

pomiędzy zmiennością populacji zooplanktonu,
liczebności morskich ptaków i ich diety oraz
charakterystykami mas wodnych (temperatura,
zasolenie, przezroczystość, prądy). Badania prowadzono w ramach zakończonego w 2011 roku
projektu „Response of marine and terrestrial
ecosystems to climate changes in Arctic – links
between physical environment, biodiversity of
zooplankton and seabird populations (ALKEKONGE)”. Dotyczyły oszacowania wpływu
ocieplania się klimatu na populacje arktycznego zooplanktonu (Calanus), ptaków morskich
alczyków (Alle alle) i ich fizycznego środowiska. Pozyskanie kompleksowych danych dotyczących cyrkulacji wód, transportu ciepła i soli
przez Prąd Zachodniospitsbergeński, hydrologii
fiordów, optycznych parametrów dotyczących
warunków życia planktonu, liczebności i składu
gatunkowego zooplanktonu oraz parametrów lokalnych populacji alczyków ma szczególnie istotne znaczenie w aspekcie obserwowanych zmian
klimatycznych. Na bazie wyników uzyskanych
w ramach projektu powstały liczne publikacje
naukowe.
Uzyskana habilitacja:
Piotr Kowalczuk Wykorzystanie spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach natury rozpuszczonej
materii organicznej w morzach szelfowych.
Uzyskany doktorat:
Anna Filipkowska Związki cynoorganiczne
w strefie przybrzeżnej Bałtyku Południowego –
wpływ warunków środowiskowych na rozmieszczenie i degradację.
Instytut należy do sieci naukowych: Międzyinstytutowy Zespół Satelitarnych Obserwacji Środowiska Morskiego; Maritime Aerosol Network;
sieć koordynowana przez NASA (http://aeronet.
gsfc.nasa.gov/new_web/maritime_aerosol_network.html); Polska Sieć Sztucznego Życia (Polish Network of Artificial Life, PNAL); Polska
Sieć Mikrobiologii Morza (MIMO).
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Centrum Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet); BioGeoCentrum; SatBałtyk; MORCEKO – Morskie
Centrum Eko-energetyki i Eko-systemu; Ma
rine Biodiversity and Ecosystem Functioning

EU Network of Excellence (MARBEF); EUROCEANS Consortium; „Implementation of highthroughput genomic approaches to investigate the
functioning of marine ecosystems and the biology of marine organisms” (Marine Genomics
Europe – MGE), UE Network of Excellence;
International Neuroinformatics Coordinating
Facility; EUCog II – 2nd European Network for
the Advancement of Artificial Cognitive Systems,
Interaction and Robotics; EurOcean – The European Centre for Information on Marine Science
and Technology; Consortium for the Barcode of
Life (CBOL).
* 81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
( (58) 551-72-81, fax (58) 551-21-30
: e-mail: office@iopan.gda.pl
www. iopan.ga.pl

INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Izabella Grzegory
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Jerzy Kołodziejczak
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 144 pracowników, w tym 51 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 90
prac, z tego 72 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 40
projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 50 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opracowywano lasery azotkowe pracy ciągłej 450 nm otrzymane metodą epitaksji z wiązek
molekularnych (PA MBE). Wykonano pierwszy
w świecie metodą epitaksji z wiązek molekularnych PA MBE (Plasma Assisted Molecular
Beam Epitaxy) laser pracy ciągłej „true-blue”.
Falowody GaN, zastąpiono falowodem InGaN
i wyeliminowano aluminium z górnej warstwy
okładkowej struktury laserowej. Oszacowany
czas życia wytworzonych diod przekracza 3000 h
dla mocy wyjściowej 10mW i jest wystarczający
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dla wytworzenia lasera cw 450-460 nm na potrzeby projektorów laserowych i wyświetlaczy.
• Wielokolorowe matryce diod laserowych
InGaN/GaN – opracowano powtarzalną technologię wytwarzania podłoży GaN o wielkości
do 2 cali podzielonych na obszary o różnej dezorientacji w zakresie 0-6 stopni z dokładnością
+/-0.1 stopnia. Wykorzystując efekt zależności
koncentracji indu w warstwach InGaN od kąta lokalnej orientacji podłoża i jednocześnie zależność
długości fali fotoluminescencji od koncentracji
indu, wyprodukowano na jednym podłożu diody
laserowe o dwóch różnych ściśle kontrolowanych
długościach fali.
• Zajmowano się rzeczywistą budową nanokryształów CdSe. Wykorzystując metody dyfrakcyjne, w oparciu o analizę funkcji rozkładu
odległości międzyatomowych stwierdzono występowanie modulacji tych odległości od powierzchni w kierunku wnętrza ziarna. Wielkość
zmian odległości międzyatomowych we wnętrzu
pojedynczego ziarna o rozmiarach kilku nm jest
rzędu 10-15%. Wielkość i rozkład zmian długości
wiązań oraz grubość warstwy powierzchniowej
zmieniają się silnie wraz ze zmianą otoczenia nanoziaren. Prowadzone są badania mające na celu
powiązanie budowy wewnętrznej z właściwościami optycznymi kropek kwantowych CdSe/CdS.

łów dla Opto- i Mikroelektroniki; Sieć naukowa
„Technologie i Systemy Fotowoltaiczne Nowych
Generacji”; Sieć badawcza COST, Akcja MP0702
„Towards Functional Sub-Wavelength Photonic
Structures”; Międzynarodowa Sieć Naukowa
„Nanomat”; Sieć badawcza COST, Akcja D32
„Chemistry in high energy microenvironents”;
Warszawska Nanosieć; Polska Platforma Nanotechnologii.

Uzyskano patenty: „Zirconium dioxide luminescence oxygen sensor” (zagraniczny, USA);
„Sposób pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu
w gazach”; „Przepust mikrofalowego zasilania
reaktora wysokociśnieniowego”; „Azotkowa
dioda laserowa i sposób wytwarzania azotkowej
diody laserowej”; „Sposób wytwarzania spieków
azotków galu GaN”.

MIĘDZYNARODOWE LABORATORIUM
SILNYCH PÓL MAGNETYCZNYCH
I NISKICH TEMPERATUR PAN
(Międzynarodowy Instytut Polskiej
Akademii Nauk)

Uzyskane doktoraty:
Filip Dybała Strojenie ciśnieniowe półprzewodnikowych diod laserowych;
Paweł Strąk Fizyczne własności azotu – modelowanie numeryczne.
Instytut należy do sieci naukowych: Krajowa sieć
naukowa „Nowe materiały i sensory dla optoelektroniki informatyki, energetyki i medycyny, optoelektronika, spintronika, materiały biologiczne”;
Centrum Zaawansowanych Technologii Materia-

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Konsorcjum NANOMET; Konsorcjum LIMEDU;
Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów dla Opto- i Mikroelektroniki; Konsorcjum
naukowo-przemysłowe „Polish Nitrides Semiconductors Development” ATU; Konsorcjum
realizujące Project ERA NET-MATERA o akronimie SONOSCA; Konsorcjum NANOFORCE;
Konsorcjum NanoFate; Konsorcjum CEZAMAT
„Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii”; Konsorcjum CePT „Centrum Badań
Przedklinicznych i Technologii”.
* 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 29/37
( (22) 632-50-10, fax (22) 632-42-18
: e-mail: dyrekcja@unipress.waw.pl
www.unipress.waw.pl

Dyrektor: prof. dr hab. Jan Klamut
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. akademik RAN Alexandr Andreev
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 40 pracowników, w tym 6 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
90 prac, z tego 47 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
4 projekty badawcze; we współpracy z zagranicą
realizowano 30 tematów.
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Wybrane wyniki:
• Polscy naukowcy od kilku lat badają właściwości monokryształów spineli ZnCr2Se4, w których część jonów Zn2+ i Cr3+ podstawiana jest
jonami Ga, In i Ce. Te substancje mają właściwości półprzewodników i antyferromagnetyków.
Szczegółowe badania ciepła właściwego i podatności magnetycznej pozwoliły ustalić wpływ domieszek, rolę odległości kation-anion, deficytu
kationów oraz stanu spinowego jonu Cr3+ na ich
właściwości fizyczne.
• Wieloletnie badania rosyjskich naukowców
prowadzone w Laboratorium dotyczą wpływu
wnikania wodoru w strukturę krystaliczną połączeń lantanowców z pierwiastkami podgrupy
żelazowców. Obecność wodoru w sieci zwiększa
siłę oddziaływań wymiennych lantanowiec-żelazowiec i znacznie polepsza magnetyczne charakterystyki w/w połączeń, które są atrakcyjnym
materiałem do produkcji stałych magnesów.
• Tlenkowe połączenia lantanowców, baru i kobaltu o ogólnym wzorze RBaCo2O5+x posiadają
nader ciekawe właściwości fizyczne, które sugerują wykorzystanie takich materiałów do wzajemnego przekształcania różnych form energii.
Stanowią one także interesujący obiekt badawczy, ponieważ jony kobaltu występują tam jednocześnie w trzech różnych stanach spinowych.
Bułgarscy naukowcy opublikowali kompleksowe
rezultaty swoich badań układu NdBaCo2O5+x
(0,52< x< 0,72 w polach magnetycznych do 47T.
* 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

Pomocnicza jednostka naukowa PAN
nadzorowana przez Wydział III
Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
MUZEUM ZIEMI
Dyrektor: dr Ryszard Szczęsny
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Krzysztof Jaworowski
Muzeum zatrudnia 46 pracowników, w tym 2
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 44
prace, z tego 2 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 8 projektów badawczych, w tym 1 zagraniczny; we
współpracy z zagranicą realizowano 2 tematy.
Wybrane wyniki:
• W osadach górnego keloweju Kotliny Hagadol, położonej na Pustyni Negew w południowym
Izraelu znaleziono nowy gatunek ramienionoga
z rzędu Thecideida – Moorellina negevensis. Opisany gatunek jest pierwszym przedstawicielem
rzędu Thecideida zidentyfikowanym w osadach
jurajskich Bliskiego Wschodu i jako holotyp został włączony do zbiorów Muzeum Ziemi pod
numerem MZ VIII Bra-1684. Zidentyfikowano
ponadto ślad rozległej infekcji pasożytniczej, zlokalizowanej wewnątrz muszli jednego osobnika
(wywołanej prawdopodobnie przez skorupiaki
z grupy Ascothoracida).
• Badania dotyczące składu gatunkowego zbiorowisk małży ze środowisk rafowych późnego
badenu oraz wczesnego sarmatu Polski i Ukrainy
pozwoliły stwierdzić dramatyczny spadek zróżnicowania gatunkowego na przełomie badenu
(116 gatunkow) i sarmatu (12 gatunków). Został on zinterpretowany jako wynik stopniowego
zamykania się połączenia pomiędzy Paratetydą
a basenem Morza Śródziemnego oraz związanych
z tym procesem zmian poziomu morza, zasolenia
oraz warunków facjalnych.
• Z kolekcji żywic kopalnych świata w 2011 r.
przebadano kolejne 47 próbek metodą IRS (m.in.:
żywice subfosylne z Indonezji i Malezji, żywice
kopalne z Muzeum Uniwersyteckiego w Kijowie, najstarsze dolnokredowe żywice z Libanu).
Zasoby katalogu krzywych IR prowadzonego
w Muzeum Ziemi wzrosły do 836 widm porównawczych.
Inna działalność:
• Oprócz wystaw stałych, w 2011 roku w siedzibie Muzeum prezentowano 15 wystaw i prezentacji zmiennych. Z kolekcjami udostępnionymi na
wystawach zapoznało się 17142 zwiedzających,
z informacjami zawartymi na stronie internetowej – 35594 osoby, które dokonały 127976 jej
odsłon. Poza siedzibą Muzeum zaprezentowano
wystawę „Magia bursztynu”, która eksponowana
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była w Sopron (Węgry) i Martinie (Słowacja). Na
Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum
Naukowego Kopernik w Warszawie oraz na Pikniku Geologicznym na Wydziale Geologii UW
zaprezentowano ekspozycję „Wielkie ssaki epoki
lodowcowej”, która po rearanżacji trafiła również do Muzeum w Kole. Okazy paleontologiczne
stanowiły istotny element wystawy „Człowiek
– ewolucja niezwykła” prezentowanej w PKiN
w Warszawie. Łącznie Muzeum na wystawach
stałych we własnej siedzibie udostępniło widzom
2071 okazów, a na wystawach czasowych 844.
Jednocześnie, do celów ekspozycyjnych użyczono innym placówkom muzealnym, ze zbiorów
własnych 806 eksponatów (65 okazów mineralogicznych, 158 paleozoologicznych, 73 paleobotaniczne, 508 bursztynu i 2 zabytki przyrody
nieożywionej).
• Podmiotom zewnętrznym (instytucje naukowe
i muzealne, prywatni kolekcjonerzy) udzielono
52 konsultacji z zakresu paleozoologii, paleobotaniki, mineralogii, w tym meteorytów, bursztynu,
historii nauk o Ziemi oraz zagadnień muzealniczych. Konsultacje połączone były zazwyczaj
z oznaczaniem okazów. Konsultacje przeprowadzono także podczas imprez masowych: Pikniku

Naukowego PR i CNK, Pikniku Geologicznego
i Dnia Ziemi. Przygotowano 2 recenzje artykułów
naukowych dla „Acta Geologica Polonica” oraz
„Geologia Carpathica”, a także recenzję książki „Współczesne problemy Eko-Geologii”. Na
potrzeby Komisji Opracowań Kartograficznych
przy Ministrze Środowiska oceniono 18 arkuszy
Mapy Litogenetycznej Polski 1:50 000, a także
9 arkuszy Geologicznej Mapy Tatr 1:10 000 oraz
2 opracowania dotyczące Geoparku Kamienny
Las na Roztoczu i Geostrady Sudeckiej – studium
geologiczno-krajobrazowego. Dla Narodowego
Centrum Nauki sporządzono 1 recenzję dotyczącą
przyznania środków na realizację projektu badawczego.
Uzyskany doktorat:
Agnieszka Pietrzak Główny Zarząd Informacji
wobec oflagowców 1949-1956.
* 00-488 Warszawa, al. Na Skarpie 20/26 i 27
( (22) 629-74-79, fax (22) 629-74-97
: e-mail: sekretariat@mz-pan.pl
www.mz-pan.pl
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Centra Polskiej Akademii Nauk
Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytuty współpracują w ramach centrów Akademii,
w skład których mogą także wchodzić uczelnie,
instytuty badawcze, przedsiębiorcy prowadzący
badania naukowe i prace rozwojowe oraz zagraniczne instytucje naukowe.
Prezydium PAN uchwałą nr 40/2011 z dnia
1 lipca 2011 r. utworzyło pierwsze centrum Polskiej Akademii Nauk pod nazwą „Centrum Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet)”. Centrum współpracuje z Wydziałem III Nauk Ścisłych i Nauk
o Ziemi PAN. Na podstawie umowy Centrum
utworzyły: Instytut Geofizyki PAN, Instytut Nauk
Geologicznych PAN, Instytut Oceanologii oraz
Centrum Badań Kosmicznych PAN. Przewodniczącym Centrum jest dyrektor Instytutu Geofizyki
PAN, prof. dr hab. Paweł Rowiński.
Działalność Centrum jest zwrócona w kierunku integracji oraz możliwości wzmocnienia
potencjału badawczego, naukowego a także organizacyjnego i finansowego dla prowadzenia
projektów naukowych oraz zadań badawczych
w zakresie działań statutowych w obszarze nauk
o Ziemi i planetologii, rozwoju nauki w tych
dziedzinach i wzmocnienia zasobu kadrowego.
Ważnym elementem działania Centrum jest inicjowanie i koordynowanie udziału instytutów
w międzynarodowych programach badawczych,
międzynarodowych i krajowych projektach badawczych oraz w projektach finansowanych
z funduszy europejskich.
W pierwszym półroczu działalności nawiązano współpracę z największym w Europie Niemieckim Centrum Nauk Geologicznych (GFZ
Potsdam), której efektem jest organizacja cyklu
warsztatów tematycznych. Podpisano również
umowę o współpracy pomiędzy Instytutem
Geofizyki PAN a Instytutem Geofizyki Wietnamskiej Akademii Nauk (WAN) z możliwością
rozszerzenia umowy na całe Centrum GeoPlanet.
Rozważano możliwość współpracy Instytutu Mechaniki WAN oraz Instytutu Matematyki WAN

z Centrum GeoPlanet. Prowadzono rozmowy nad
możliwościami i zakresem współpracy naukowej
z Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Francja), czego rezultatem jest przygotowywana umowa o współpracy.
GeoPlanet poprzez swoje instytuty realizuje
projekt „Podnoszenie kompetencji uczniowskich
w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych
i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych
metod i technologii – EDUSCIENCE” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Minister
Środowiska zaakceptował realizację Projektu PolandSPAN, który jest przedmiotem porozumienia
o współpracy, podpisanego przez firmę GX Technology oraz Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Nauk
Geologicznych PAN i Instytut Geofizyki PAN.
Centrum GeoPlanet podjęło inicjatywę
wspólnego wydawania międzynarodowej serii
wydawniczej „GeoPlanet: Earth and Planetary
Sciences” obejmującej wszystkie dziedziny wiedzy reprezentowane przez Centrum. Celem serii
jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy i najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań Ziemi
i innych planet. Prace ukazujące się w serii są
indeksowane przez Instytut Informacji Naukowej
Thompson. Prowadzone są również comiesięczne wykłady o charakterze popularnonaukowym,
adresowane do pracowników i doktorantów instytutów Centrum oraz studentów i wszystkich
zainteresowanych badaniami Ziemi i Kosmosu.
Wykłady odbywają się w ramach Konwersatorium Centrum GeoPlanet.
Uchwałą nr 67/2011 z dnia 15 grudnia Prezydium PAN utworzyło następne centrum pod nazwą „Interdyscyplinarne Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych (ICNFCM)”.
Umowę w sprawie tego centrum zawarły: Instytut
Farmakologii PAN, Instytut Fizyki Jądrowej im.
Henryka Niewodniczańskiego PAN oraz Instytut
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego
Habera PAN. Podobnie jak GeoPlanet, ICNFCM
będzie współpracować z Wydziałem III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.
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Czł. koresp. PAN Marian Kaźmierkowski
Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN
W 2011 roku Wydział IV Nauk Technicznych
PAN działał w nowej strukturze na mocy ustawy
o PAN z 30 kwietnia 2010 roku, powiększony
o 13 członków dawnego Wydziału VII Nauk
o Ziemi i Nauk Górniczych PAN, którzy zadeklarowali przynależność do Wydziału IV Nauk
Technicznych PAN. Na koniec 2011 r. Wydział
Nauk Technicznych PAN liczył 73 członków krajowych PAN (39 rzeczywistych i 34 korespondentów) oraz 37 członków zagranicznych. Liczba
członków zagranicznych zwiększyła się w wyniku przeniesienia kilku członków zagranicznych
z dawnego Wydziału VII PAN. Zmarli członkowie rzeczywiści: prof. Stefan Węgrzyn oraz
prof. Jan Kaczmarek i członkowie korespondenci:
prof. Adolf Maciejny, prof. Andrzej Weryński.
W roku 2011 Wydział trzykrotnie spotykał się
na zebraniach plenarnych.
• Zebranie otwierające kadencję 2011-2014
zwołane przez wiceprezesa PAN Marka Chmielewskiego odbyło się 3 lutego. Prof. Chmielewski
omówił najważniejsze zmiany, które wprowadziła
ustawa o PAN w pracach wydziałów, takie jak
likwidacja stanowisk przewodniczącego i zastępców przewodniczącego, ustanowienie nadzoru wiceprezesa PAN nad pracami wydziału,
stanowisko przewodniczącego Rady Kuratorów.
Tę funkcję bezpośrednio przed zebraniem plenarnym na pierwszym zebraniu Rady Kuratorów powierzono prof. Januszowi Kacprzykowi, na jego
zastępcę wybrano prof. Lucjana Pawłowskiego.
Zebranie plenarne pozytywnie zaopiniowało prof.
Mariana Kaźmierkowskiego na funkcję dziekana
kierującego pracami Wydziału. Na zebraniu podjęto inne decyzje wpływające na pracę Wydziału
i Akademii w nowej kadencji. Wybrano m.in.
prof. Krzysztofa Malinowskiego na kandydata
Wydziału do Komisji Rewizyjnej oraz prof. Piotra Korcellego i prof. Andrzeja Rakowskiego do
Komisji Upowszechniania Nauki.
• 7 kwietnia dziekan zwołał drugie zebranie
plenarne Wydziału. Zebrani wysłuchali referatu naukowego laureatki Nagrody Naukowej
Wydziału w 2010 roku dr hab. Elżbiety Pamuły
„Biomateriały wspomagające gojenie i regene-

rację tkanki kostnej”. Przedyskutowano także
sprawozdania: Komisji ds. Nagród, której przewodniczył prof. Romuald Będziński; Komisji
ds. Sekcji, która działała pod kierownictwem
prof. Ryszarda Pohoreckiego; Komisji ds. Restrukturyzacji Komitetów, którą poprowadził
prof. Tadeusz Chmielniak. Uczestnicy zebrania
przyjęli uchwałę o zatwierdzeniu listy 21 komitetów naukowych afiliowanych przy Wydziale
w kadencji 2011-2014. Na wniosek prof. Tadeusza Burczyńskiego przyjęto uchwałę w sprawie
przeciwdziałania deprecjacji nauk technicznych,
będącą odpowiedzią na przyjęty 10 lutego 2011 r.
przez Radę Narodowego Centrum Nauki układ
grup dyscyplin w naukach technicznych.
• Zebranie jesienne odbyło się 10 listopada.
Obrady poświęcono głównie opiniowaniu kandydatów do Akademii Młodych Uczonych. Rekomendowani zostali następujący naukowcy:
dr hab. Marcin Bizukojć (Politechnika Łódzka),
dr hab. Dominik Dorosz (Politechnika Białostocka), dr hab. Sławomir Gruszczyński (Akademia
Górniczo-Hutnicza), dr Adrian Kosowski (Politechnika Gdańska), dr hab. Tomasz Markiewicz
(Politechnika Warszawska), dr hab. Magdalena
Rucka (Politechnika Gdańska), dr Katarzyna
Agnieszka Rutkowska (Politechnika Warszawska), dr hab. Roman Szewczyk (Państwowy
Instytut Automatyki Przemysłowej, Warszawa).
Wymienieni kandydaci zostali wybrani przez
Zgromadzenie Ogólne PAN do AMU na posiedzeniu 15 grudnia. Zebranie plenarne przyjęło
uchwałę w sprawie utworzenia przy Wydziale
Komitetu Gospodarki Wodnej. W kadencji 20112014 przy Wydziale będą działały 3 komitety
problemowe. Oprócz wspomnianego wcześniej
Komitetu Gospodarki Wodnej, także Komitet
Ergonomii oraz Komitet Problemów Energetyki, które w poprzednich kadencjach działały przy
Prezydium PAN.
Na jesiennym zebraniu plenarnym przyznano
nagrody naukowe Wydziału. Ich uroczyste wręczenie odbyło się w siedzibie Wydziału 8 grudnia.
Od 1 stycznia, w wyniku połączenia z częścią
dawnego Wydziału VII, przy Wydziale IV afiliowanych jest 13 instytutów naukowych. W roku
sprawozdawczym zakończono pięć konkursów
na dyrektorów instytutów. Od 1 lutego funkcję
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d yrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN pełni
prof. Jan Wójcicki. W Instytucie Podstaw Informatyki PAN od 1 marca dyrektorem jest prof.
Jacek Koronacki. Instytutem Mechaniki Górotworu PAN od 1 kwietnia kieruje prof. Wacław
Dziurzyński. 7 kwietnia funkcję dyrektora Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
powierzono prof. Tadeuszowi Czachórskiemu.
W trakcie czteroletniej kadencji (począwszy od
1 lipca) Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
kieruje prof. Paweł Zięba. Od 1 listopada funkcję
dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
pełni prof. Krzysztof Warmuziński. Rozpoczęto
procedurę wyborczą w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN.
W roku 2011 Wydział kontynuował regularne
wydawanie kwartalnika „Bulletin of the Polish
Academy of Sciences. Technical Sciences”. W kolejnych numerach wydrukowano prace mieszczące się w następujących blokach tematycznych:
„Artificial Intelligence, Informatics and Applied
Informatics” (vol. 59, nr 1), „Electronics, Automatics” (vol. 59, nr 2), „Nanotechnology, Informatics, Automatics, Optoelectronics, Materials
engineering” (vol. 59, nr 3), „Optoelectronic
devices and systems, Power electronics in smart
grids” (vol. 59, nr 4). Kwartalnik zajmuje 41. pozycję na świecie w zakresie „Engineering” i jest
jedynym polskim czasopismem z zakresu nauk
technicznych, które posiada indeks Q1. Impact
factor kwartalnika za 2010 wynosi 0,945.
W 2011 roku dziekan Wydziału współpracował z Biurem Współpracy z Zagranicą PAN nad
oceną merytoryczną projektów przeznaczonych
do realizacji w ramach współpracy koordynowanej przez PAN, w których stronę polską reprezentują instytuty naukowe Wydziału.
Dziekan Wydziału i przewodniczący Rady Kuratorów uczestniczyli w opiniowaniu projektów
rozporządzeń Ministrów: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gospodarki, Środowiska, Infrastruktury.
Nagrody i wyróżnienia naukowe
Nagrody naukowe Wydziału otrzymali: dr
inż. Jerzy Błaszczyński z Politechniki Poznań-

skiej za rozprawę doktorską „Rule Models of
Ordinal Classification in Variable Consistency
Rough Set Approaches” oraz jedenaście prac
związanych tematycznie z rozprawą; dr hab.
inż. Stanisław Czapp z Politechniki Gdańskiej
za rozprawę habilitacyjną „Wyłączniki różnicowoprądowe w ochronie przeciwporażeniowej
przy odkształconym prądzie różnicowym” oraz
cykl prac związanych tematycznie z rozprawą;
dr hab. inż. Jarosław Domaradzki z Politechniki
Wrocławskiej za cykl jedenastu prac pod wspólnym tytułem „Metody modyfikacji, charakteryzacji oraz zastosowania funkcjonalnych warstw
na bazie Ti2O” w tym za rozprawę habilitacyjną
„Powłoki optyczne na bazie Ti2O”; dr. inż. Anna
Gancarczyk z Instytutu Inżynierii Chemicznej
PAN za pracę doktorską „Hydrodynamika reaktora trójfazowego pracującego w warunkach wymuszonego przepływu pulsacyjnego”; dr hab. inż.
Krzysztof Patan z Uniwersytetu Zielonogórskiego
za monografię habilitacyjną Artificial Neural Net
works for the Modeling and Fault Diagnosis of
Technical Process oraz cykl ośmiu artykułów; dr
inż. Mariusz Zych z Politechniki Krakowskiej za
pracę doktorską „Analiza pracy ścian zbiorników
żelbetowych we wczesnym okresie dojrzewania
betonu w aspekcie ich wodoszczelności”; dr inż.
Grzegorz Żywica z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN za pracę doktorską „Analiza defektów
konstrukcji podpierającej w odniesieniu do stanu
dynamicznego maszyny wirnikowej”.
W 2011 roku członkowie Wydziału zostali
uhonorowani tytułami doktora honoris causa następujących uczelni: Politechniki Śląskiej – prof.
Tadeusz Chmielniak, prof. Michał Kleiber; Politechniki Poznańskiej – prof. Tadeusz Kaczorek;
Wojskowej Akademii Technicznej – prof. Józef
Modelski. Prof. Ryszard Pohorecki dostąpił zaszczytu odnowienia doktoratu na macierzystej
uczelni – Politechnice Warszawskiej, a Europejska Federacja Inżynierii Procesowej przyznała mu
medal Jacques’a Villermaux. Prof. Andrzej Rakowski został uhonorowany medalem „za zasługi
dla Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina”,
otrzymał także Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich oraz Nagrodę Specjalną Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prof. Ryszard Tadeusiewicz został wyróżniony nagrodą

– 112 –

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof.
Romuald Będziński otrzymał nagrodę zespołową
Prezesa Rady Ministrów, a także nagrodę zespołową I stopnia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki Wrocławskiej Rady Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Danubia Adria Society on Experimental Methods
uczyniło prof. Będzińskiego honorowym członkiem, a Akademia Nauk w Bolonii wybrała go na
członka korespondenta. Prof. Jakub Siemek został
wyróżniony przez Politechnikę Lubelską tytułem
profesora honorowego, otrzymał też nagrodę
zespołową I stopnia „za osiągnięcia naukowe”
Rektora AGH oraz odznakę honorową Ministerstwa Gospodarki „Zasłużony dla przemysłu naftowego i gazowniczego”. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego odznaczył prof. Michała Kleibera
medalem honorowym. Prof. Kleiber został także
członkiem Senatu Akademii Leopoldina, członkiem Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz kawalerem Orderu Zasługi Republiki Francuskiej.
Akademia Inżynierska w Polsce uhonorowała
prof. Władysława Włosińskiego medalem im.
Gabriela Narutowicza. Z rąk Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. W. Włosiński otrzymał medal „za długoletnią i owocną współpracę”.
Prof. Marian Kaźmierkowski otrzymał dyplom
i statuetkę Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej „w uznaniu szczególnych osiągnięć zawodowych i społecznych”. Prof. Tadeusz
Burczyński został laureatem Medalu Polskiego
Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki
im. Olgierda Zienkiewicza „za całokształt działalności”. Prof. Janusz Kacprzyk otrzymał wyróżnienie i statuetkę Meksykańskiego Towarzystwa
Sztucznej Inteligencji. Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uhonorował
prof. Piotra Kowalika nagrodą Pegaz Przyrodnika.
Prof. Wacław Trutwin został wyróżniony odznaką
honorową „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź”.
Prof. Jarosław Mikielewicz otrzymał wyróżnienie Zielony Feniks za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki. Prof. Romana
Słowińskiego wybrano na koordynatora Grupy
Roboczej European Association of Operational
Research Societies (EURO) nt. Multiple Criteria
Decision Aiding. Prof. Słowiński został również
ekspertem PE6 European Research Council,
a także przewodniczącym International Rough

Sets Society. Prof. Jan Wójcicki został członkiem
założycielem Division of Fellows of the European
Alliance for Medical and Biological Engineering and Science, otrzymał także nominację na
wiceprzewodniczącego tematu Artificial Organs
and Biomaterials oraz stanowisko Co-editor of
Estearn Europe w amerykańskim czasopiśmie
„Artifical Organs” wydawanym przez Wiley Periodicals Inc.
Odznaczenia państwowe otrzymali: prof. Witold Gutkowski – Krzyż Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski, prof. Jan Wójcicki – Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, prof. Andrzej Rakowski – Krzyż Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski.
Działalność komitetów naukowych
i problemowych
Po zmianach organizacyjnych w Polskiej Akademii Nauk w 2011 r. do Wydziału IV zostały
dołączone 4 komitety naukowe (z d. Wydziału
VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych): Komitet
Geodezji, Komitet Górnictwa, Komitet Inżynierii
Środowiska i Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi.
W 2011 r. odbyły się wybory do komitetów
naukowych, zatem praca komitetów została zdominowana przez przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. I etap wyborów dokonanych przez
środowisko naukowe zakończył się zatwierdzeniem składów na listopadowej sesji Wydziału IV
PAN. Do końca 2011 roku odbyły się zebrania
we wszystkich komitetach, na których wybrano
ich przewodniczących i w niektórych komitetach
ustalono także strukturę i wybrano dodatkowych
członków-specjalistów. Natomiast w innych wybory jeszcze trwają i ich II etap został przeniesiony na 2012 rok. W nowej kadencji przy Wydziale IV Nauk Technicznych PAN funkcjonuje
21 komitetów naukowych, grupujących na dzień
31 grudnia 2011 r. 704 członków oraz 3 komitety
problemowe liczące 107 członków.
Poza przeprowadzonymi wyborami praca
komitetów koncentrowała się na działalności
naukowej oraz popularyzacji nauki w sferze zainteresowań komitetów poprzez: organizowanie
i współorganizowanie konferencji, sympozjów
i seminariów naukowych (ogółem zorganizo-
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wano 151 konferencji), a także na prowadzeniu
działalności wydawniczej (38 tytułów, w tym 18
czasopism) i utrzymywaniu kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, organizacjami
i stowarzyszeniami. Odbywało się to między innymi poprzez wspólne publikacje z naukowcami
z zagranicy, recenzowanie projektów badawczych
Unii Europejskiej czy recenzowanie referatów na
konferencje zagraniczne. Komitety także występowały o nagrody naukowe Wydziału IV oraz
opiniowały nagrody Prezesa Rady Ministrów.
Zorganizowano łącznie 33 posiedzenia plenarne.
Działalność poszczególnych komitetów opierała
się głównie na pracy sekcji i zespołów.
Komitety naukowe
Komitet Akustyki zajmował się przygotowaniem materiału dla Ministerstwa Środowiska
w odniesieniu do map akustycznych dla miast
polskich. Komitet współpracuje z Państwową
Radą Ochrony Środowiska i 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 Międzynarodowym Instytutem Kontroli
Hałasu (I-INCE) oraz Międzynarodową Komisją
Akustyki (ICA), w przypadku której czyni starania o jej przekształcenie w Unię Akustyczną.
Komitet wydaje kwartalnik „Archives of Acous
tics”, znajdujący się na tzw. liście filadelfijskiej
i wysoko punktowany w MNiSW.
Komitet Architektury i Urbanistyki współpracował z Polską Radą Architektury w celu opracowania „Polskiej polityki architektonicznej”.
Ponadto kontynuował współpracę z Komitetem
Nauki o Sztuce PAN oraz stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi jak Stowarzyszenie Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów
Polskich. Komitet wydaje „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”.
Komitet Automatyki i Robotyki kontynuował 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. Pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy Systemów
(IIASA). Komitet wydaje kwartalnik „Archives
of Control Sciences” oraz serię „Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN”.
Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej kontynuował prace nad wznowieniem
10-tomowej monografii „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”. Monografia ta będzie
też wykorzystana w procesie dydaktycznym, na
nowo powołanym kierunku studiów (m.in. na
Politechnice Warszawskiej).
Komitet Budowy Maszyn współpracuje
z czołowymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi w Chinach, Finlandii, Francji, Słowenii i na
Ukrainie. Pełni funkcję Komitetu Narodowego
ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją
Teorii Maszyn i Mechanizmów (IFToMM). Komitet wydaje dwa kwartalniki: „The Archive of
Mechanical Engineering – Archiwum Budowy
Maszyn” oraz „Zagadnienia Eksploatacji Maszyn” (ze środków spoza PAN).
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji
w ramach projektu „Foresight technologiczny
przemysłu – InSight 2030” opracował rozdział
dot. scenariusza rozwoju technologii mikro- i nanoelektronicznych w Polsce oraz raportu dot. stanu rozwoju fotoniki w Polsce. Przy współpracy
z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetem
w Gandawie opracowano termiczny ekran dotykowy dla osób niewidomych. Komitet współpracuje z polskim oddziałem IEEE, m.in przy organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową
z zakresu mikrofal, techniki antenowej i radiolokacji. Członkowie sekcji komitetu biorą udział
w realizacji szeregu projektów m.in.: opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru,
nowe technologie wielofunkcyjnych materiałów
i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych oraz w pracach nad
realizacją konsorcjum Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Pełni
funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy
z Międzynarodową Unią Nauk o Radiu (URSI).
Komitet wydaje kwartalnik „International Journal
of Electronics and Telecommunications”.
Komitet Elektrotechniki brał udział w pracach związanych z bezpieczeństwem energe-
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tycznym państwa w kontekście prognozowania
deficytu mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym oraz potrzeb inwestycyjnych
w sektorze wytwarzania, przesyłu i dystrybucji
energii elektrycznej. Omawiano problemy związane z nowymi technologiami elektroenergetycznymi, m.in. dot. energii jądrowej, koncepcji
powstania inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ang. Smart Grids). Komitet współuczestniczył w opracowaniu rozdziału „Ocena stanu
i perspektywy gospodarki energetycznej w Polsce” w publikacji Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów
Integracyjnych i Integracyjno-Eksperckich PAN,
Warszawa 2011. Komitet współpracuje z towarzystwami naukowymi i naukowo-technicznymi,
m.in. Polskim Towarzystwem Elektrotechniki
Teoretycznej i Stosowanej, Towarzystwem Zastosowań Elektromagnetyzmu, Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskimi
Sieciami Elektroenergetycznymi, Krajową Agencją Poszanowania Energii, NOT i in. Komitet wydaje kwartalnik „Archives of Electrical Engineer
ing” oraz serię „Postępy Napędu Elektrycznego
i Energoelektroniki”. Pod patronatem Komitetu
ukazały się trzy monografie w Biuletynie Sekcji
Maszyn Elektrycznych i Transformatorów.
Komitet Geodezji przygotował Raport Narodowy na Kongres Międzynarodowej Unii
Geodezji i Geofizyki nt. dokonań w zakresie
geodezji i kartografii w latach 2006-2010. Brał
udział w opracowaniu podręcznika Problemy administracyjne i prawne w geodezji. Kontynuował
współpracę z międzynarodowymi organizacjami
naukowymi, m.in. z Międzynarodową Asocjacją
Geodezji, Międzynarodowym Towarzystwem
Fotogrametrii i Teledetekcji, Międzynarodową
Asocjacją Kartograficzną, Federacją Geodetów,
Towarzystwem Mierniczych Górniczych i in. Ponadto współpracował z polskimi organizacjami
i stowarzyszeniami: Polską Akademią Umiejętności, Głównym Geodetą Kraju, Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, Polskim Towarzystwem Fotogrametrycznym, Stowarzyszeniem
Kartografów Polskich i Polskim Towarzystwem
Informacji Przestrzennej. Pełni funkcję Komitetu
Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową
Unią Geodezji i Geofizyki (IUGG). Komitet wydaje czasopismo „Geodesy and Cartography”.

Komitet Górnictwa wydaje kwartalnik „Archives of Mining Sciences”, znajdujący się na
tzw. liście filadelfijskiej.
Komitet Informatyki pełni funkcję Komitetu
Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji (IFIP).
Przedstawiciele Komitetu biorą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach organizowanych przez IFIP. Komitet wydaje kwartalnik
„Theoretical and Applied Informatics”.
Członkowie Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej współpracują z międzynarodowymi organizacjami naukowymi z dziedziny
inżynierii chemicznej oraz z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
Członek Komitetu prof. Ryszard Pohorecki na
Europejskim Kongresie Inżynierii Chemicznej
(ECXCE-8) otrzymał medal Jacques’a Villermaux za osiągnięcia naukowe i pracę organizacyjną. Komitet reprezentuje Polskę w Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej (EFCE),
w Sekcji Inżynierii Biochemicznej Europejskiej
Federacji Biotechnologii (EFB) i wielu innych organizacjach międzynarodowych. Komitet wydaje
kwartalnik „Inżynieria Chemiczna i Procesowa
– Chemical and Process Engineering (znajdujący
się od wielu lat na tzw. liście filadelfijskiej).
Dzięki zaangażowaniu Komitetu Inżynierii
Lądowej i Wodnej oraz Komitetu Gospodarki Wodnej i Komitetu Melioracji i Inżynierii
Środowiska Wiejskiego został uruchomiony na
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu kierunek studiów inżynieria i gospodarka wodna.
Komitet wchodzi w skład Grupy IntegracyjnoEksperckiej, która opracowała rozdział „Rozwój
nauki w obszarze inżynierii lądowej i wodnej”
w tomie Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno-Eksperckich, Warszawa
2011. Komitet prowadził prace nad ekspertyzami
dotyczącymi niezawodności infrastruktury komunikacyjnej. Zgłaszał też swoje uwagi do projektów
ustaw dotyczących nauki, prawa budowlanego
i prawa wodnego, a także prawa o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych. Komitet
pełni funkcję dwóch Komitetów Narodowych:
ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją
Konstrukcji Betonowych (FIB) oraz ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Laboratoriów
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i Ekspertów Materiałów, Systemów i Konstrukcji
Badawczych (RILEM). Patronuje też działalności organizacji międzynarodowych, m.in. IAWE
(International Association of Wind Engineering).
Współpracuje z Amerykańskim Stowarzyszeniem
Inżynierów Budowlanych (ASCE), Amerykańskim Instytutem Betonu (ACI) oraz International
Assiociation for Bridge and Structural Engineer
ing (IABSE). W kraju współpracuje z Fundacją
Rozwoju Nauki w zakresie Inżynierii Lądowej,
Związkiem Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej
oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Komitet wydaje kwartalnik „Archives of
Civil Engineering – Archiwum Inżynierii Lądowej” oraz serię „Studia z zakresu inżynierii”.
Z inicjatywy Komitetu Inżynierii Produkcji Centralna Komisja Kwalifikacyjna ds. Stopni i Tytułów wyodrębniła w 2011 r. dyscyplinę
naukową inżynieria produkcji. W roku sprawozdawczym uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w tej dziedzinie otrzymały rady
pięciu wydziałów. Członkowie Komitetu opracowali 8 podręczników akademickich dla kierunku
zarządzanie i inżynieria produkcji. Komitet wydaje kwartalnik „Management and Engineering
Review MPER”.
Komitet Inżynierii Środowiska przygotował
raport, wydany w postaci monografii, oceniający
stan dyscypliny naukowej inżynierii środowiska.
Dzięki opracowaniu oraz staraniom Komitetu
dyscyplina inżynieria środowiska znalazła się
w rozporządzeniu MNiSW z 30 czerwca 2011
o dziedzinach i dyscyplinach naukowych, mimo
iż w projekcie rozporządzenia dyscyplina ta nie
występowała. Komitet opiniował projekty ustaw
z zakresu ochrony środowiska. Współpracuje stale z wieloma międzynarodowymi organizacjami
naukowymi m.in. Life Earth and Environmental
Science (LESC), Międzynarodową Asocjacją
Badań i Zastosowań Hydraulicznych (IAHR),
Międzynarodową Komisją Erozji Kontynentalnej
(ICCE-IAHS). Komitet wydaje kwartalnik „Archives of Environmental Protection” (znajdujący
się na tzw. liście filadelfijskiej).
Komitet Mechaniki pełni funkcję dwóch
komitetów narodowych: ds. Współpracy z Międzynarodowym Centrum Nauk Mechanicznych
(CISM) i ds. Współpracy z Międzynarodową
Unią Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

(IUTAM), a także współpracuje z organizacjami
międzynarodowymi m.in. The Danubia-Adria
Scientific Committee i European Association for
Experimental Mechanics.
Komitet Metalurgii, działający w ramach
Zespołu Integracyjno-Eksperckiego przygotował
opracowanie „Oceny realizacji problematyki badawczej w zakresie inżynierii materiałowej i obecnego stanu tych nauk w Polsce oraz możliwości
integracji środowiska naukowego związanego
z tą dyscypliną”. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Wykresów Fazowych (APDIC).
Komitet wydaje kwartalnik „Archives of Metallurgy and Materials” (znajdujący się na tzw. liście
filadelfijskiej).
Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej
współpracuje z Głównym Urzędem Miar, Polskim
Towarzystwem Techniki Sensorowej, International Measurement Confederation IMEKO i Institute of Electrical and Electronic Engineering
(IEEE). Komitet wydaje kwartalnik „Metrology
and Measurement Systems – Metrologia i Systemy Pomiarowe” (znajdujący się na tzw. liście
filadelfijskiej) oraz serię „Problemy metrologii
elektronicznej i fotonicznej”.
Pod opieką Komitetu Nauki o Materiałach
wydawane są czasopisma naukowe „Journal of
Achievement in Materials and Manufacturing” oraz
„Archives of Materials Science and Engineering”.
Komitet Termodynamiki i Spalania współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami m.in.: Międzynarodowym Instytutem
Chłodnictwa z siedzibą w Paryżu, Institute of
Dynamics of Explosions and Reactive Systems
(IDERS), Combustion Institute w USA, International Academy of Astronautics w Paryżu oraz
Executive Committee of Energy Storage. Ponadto komitet jest zbiorowym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Energii Słonecznej
(ISES) i koordynuje współpracę z tą organizacją.
Współredaguje międzynarodowe pismo „International Journal of Energy Research” oraz „International Journal of Thermodynamics” wydawane
przez Elsevier. Komitet wydaje dwa kwartalniki
„Archives of Thermodynamics” i (finansowany
poza PAN) „Archivum Combustionis”.
Komitet Transportu opracował program
prowadzenia studiów podyplomowych w roku
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akademickim 2011/12 w Wyższej Szkole Bankowości w Szczecinie. Wspólnie z Polską Platformą Transportu Szynowego przygotował projekt
badawczy w ramach 7PR UE. Uczestniczył w realizacji wielu projektów badawczych i rozwojowych m.in. „Model systemu logistycznego Polski
jako droga do komodalności transportu w Unii
Europejskiej”, „Intermodalna sieć logistyczna
w Polsce”, „Freight and Logistics Advancement
in Central Europe” oraz inne. Współorganizował
wystawę w Armenii „Opakowania, poligrafia, logistyka”. Komitet wydaje kwartalnik „Archives
of Transport – Archiwum Transportu”.
Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi swoją działalność skupił
na problematyce racjonalnej gospodarki surowcami kraju: przedstawił opinię nt. koncepcji Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Kraju w zakresie ochrony złóż kopalin oraz problematyki
ochrony złóż i potrzeb prawnych jej uregulowania
– dla Senatu RP. Włączył się do dyskusji, proponując szereg poprawek w projekcie ustawy „Prawo
geologiczne i górnicze”. Komitet wydaje kwartalnik „Gospodarka Surowcami Mineralnymi”.
Komitety problemowe
Komitet Ergonomii w związku z polską
Prezydencją w Unii Europejskiej uczestniczył
w zorganizowaniu międzynarodowej konferencji
poświęconej zagadnieniom edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta. W 2011 r. ukazały się dwie
monografie przy udziale członków Komitetu:
Błąd medyczny – uwarunkowania ergonomiczne
oraz Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania ergonomii. Komitet wydaje kwartalnik „Ergonomia – International Journal of Ergonomics
and Human Factors”.
Komitet Problemów Energetyki sprawował
patronat nad realizacją prac badawczych w ramach projektu strategicznego „Zaawansowane
technologie pozyskiwania energii”. Współpracuje z Międzynarodowym Instytutem Stosowanej
Analizy Systemów (IIASA) w Austrii oraz Polskim Komitetem Światowej Rady Energetycznej
(WEC) oraz (jako organizacja stowarzyszona)
z Europejską Konferencją Maszyn Przepływowych. Komitet wydaje kwartalnik „Archives of
Energetics – Archiwum Energetyki”.

Komitet Gospodarki Wodnej był współorganizatorem forum naukowo-technicznego „Po
powodzi 2010 – analiza i wnioski”. Komitet
wydaje serię „Monografie Komitetu Gospodarki
Wodnej PAN”, w roku sprawozdawczym ukazały
się dwa zeszyty.
Czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk
Przewodniczący Rady Kuratorów
Wydziału IV Nauk Technicznych PAN
Rada Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych rozpoczęła swoją działalność wraz
z powołaniem prof. Janusza Kacprzyka na przewodniczącego i prof. Lucjana Pawłowskiego na
zastępcę przewodniczącego, co nastąpiło w dn.
7 kwietnia 2011 r. na zebraniu plenarnym. Dokonano także wyboru: 2 członków krajowych
Rady spoza kuratorów Wydziału IV i 2 członków
zagranicznych Rady. Przedstawicielami z grona
uczonych krajowych zostali: prof. Teresa Orłow
ska-Kowalska z Instytutu Maszyn, Napędów
i Pomiarów Elektrycznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz
Pałko z Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej. Politechniki Warszawskiej. Przedstawicielami z grona uczonych zagranicznych zostali:
prof. Milan Mareš z Instytutu Teorii Informacji
i Automatyzacji (UTIA) Akademii Nauk Republiki Czeskiej z Pragi i prof. Jacek Żurada, członek
zagraniczny PAN, z Electrical and Computer Engineering Department, University of Louisville,
Kentucky, USA
Pierwszym etapem działalności Rady, co odbywało się we współpracy z dziekanem Wydziału
IV, było oficjalne inaugurowanie prac nowo wybranych rad naukowych instytutów Wydziału IV,
uczestnictwo w ich sesjach otwarcia i wręczania
nominacji członkom. Rada Kuratorów zajęła się
też uporządkowaniem spraw związanych z wyborem dyrektorów instytutów, pełnienia obowiązku
dyrektorów itp. Wyjaśniono wszelkie wątpliwości
dotyczące wyboru dyrektora Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach i podpisano nominację dla prof. Tadeusza
Czachórskiego. Ogłoszono konkurs na dyrektora
Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, po otrzymaniu zgody Prezesa PAN na udział
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w konkursie po raz trzeci dotychczasowego dyrektora prof. Krzysztofa Warmuzińskiego, o co
wnioskowała Rada Naukowa Instytutu. Komisja
konkursowa w składzie: prof. Bogusław Major,
przedstawiciel Rady Kuratorów; prof. Ryszard
Pohorecki, przedstawiciel Rady Kuratorów
i przewodniczący Komisji; prof. Tadeusz Burczyński, przedstawiciel Prezesa PAN; prof. Roman Krupiczka, przedstawiciel Rady Naukowej
Instytutu; prof. Jerzy Skrzypek, przedstawiciel
Rady Naukowej Instytutu została zatwierdzona
przez Radę Kuratorów. Wszelkie wymagania
formalne dotyczące konkursu zostały spełnione
i Komisja dokonała wyboru dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w osobie prof.
Krzysztofa Warmuzińskiego, a Prezes PAN podpisał stosowną nominację.
Rada Kuratorów zajęła się sprawą uzupełnienia Komisji ds. wyboru dyrektora Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
ze względu na śmierć jednego z członków Komisji, prof. Adolfa Maciejnego, członka koresp.
PAN. Konkurs odbywał się według starych zasad,
zatem ze względu na wymagane głosowanie całego Wydziału, wybór dodatkowego członka do
Komisji odbył się podczas następującego po posiedzeniu Rady Kuratorów zebrania plenarnego
Wydziału IV.
W czasie wizyty 9 maja w Polsko-Chińskim
Centrum Dialogu Uczonych i Inżynierów delegacji rektora i profesorów z Chongqing University
of Posts and Telecommunications (Chiny) uznano, że celowa jest bardziej zinstytucjonalizowana
i prowadzona na szerszą skalę współpraca jednostek badawczych Wydziału IV z partnerem chińskim. Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału
IV, w porozumieniu z prof. Władysławem Włosińskim, przewodniczącym Centrum, wystosował pisma do dyrektorów wszystkich instytutów
PAN z prośbą o podanie propozycji wspólnych
przedsięwzięć badawczych, wymiany doktorantów i pracowników badawczych itp. Otrzymane
odpowiedzi zostały przekazane do Centrum i następnie do partnera chińskiego.
Jeszcze w pierwszej połowie 2011 roku Rada
Kuratorów Wydziału IV rozpoczęła dyskusję
nad systemem oceny placówek, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. W dyskusji internetowej wzięli udział członkowie Rady Kuratorów,

a także wszyscy członkowie Wydziału IV, w tym
dyrektorzy instytutów. Powszechne poparcie uzyskał system oceny, w którym oprócz oceny punktowej według aktualnie obowiązującego systemu
parametrycznego MNiSzW, komisje Wydziału IV
powołane do oceny instytutów otrzymałyby 20%
wspomnianych powyżej punktów do przyznania,
uwzględniając m.in. takie kryteria jak pozycja
i aktywność międzynarodowa, wybitne publikacje, wspieranie młodych kadr itp. Te zasady
zostały zatwierdzone na jesiennym posiedzeniu
Rady Kuratorów w ramach zebrania plenarnego
Wydziału IV w dn. 10 listopada.
Na prośbę wiceprezes PAN Mirosławy Marody i dr Urszuli Wajcen, dyrektor Biura Współpracy Naukowej z Zagranicą PAN, opiniowano zasadność wnoszenia opłat członkowskich
w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych i innych organizacjach. Przygotowano autorską propozycję zasad oceny komitetów naukowych i przekazano ją prof. Mirosławie Marody,
w związku z planowaną na II połowę 2013 roku
oceną komitetów naukowych.
Rozpoczęto procedurę wyboru dyrektora
Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
w Zabrzu. Powołano komisję, w skład której
weszli: prof. Jerzy Klamka, przedstawiciel Rady
Kuratorów; prof. Wacław Trutwin, przedstawiciel
Rady Kuratorów; prof. Bogdan Ney, przedstawiciel Prezesa PAN i przewodniczący Komisji;
prof. Czesława Rosik-Dulewska, przedstawicielka Rady Naukowej Instytutu, prof. Eugeniusz
Mokrzycki, przedstawiciel Rady Naukowej Instytutu. Komisja została zatwierdzona przez Radę
Kuratorów. Komisja rozpoczęła działalność na
początku 2012 roku.
Ze względu na śmierć jednego z członków
zagranicznych Rady Kuratorów, prof. Milana
Mareša, na posiedzeniu Rady Kuratorów przed
zebraniem plenarnym Wydziału IV PAN w dn.
10 listopada, dokonano wymaganego wyboru
drugiego członka zagranicznego, którym został
prof. Vladimir Sołdatow, członek Narodowej
Akademii Nauk Białorusi.
W listopadzie i w grudniu przewodniczący
Rady Kuratorów i jego zastępca uczestniczyli
wraz z dziekanem Wydziału IV w inauguracji
pierwszych posiedzeń komitetów naukowych
działających przy Wydziale IV, przedstawiając
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nową strukturę PAN i Wydziału, podział kompetencji i obowiązków, stojące przed komitetami
zadania oraz konieczność ich oceny.
Bardzo ważnym nowym elementem, wprowadzonym do posiedzeń Rady Kuratorów, stały się
prezentacje instytutów Wydziału IV PAN. Na posiedzeniu Rady w dn. 7 kwietnia odbyły się dwie
prezentacje. Prof. Czesława Rosik-Dulewska, p.o.
dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu i prof. Andrzej Nowicki,
członek koresp. PAN, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
przedstawili kierowane przez siebie instytuty oraz
ich główne osiągnięcia badawcze i aplikacyjne,
a także dokonania w zakresie kształcenia młodej
kadry. Prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem obecnych członków Rady Kuratorów
i będą kontynuowane.
INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Jacek Koronacki
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 62 pracowników, w tym 46 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
228 prac, z tego 72 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
31 projektów badawczych, w tym 6 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 15
tematów.
Wybrane wyniki:
• Opracowano oryginalne podejście do wspomagania procesu osiągania konsensusu w grupie
agentów pod nadzorem moderatora. Zaproponowano użycie podsumowań lingwistycznych preferencji agentów względem opcji oraz dynamikę
ich zmian w trakcie przebiegu procesu osiągania
konsensusu. Zaproponowano zastosowanie tzw.
reguł akcji Rasia i współpracowników do wykrywania takich działań moderatora, które dają

najbardziej pożądane efekty w sensie korzystnych
zmian wartości preferencji i ich rozkładu.
• Opracowano dwie posybilistyczne miary stopnia inkluzji intuicjonistycznych zbiorów rozmytych oraz zbadano własności matematyczne tych
miar. Uogólniono na intuicjonistyczne zbiory rozmyte tzw. zasadę włączeń i wyłączeń z uwzględnieniem możliwości doboru norm trójkątnych.
Zbadano własności kilku klas funkcji agregacji
oraz ich powiązania z operatorami aproksymacji
trapezoidalnej oraz operatorami mającymi zastosowanie w zagadnieniu oceny dorobku naukowców za pomocą syntezy liczby cytowań.
• Opracowano teorię istnienia i asymptotycznej
stabilności dla nieliniowych równań Schrödingera (NLS) ze sterowaniami brzegowymi typu
Dirichleta (równania takie są stosowane w mechanice kwantowej) oraz teorię globalnej rozwiązywalności, jednoznaczności oraz istnienia
globalnych atraktorów dla nieliniowego równania Kirchoffa-Boussinesqa, opisującego drgania
płyty przy istnieniu nieliniowych wewnętrznych
sił odkształcających.
Tytuł profesora uzyskał Ignacy Kaliszewski vel
Kieliszewski.
Uzyskany doktorat:
Marek Gągolewski Wybrane operatory agregacji
i ich zastosowanie w modelu formalnym systemu
oceny jakości w nauce.
Instytut należy do sieci naukowych: EKO – Energia „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”.
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego
Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce.
* 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
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INSTYTUT BIOCYBERNETYKI
I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
im. Macieja Nałęcza PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Jan M. Wójcicki
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Krzysztof Kędzior
Instytut (kategoria „2” w rankingu MNiSW) zatrudnia 117 pracowników, w tym 57 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 98
prac, z tego 64 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 47
projektów badawczych, w tym 10 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano
20 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opracowano metody integracji obrazów uzyskanych w równoczesnym badaniu EEG i SPECT.
Metoda nakładania map EEG na obrazy SPECT
we wspólnym układzie współrzędnych ma aspekty nowatorskie: sposób wyznaczenia położenia
elektrod EEG oraz transformacji siatki trójkątnej
do postaci macierzy voxeli z ustaloną grubością
wynikowej powierzchni. Wykorzystano oprogramowanie BioImage Suite przeznaczone do
przetwarzania obrazów biomedycznych w formacie DICOM. Pracę zrealizowano we współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej WUM,
a opracowana metoda będzie wykorzystywana
we wspólnych badaniach.
• Badano model hybrydowy (fizyczno-numeryczny) interakcji oddechowo-krążeniowej w warunkach wspomagania płuc i serca, który umożliwia badanie nowych metod wspomagania krążenia
i oddychania, badanie porównawcze różnych
urządzeń wspomagających, takich jak sztuczne
komory serca, respiratory oraz badania sprzętu
pomiarowego (np. spirometrów) w warunkach
zbliżonych do warunków badań klinicznych. Weryfikacja zaproponowanej metody połączenia modeli pokazuje jej skuteczność, mimo jej prostoty.
• Analizowano stosowalność pomiarów przeznaskórkowej utraty wody, spektroskopii impedancyjnej oraz termografii dynamicznej do opisu

stanu skóry oraz gojenia się i zabliźniania ran
pooperacyjnych. Stwierdzono, że badane parametry różnią się w sposób istotny u zdrowych
ochotników i u osób po przebytym chirurgicznym zabiegu zespołu cieśni nadgarstka i że są one
zmienne w czasie. Wynik ten świadczy o możliwości zastosowania badanych parametrów do
oceny procesu zabliźniania się ran.
Uzyskano patenty: „Urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania układu krążenia i do terapii
niedrożnych naczyń żylnych i limfatycznych”;
„Sposób jednoetapowego wytwarzania mikrokapsułek, zwłaszcza zawierających żywe komórki,
ich zbiory lub substancje biologicznie aktywne
oraz urządzenie do ich wytwarzania”; „Urządzenie do pomiaru drgań błony bębenkowej i sposób
pomiaru drgań błony bębenkowej”; „Rurka dotchawicza”; „Sposób i układ do pomiaru rozkładu
szybkości drobin z zastosowaniem metody laserowo-dopplerowskiej”; „Membrana poliolefinowa
do immunoizolacji mikroorganizmów i sposób
jej wytwarzania”; „Sposób powiększania porów
w polimerowych membranach półprzepuszczalnych”; „Mikrokapsułki zawierające substancje
biologiczne aktywne, zwłaszcza żywe komórki
i/lub mikroorganizmy, ewentualnie genetycznie
modyfikowane albo naturalne lub syntetyczne
substancje do zastosowań biomedycznych, sposób ich wytwarzania oraz urządzenie do stosowania tego sposobu”.
Uzyskane habilitacje:
Tomasz Gólczewski Virtual respiratory system in research and education. Principles and applications;
Jan Karbowski Modeling of brain connectivity
and metabolic cost.
Uzyskane doktoraty:
Magdalena Antosiak-Iwańska Wpływ opłaszczania błoną półprzepuszczalną ksenoprzeszczepu
konkordialnego na swoistą odpowiedź immunologiczną biorcy;
Paweł Hoser Metoda detekcji ruchomych konturów jam serca na seriach obrazów USG;
Michał Kacprzak Obrazowanie utlenowania kory
mózgowej z zastosowaniem czasowo-rozdzielczej
spektroskopii w bliskiej podczerwieni;
Teresa Podsiadły-Marczykowska Metody wspomagania procesu interpretacji badań mammo-
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graficznych z wykorzystaniem modelu ontologicz
nego;
Beata Rozum Badania analityczne immobilizowanej apofosfatazy alkalicznej jako bioreceptora
jonów cynku;
Joanna Stachowska-Piętka Mathematical modeling of ultrafiltration and fluid absorption during
peritoneal dialysis;
Cezary Wojciechowski Otrzymywanie i modyfikacje kapilarnych membran polisulfonowych
i polieterosulfonowych do celów biomedycznych
i biotechnologicznych.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
„Sztuczne i Hybrydowe Narządy Wspomagające
Przemiany Metaboliczne” – Artog.
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.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Konsorcjum CePT; ROTMED; Warszawskie Porozumienie Bibliotek Naukowych PAN.
* 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 T. Sawicki
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Bolesław Mazurkiewicz
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 54 pracowników, w tym 28 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
28 prac, z tego 11 w recenzowanych czasopi-

smach o zasięgu międzynarodowym; realizowano 64 projekty badawcze, w tym 4 zagraniczne;
we współpracy z zagranicą realizowano 2 tematy.
Wybrane wyniki:
• Opracowano model wymiany ciepła w morzu wskutek falowania. Proces wymiany ciepła
w wodzie może następować wskutek dyfuzji termicznej lub też wskutek ruchu wody, np. w wyniku falowania. Dotychczas uważano, że falowanie
powierzchniowe ma wpływ jedynie na poziomy
transportu ciepła. W IBW PAN zbudowano model
analityczno-numeryczny, przy pomocy którego
wykazano, że falowanie powierzchniowe ma też
wpływ na wymianę ciepła w pionie i to znacznie
większą niż wskutek dyfuzji. Model zbudowano
przy założeniu niestacjonarnego pola falowania
oraz uproszczonego równania turbuletnej wymiany ciepła. Zarówno sam model, jak i otrzymane
przy jego pomocy wyniki są oryginalne.
• Opracowano model deformacji i stabilności
gruntu w płaskim stanie odkształcenia. Płaski
stan odkształcenia jest konfiguracją często stosowaną do analizy wielu problemów mechaniki
i inżynierii, w tym mechaniki gruntów, ze względu na redukcję liczby zmiennych, które ten stan
charakteryzują. Opracowano przyrostowy model
gruntu sypkiego dla takiego stanu, wykorzystując
zaproponowane wcześniej równania dla konfiguracji trójosiowej, które następnie uogólniono dla
przypadku trójwymiarowego. Oznacza to, że kalibracji modelu dokonano w aparacie trójosiowego
ściskania, co ma duże znaczenie praktyczne, gdyż
laboratoria geotechniczne są w takie aparaty wyposażone. Następnie równania przyrostowe scałkowano, dla różnych scieżek naprężenia, w celu
wyznaczenia odkształceń, a następnie porównano predykcje z dostępnymi wynikami badań
doświadczalnych, uzyskując dobrą zgodność.
Model pozwala również na analizę stabilności
gruntu w warunkach 2D.
• Zbudowano trójwymiarowy, numeryczny model hydrogeologiczny czaszy składowiska oraz
podłoża gruntowego w strefie jego oddziaływania
by śledzić, jak będą rozwijać się w przyszłości
strefy wód zanieczyszczonych w podłożu gruntowym. Model ten, składający się z ponad miliona elementów, został zbudowany na podstawie danych będących wynikiem intensywnych
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obserwacji i badań geologicznych, hydrogeologicznych, geodezyjnych, geofizycznych oraz hydrochemicznych prowadzonych na składowisku
i w jego rejonie od ponad 30 lat. Do budowy
modelu wykorzystano komercyjny pakiet oprogramowania GMS (Groundwater Modelling System). Symulacje numeryczne z wykorzystaniem
modelu pozwoliły na sporządzenie prognozy
wpływu składowiska na wody podziemne i powierzchniowe w czasie jego eksploatacji do rzędnej docelowej 195 m n.p.m. (2029 rok) i po jego
zamknięciu (okres 30 lat). Wyniki prognostyczne przedstawiono w postaci zmian w czasie pola
hydrodynamicznego w rejonie składowiska oraz
rozwoju stref zasolonych wód podziemnych na
jego bliskim i dalszym przedpolu.
Uzyskane doktoraty:
Anna Reda Modelowanie stateczności elementów narzutów kamiennych i posypek budowli
morskich;
Piotr Szmytkiewicz Identyfikacja wolnozmiennych parametrów ruchu wody płytkowodnego
obszaru strefy brzegowej.
* 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 GEOGRAFII
I PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA
im. Stanisława Leszczyckiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Marek Degórski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Grzegorz Węcławowicz
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 99 pracowników, w tym 45 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
363 prace, z tego 15 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano 83 projekty badawcze, w tym 13 zagranicz-

nych; we współpracy z zagranicą realizowano
8 tematów.
Wybrane wyniki:
• W ramach projektu VI PR UE PLUREL, dotyczącego procesów pery-urbanizacji w Europie Instytut był jednym z głównych partnerów projektu.
Prowadzono badania dotyczące współzależności
zmian ludności i gospodarki ze zmianami użytkowania ziemi, typologii regionalnych, strategii
zarządzania i planowania w regionach miejsko-wiejskich. Obszar metropolitalny Warszawy był
przedmiotem jednego z sześciu studiów przykładowych projektu. Realizacja i wyniki badawcze
PLURELa uzyskały najwyższą z możliwych
ocen (good-to-excellent) recenzentów. Prace
członków zespołu Instytutu ukazują się w podstawowych publikacjach powstałych na podstawie badań projektu. W Instytucie przygotowano
pracę zbiorową: “Development of Urban-Rural
Regions: From European to Local Perspectives”.
• Realizacja trzech projektów: „Trendy rozwojowe Mazowsza – społeczno-demograficzne
uwarunkowania rozwoju Mazowsza”, „Trendy
Rozwojowe Mazowsza – zagospodarowanie
infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza” i „Trendy
rozwojowe Mazowsza – społeczne, polityczne
i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju”. Dokonano kompleksowej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej,
infrastrukturalnej, w zakresie edukacji, rynku
pracy i wykluczenia społecznego w województwie mazowieckim w ostatnich dwóch dekadach.
Przedstawiono wnioski prognostyczne, w tym
wariantowe scenariusze rozwojowe. Oprócz
wartości poznawczych, wyniki projektów posłużą
administracji samorządowej w celu optymalizacji polityki regionalnej, zagospodarowania przestrzennego oraz monitoringu procesów rozwoju.
• W projekcie „Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami” omówiono powiązania infrastrukturalne (transportowe i telekomunikacyjne), ekonomiczne (kapitałowe
i organizacyjne powiązania przedsiębiorstw)
i społeczne (migracje, małżeństwa). Odrębną
część poświęcono omówieniu wyników badań
ankietowych w pociągach INTERCITY. Zamieszczono komentarze do wyników, przygotowane
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przez ekspertów zewnętrznych (wyniki projektu
opublikowano w monografii „Functional linkages
between Polish metropolises”).
• W ramach projektu „Geneza wybranych form
wodnolodowcowych na Niżu Polskim w świetle
geofizycznych badań georadarowych” zbadano
techniką georadarową stratygrafię wybranych
form wodnolodowcowych na Niżu Polskim
i określono ich genezy. Badano zarówno formy
limnoglacjalne jak i fluwioglacjalne, określając
metodami geofizycznymi miąższość osadów budujących formy i ich stosunek do podłoża. Przebadano szereg form kemowych i jedną ozową.
Wnioski dotyczą nie tylko stratygrafii i genezy
form, ale także przydatności badań georadarowych do badania różnego rodzaju osadów.
Stwierdzono m.in. że w przypadku osadów o dużej zmienności granulometrycznej wyniki tych
badań odznaczają się dużą niejednoznacznością.
Uzyskana habilitacja:
Marek Więckowski Turystyka na obszarach przygranicznych Polski.
Uzyskane doktoraty:
Piotr Siłka Potencjał innowacyjny wybranych
miast Polski a ich rozwój gospodarczy;
Marcin Stępniak Przestrzenna dekoncentracja
zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach
1945-2008;
Rafał Wiśniewski Dojazdy do pracy do Białegostoku – przemiany w okresie 1983-2005 na tle
sytuacji demograficznej i społecznej;
Izabela Zawiska Zmiany środowiska przyrodniczego w późnym glacjale i holocenie w otoczeniu
Jeziora Łukie (Polesie Lubelskie).
Instytut należy do sieci naukowych: GEOBIOS
„Systemy geoinformacyjne”; „European Rural
Development Network”; „System identyfikacji,
detekcji i prognozowania katastrofalnych zjawisk
hydrometeorologicznych w Europie Środkowej
i Wschodniej oraz sposoby ograniczania ich skutków”; „European Rural Development Network”;
„Landscape Tomorrow – European Research Network for Sustainable Development of Multifunctional Landscape; S4C Science for Carpathians”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych
SWEX – Gleba, Woda i Wymiana Energii;

 REASURE – „Tools for Rapid Environmental and
T
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 39 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
211 prac, z tego 31 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
113 projektów badawczych, w tym 9 zagranicznych; we współpracy z zagranicą realizowano 3
tematy.
Wybrane wyniki:
• Realizowano projekt rozwojowy „Oceny
systemów gospodarki odpadami komunalnymi
i metody ich wartościowania w procesie podejmowania decyzji”. Definiowano pojęcie systemu
gospodarki odpadami dla trzech głównych metod
ich unieszkodliwiania, które następnie oceniono
wykorzystując zbiór kryteriów prawnych, techniczno-funkcjonalnych, środowiskowych, ekonomiczno-finansowych. Wykonano badania zależności w systemach (z wykorzystaniem metod
LCA, BAT, BATNEEC, rachunek skumulowany,
analiza wielokryterialna, NPV) bazując na rzeczywistych danych dla 4 składowisk i 3 spalarni
odpadów komunalnych. Podano wytyczne, na
podstawie których opracowano program komputerowy (IWM-PL) umożliwiający modelowanie
wpływu na środowisko (model środowiskowy,
metoda LCA) oraz ocenę ekonomicznej efektywności inwestycji (model ekonomiczny) różnych
scenariuszy systemu gospodarki odpadami.
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• W ramach realizacji projektu badawczego
„Określenie stopnia odporności zaczynów cementowych dla zastosowania w technologiach
wiertniczych geologicznego składowania CO2”
wykonane zostały badania wpływu CO2 na właściwości świeżych i stwardniałych zaczynów cementowych.
• We współpracy z firmą DRAGOS S.A na
odcinku budowanej autostrady A-1 pomiędzy
Pyrzowicami a Maciejowem przeprowadzone
zostały badania geofizyczne metodą georadaru
otworowego i grawimetryczną, których głównym
celem było rozpoznanie zagrożenia deformacjami nieciągłymi powierzchni terenu wynikającego
z historycznej eksploatacji rud metali w rejonie
niecki bytomskiej. Wykorzystano metody geofizyczne w celu zoptymalizowania oraz weryfikacji
prac związanych z uzdatnianiem podłoża dla celów inżynierskich, które są bardzo istotnym elementem kompleksowego wykonania zamierzonej
inwestycji.
Uzyskana habilitacja:
Alicja Uliasz-Bocheńczyk 1. Mineralna sekwestracja CO2 w wybranych odpadach; 2. A thermodynamic model of CO2 sequestration in aqueous
solutions of selected waste; 3. Kinetyczny model
sekwestracji ditlenku węgla w wodnych roztworach wybranych odpadów przemysłowych.
Instytut należy do sieci naukowych: „Systemy
geoinformacyjne” ENEMI – „Energia bez emisji – zaawansowane metody usuwania transportu
i składowania dwutlenku węgla” ENVITECHNET – „Sieć naukowa”.
Instytut należy do klastrów i konsorcjów naukowych: Innowacyjny Śląski Klaster Czystych
Technologii Węglowych; Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii; Europejska Platforma Surowców Mineralnych; Polska Platforma
Technologiczna Surowców Mineralnych; Członek Wspierający Górniczej Izby PrzemysłowoHandlowej; Członek Wspierający Polskiego
Komitetu Światowej Rady Energetycznej; Konsorcjum Eco-Safety-Geo Centrum Badawcze
PAN; 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.
Instytut posiada certyfikaty ISO 9000 i ISO
14001.
* 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 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 32 pracowników, w tym 26 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 49
prac, z tego 25 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 24
projekty badawcze, w tym 2 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 9 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opracowano projekt funkcjonalno-techniczny mechatronicznego urządzenia do rehabilitacji
ręki. Projekt obejmuje konstrukcję nowatorskiego
przyrządu wspomagającego proces rehabilitacji
w trybie biernym i aktywnym. Także system informatyczny do profilowania ćwiczeń do oceny
stopnia postępu procesu rehabilitacji.
• Utworzono w Instytucie węzeł Ogólnopolskiego, Rozproszonego Laboratorium PL-LAB organizowanego dla potrzeb rozwoju metod inżynierii
Internetu Przyszłości. Tym sposobem zostanie
udostępniona część aparatury naukowej Instytutu użytkownikom PL-LAB (8 ośrodków badawczych i uczelni). Jednocześnie Instytut uzyskał
dostęp do zaplecza laboratoryjnego pozostałych
ośrodków. Infrastruktura PL-LAB służy za platformę realizacji badań eksperymentalnych przy
tworzeniu nowych protokołów, usług i aplikacji

– 124 –

sieciowych. Korzystając z tej platformy zostanie
doświadczalnie zweryfikowana oryginalna metoda progresywnego przesyłu siatek opracowana
w IITiS PAN.
• Opracowano metody akwizycji i analizy sygnałów dla potrzeb rozpoznawania gestów wykonywanych ludzką ręką. Wybrane metody zostały
zastosowane do zbudowania platformy bezkontaktowych interfejsów człowiek-maszyna. Ponadto została stworzona oryginalna baza gestów,
która stanowi zbiór charakterystycznych gestów
zarejestrowanych przy wykorzystaniu różnych
urządzeń i może służyć jako zbiór wzorców dla
badań prowadzonych w innych ośrodkach w celu
ułatwienia porównywania uzyskiwanych wyników w tej dziedzinie badań.
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”.
* 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 5
( (32) 231-73-19, fax (32) 231-70-26
: e-mail: office@iitis.pl
www.iitis.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 61 pracowników, w tym 26 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
42 prace, z tego 15 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano

27 projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne;
we współpracy z zagranicą realizowano 2 tematy.
Wybrane wyniki:
• Zakończono wieloletnie badania doświadczalne, prowadzone w warunkach naturalnych,
słonecznych kolektorów do podgrzewania powietrza. Wyznaczono sprawności kolektorów
w funkcji prędkości przepływu powietrza oraz
rozkłady temperatur w kolektorach. Zbadano
kolektory z absorberem płaskim i z absorberem o powierzchni rozwiniętej, o zróżnicowanych drogach przepływu powietrza. Najlepszą
sprawnością cechował się kolektor z powietrzem
przepływającym po obu stronach absorbera o powierzchni rozwiniętej. Opracowano model opisujący kolektor z absorberem płaskim.
• Opracowano model matematyczny zintegrowanego procesu kondensacji niskotemperaturowej i adsorpcji. Dokonano wyboru zmiennych
decyzyjnych i określono funkcję celu dla optymalizacji. Przeprowadzono obliczenia optymalizacyjne badanego układu, które wskazują jednoznacznie na występowanie minimum funkcji
celu (minimum kosztów). W oparciu o wyniki
dodatkowych badań doświadczalnych przeprowadzono weryfikację obliczeń według opracowanego modelu matematycznego.
• Zakończono realizację projektu badawczego
otrzymywania drobnych monokryształów. W badaniach testowano nową zderzeniową metodę
mikromieszania reagentów dla reakcji szybkich,
gdy wymagany jest czas mikromieszania, krótszy od czasu reakcji. Stosowano proces reaktywnej krystalizacji z szybkimi reakcjami (Bourne
i inni) opracowanymi do tych celów. Wyznaczono korelacje między czasami mikromieszania,
a parametrami metody zderzeniowej. Metoda ta
była przydatna także w innej reakcji modelowej,
w której wytwarza się kryształy o rozmiarze 1-10
mikronów wymaganym w farmacji do zabiegów
inhalacyjnych.
Instytut należy do sieci naukowych: ENVITECHNET – International Scientific Thematic Net
work for Environmental Technologies; Wspólnota Wiedzy i Innowacji (KIC – Knowledge
and Innovation Community); Polska Platforma
Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych;
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Polska Platforma Technologiczna Środowiska;
Platforma Innowacji Technologicznej Regionu
Opolszczyzny.
Instytut jest członkiem konsorcjów i klastrów
naukowych: Śląskie Centrum Zaawansowanych
Technologii; TE-RENE-RES (TEchnologies for
the continuous in situ production of food and drug
intermedias from – RENEwable – RESources);
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.gliwce.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 170 pracowników, w tym 80 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 317
prac, z tego 47 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 73
projekty badawcze, w tym 31 zagranicznych; we
współpracy z zagranicą realizowano 18 tematów.
Wybrane wyniki:
• Zastosowano wyładowania elektryczne do
oczyszczania wody pitnej z zanieczyszczeń
organicznych i mikrobiologicznych. Metoda wykorzystująca impulsowe wyładowanie
iskrowe w wodzie oraz ustalenie optymalnych
warunków prowadzenia dezynfekcji wody za
pomocą tego wyładowania: generowanie stabilnego impulsowego elektrohydraulicznego
wyładowania iskrowego, ustalenie przerwy mię-

dzy elektrodami powyżej 6 mm, zastosowanie
ostrej elektrody wyładowczej, zastosowanie reaktora o średnicy wewnętrznej nie przekraczającej
25 mm.
• Zbadano skuteczność chłodzenia łopatek turbinowych przy różnych konfiguracjach wydmuchu chłodziwa. Szerokie parametryczne studia
modelowe (RANS CFD), zweryfikowane eksperymentalnie w zakresie aerodynamiki, jak i wymiany ciepła (TLC), kładące szczególny nacisk
na modelowanie turbulentnego strumienia ciepła,
wraz z anizotropowymi modelami turbulentnego
transportu pędu.
• Monitorowano stan techniczny konstrukcji
z wykorzystaniem czujników światłowodowych
typu FBG. W ramach zakończonego grantu promotorskiego został stworzony prototyp systemu
monitorowania stanu technicznego dla skrzydła
o zmiennej geometrii. Wyniki analizy charakterystyk statyczno-dynamiczych skrzydła zostały
wykorzystane do określenia miejsc na konstrukcji, w których może nastąpić jej uszkodzenie oraz
określenie ilości oraz miejsc zamocowania czujników światłowodowych typu FBG.
Uzyskano patenty: „Sposób i urządzenie do wytwarzania mozaiki ścieżek na płytkach drukowanych”; „Metoda produkcji wodoru w procesie
plazmowego reformingu węglowodorów”.
Uzyskana habilitacja:
Dariusz L. Kardaś Modelowanie procesów cieplno-przepływowych w kotłach energetycznych.
Uzyskane doktoraty:
Katarzyna Majewska Wpływ aktywacji elementów z magnetyczną pamięcią kształtu na wybrane
cechy dynamiki konstrukcji;
Paweł H. Malinowski Lokalizacja uszkodzeń konstrukcji przy wykorzystaniu zjawiska interferencji
fal sprężystych;
Magdalena M. Mieloszyk Monitorowanie stanu
technicznego konstrukcji z wykorzystaniem czujników światłowodowych typu BFG;
Kamil L. Śmierciew Badania eksperymentalne
i teoretyczne strumienic napędowych w układach
klimatyzacji solarnej;
Tomasz Wandowski Lokalizacja uszkodzeń w płytach z wykorzystaniem różnych konfiguracji przetworników piezoelektrycznych;
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Grzegorz Żywica Analiza defektów konstrukcji
podpierającej w odniesieniu do stanu dynamicznego maszyny wirnikowej.
Instytut należy do sieci naukowej EKO-ENERGIA „Nowe ekologiczne i bezpieczne technologie
w wytwarzaniu i konwersji energii”.
Instytut posiada certyfikaty: Laboratorium Transoniczne, system ISO; Poddźwiękowy Tunel Aerodynamiczny TA1, system ISO; Laboratorium
Techniki Cieplnej, system ISO; Stanowisko do
pomiaru oporów cieplnych zanieczyszczeń, system ISO; Opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie zezwolenia (nr D-17447) od Państwowej
Agencji Atomistyki na stosowanie przenośnego
spektrometru rentgenowskiego XRF z lampą typu
typ IS 601.5.
* 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 MECHANIKI GÓROTWORU
PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Wacław A. Dziurzyński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Janusz R. Roszkowski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 60 pracowników, w tym 22 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 40
prac, z tego 13 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 6 projektów badawczych, w tym 1 zagraniczny.
Wybrane wyniki:
• Prowadzono eksperymentalną weryfikację
modelu dynamiki pary czujników temperatury
gazu. W trakcie pomiarów temperatury w przypadkach niestacjonarnych (zmienna temperatura
oraz prędkość przepływu) właściwości dynamiczne czujników o charakterze inercyjnym zmieniają

się równie szybko jak mierzona temperatura, ponieważ zależą one od chwilowej wartości prędkości gazu. Odpowiedzi czujników zawierają
istotną chociaż niepożądaną składową w postaci
błędu dynamicznego, zależną od ich właściwości
dynamicznych. W celu wyeliminowania w pomiarze składowej błędu dynamicznego stosuje się
między innymi dwuczujnikową metodę korekcji
błędu dynamicznego. Pozwala ona na zrekonstruowanie chwilowych wartości temperatury przepływu na podstawie wyznaczonych chwilowych
wartości współczynników dynamicznych zastosowanych czujników. Do jednoznacznego odtworzenia przebiegu mierzonej temperatury wymagane jest znalezienie dokładnych zależności
pomiędzy właściwościami dynamicznymi tych
czujników. W wyniku badań nad dwuczujnikową
metodą korekcji błędu dynamicznego określono
na drodze analitycznej takie zależności, które
wiążą właściwości dynamiczne pary czujników
przeznaczonych do pomiaru zmiennej w czasie
temperatury gazu przepływającego ze zmienną
prędkością.
• W ramach projektu badawczego wykonano
serię badań wytrzymałościowych na próbkach
węgla pochodzących z kopalń węgla kamiennego
„Horynia-Zofiówka”, „Brzeszcze” i „Sobieski”.
Dla próbek tych oznaczono wartości granicy wytrzymałości na ściskanie i granicy wytrzymałości
na rozciąganie.
• Realizowano projekt „Badania rozkładu stężeń gazów w zrobach ścian zwałowych w aspekcie zagrożeń zapaleniami i wybuchami metanu
w zrobach” – zakładał on realizacje kilku etapów
badań, przy czym każdy zmierzał do wspólnego
celu – opracowania nowej metody rozpoznania
i oceny zagrożenia w zrobach i przestrzeniach
otamowanych ograniczającej rutynowe działania człowieka w procesie pobierania prób powietrza ze zrobów do analiz laboratoryjnych, co
w znacznym stopniu wpływa na ocenę zagrożeń
w zrobach. W projekcie prowadzono szerokie badania in-situ polegające m.in. na wprowadzeniu
do zrobów ściany zawałowej zestawu czujników
tlenu, metanu, tlenku i dwutlenku węgla wraz
z rejestracją parametrów w kopalnianym systemie gazometrii automatycznej. Przygotowano
wymagania w zakresie zabudowy, użytkowania
czujnika ZCZ w tym kalibracji czujników gazów
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w warunkach badań w kopalni. Opracowano program komputerowy umożliwiający wizualizację
zarejestrowanych danych pomiarowych w systemie gazometrii automatycznej na wykresach
trójwymiarowych. Istotne wyniki aplikacyjne
projektu: zintegrowany czujnik zrobowy wraz
z metodyką jego zabudowy oraz wymaganiami
dla użytkowania, nowatorska metoda rozpoznania i oceny zagrożenia metanowo-pożarowego
w zrobach ścian zawałowych i przestrzeniach
otamowanych, program symulacji komputerowej VentZroby dla wyznaczania rozkładu stężenia gazów w zrobach dla zmiennych warunków
przewietrzania, metody i środki monitorowania
na bieżąco stężenia gazów w zrobach w kopalnianym systemie gazometrii automatycznej
dla oceny skuteczności działań profilaktycznych
i zwalczania zagrożenia pożarowego w zrobach
przez inertyzację zrobów i podawanie mieszaniny
wodno-pyłowej, metodyka wyznaczania rozkładu stężenia gazów w zrobach dla punktowych
pomiarów z wykorzystaniem metod symulacji
komputerowej, metodyka monitorowania stężenia gazów w oparciu o automatyczne pobieranie
prób powietrza z wielu punktów zrobów ścian
zawałowych, program automatycznego wyznaczenia wskaźników zagrożenia pożarowego dla
danych z czujników w systemie gazometrii automatycznej.
Uzyskano patenty: „Sposób kształtowania pasma przenoszenia anemometru stałotemperaturowego z kompensacją częstotliwości oraz
anemometr stałotemperaturowy z kompensacją
częstotliwości”; „Sposób wyznaczania składowych wektora prędkości przepływu gazu i ich
zwrotu oraz elektroniczny anemometr wektorowy”, „Sposób i urządzenie do bezwzględnego
pomiaru małych prędkości”; „Układ anemometru stałotemperaturowego z regulacją właściwości
dynamicznych”.
Tytuł profesora uzyskał Paweł Ligęza.
Uzyskany doktorat:
Paweł Jamróz Właściwości dynamiczne systemów
termoanemometrycznych w pomiarach prędkości
i temperatury.
Instytut utrzymał akredytację PCA 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 METALURGII
I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Paweł Zięba
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Bogusław Major
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 78 pracowników, w tym 37 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 174
prace, z tego 58 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 55 projektów badawczych, w tym 11 zagranicznych; we
współpracy z zagranicą realizowano 17 tematów.
Wybrane wyniki:
• W ramach projektu rozwojowego „Specjalne
systemy fotowoltaiczne do zastosowania w Siłach Zbrojnych RP” (realizowanego wspólnie
z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu oraz Wojskowymi Zakładami
Łączności Nr 2 w Czernicy) wytworzono ogniwa
słoneczne oraz opracowano i wykonano procesy
ich laminacji. Wykonano moduły fotowoltaiczne
dla wszystkich planowanych demonstracyjnych
systemów fotowoltaicznych do zastosowania
w SZ RP. Dokonano prezentacji wykonanych
demonstratorów zestawów fotowoltaicznych:
zestawu zasilania dla pojedynczego żołnierza,
zestawu fotowoltaicznego do zasilania kamery
bezobsługowej, systemu fotowoltaicznego dla
wozów dowodzenia oraz przewoźnego systemu
elektrowni słonecznej podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
• Zaprojektowano i zbudowano zderzeniochron
głowicy skanującej w mikroskopie akustycznym.
Zderzeniochron jest oryginalnym urządzeniem
przeznaczonym do ochrony elementów konstrukcyjnych maszyn oraz innych obiektów material-
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nych przed zniszczeniem na skutek zderzenia
z ciałami stałymi. Jego działanie polega na wykorzystaniu energii zderzenia ciał materialnych do
uruchomienia mechanizmu sprężynowego, który
usuwa jeden ze zderzających się obiektów (z zamontowanym zderzeniochronem) na bezpieczną
odległość, unikając tym samym jego zniszczenia. Działanie jest automatyczne i nie wymaga
żadnego zasilania bądź sterowania zewnętrznego. Prototyp zderzeniochronu został zastosowany
w ochronie głowicy mikroskopu akustycznego
w IMIM PAN. Wszystkie elementy urządzenia
wykonano z materiałów odpornych na korozję,
co umożliwia jego eksploatację w warunkach
środowiska wilgotnego.
• W ramach projektu własnego „Opracowanie
technologii wytwarzania, struktura i właściwości kompozytów na osnowie szkieł metalicznych
z dodatkami metali i stopów nanokrystalicznych”
uzyskano nowego typu kompozyty na osnowie nanokrystalicznego srebra z dodatkiem cząstek fazy
amorficznej na osnowie niklu lub cyrkonu, wykazujące lepsze właściwości mechaniczne i podobną kinetykę degradacji wysokoprądowych styków
elektrycznych po 50 000 cyklach włączeniowych.
Uzyskano patent: „Sposób i urządzenie do wykonania naczynia ze stopu srebra”.
Uzyskane doktoraty:
Anna M. Janus Morfologia hydroksyapatytu pochodzenia naturalnego przeznaczonego do zastosowań biologicznych;
Maciej Szczerba Struktura i właściwości monokryształów magnetycznych stopów Ni-Mn-Ga.
Instytut należy do sieci naukowych: „Technologie
i Systemy Fotowoltaiczne Nowych Generacji”
oraz „Stowarzyszony Komitet Wykresów Fazowych i Termodynamiki APDTC” (międzynarodowa współpraca w formie sieci naukowej).
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii „CEZAMAT”; 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 do stosowania w Siłach
Zbrojnych RP”; Konsorcjum dla wspólnej realizacji projektu „Poprawa niezawodności bezołowiowych połączeń lutowanych w pakietach
elektronicznych”; Konsorcjum w celu realizacji
projektu „Opracowanie i badania opartej na bateriach słonecznych stacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych”; Konsorcjum
do wspólnej realizacji projektu CardioBioMat;
Narodowo-Przemysłowe Konsorcjum Wytwarzania oraz Badania Materiałów i Konstrukcji do
Budowy Elektrowni Jądrowych „BEJ”.
Instytut w roku 1997 uzyskał Certyfikat Akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych Nr
L 120/1/97, wydany przez PCBC, przedłużony
przez PCA na kolejne lata 2011 do 17.07.2015.
Certyfikat akredytacji Nr AB 120, w którym zgodnie z dokumentem PCA DA 10, od 06.09.2011 r.
Zespół Laboratoriów Badawczych IMIM PAN
posiada zakres elastyczny na 15 metod badawczych w dziedzinach: badania chemiczne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych – metali,
stopów, materiałów ceramicznych oraz kompozytów; badania mechaniczne i metalograficzne
wyrobów i materiałów konstrukcyjnych – metali,
stopów, materiałów ceramicznych oraz kompozytów; badania właściwości fizycznych wyrobów
i materiałów konstrukcyjnych – metali, stopów,
materiałów ceramicznych oraz kompozytów.
* 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25
( (12) 295-28-00, fax (12) 295-28-04
: e-mail: office@imim-pan.krakow.pl
www.imim.pl
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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 88 pracowników, w tym 62 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 137
prac, z tego 46 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 40
projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 22 tematy.
Wybrane wyniki:
• Zakończono projekt badawczo-rozwojowy
„Narodowy Korpus Języka Polskiego” koorodynowany przez IPI PAN, realizowany przez konsorcjum w skład którego wchodził także Instytut
Języka Polskiego PAN, Uniwersytet Łódzki i Wydawnictwo Naukowe PWN. W wyniku projektu
powstał korpus będący zbiorem znakowanych lingwistycznie tekstów języka polskiego dobranych
tak, by jak najlepiej reprezentować współczesną
polszczyznę. Korpus ten, eponimiczny z nazwą
projektu, stanowi podstawę empiryczną dla nowego Wielkiego Słownika Języka Polskiego tworzonego w Instytucie Języka Polskiego PAN i znajduje liczne inne zastosowania, m.in. w nauczaniu
języka polskiego, w translatoryce, w lingwistyce
teoretycznej itp., a także w pracach z zakresu
inżynierii lingwistycznej. W IPI PAN powstał
w ramach NKJP zbiór nowatorskich narzędzi do
automatycznego przetwarzania tekstów polskich
na wielu poziomach lingwistycznych, w tym
morfoskładniowym, składniowym i – w pewnej
mierze – semantycznym. Narzędzia takie są niezbędne lub przydatne m.in. w takich zastosowaniach, jak tłumaczenie maszynowe, automatyczne
streszczanie, ekstrakcja informacji czy przetwarzanie mowy. Narzędzia powstałe w NKJP, a także zbiór danych wykorzystanych do ich stworzenia, dostępne są na stronie internetowej Instytutu
i są intensywnie wykorzystywane w pracach
prowadzonych w innych instytucjach nauko-

wych. Całość wyników naukowych opisana jest
w pracy „Narodowy Korpus Języka Polskiego”.
• W ramach badań w dziedzinie kryptologii,
zbadano dokładnie tzw. „struktury dostępowe
Shamira” – pojęcie, które w sposób znaczący rozszerza wprowadzone w 1979 r. przez Adi Shamira
pojęcie „(n,k)-progowych schematów współdzielenia sekretów”. Pokazuje ono, że pomysł Shamira jest znacznie głębszy i znacznie wykracza
poza te schematy. Jeśli zastosuje się trick z zamianą miejsca położenia sekretu (przyjmując, że
może on być dowolnym wyrazem wielomianu,
a nie, jak w schemacie Shamira, tylko wyrazem
wolnym), to pojawiają się koalicje uprzywilejowane o długości mniejszej niż k. Bazy minimalne
struktur dostępowych Shamira mogą składać się
z mniejszych zbiorów udziałowców, którzy potrafią zrekonstruować sekret za pomocą swoich
udziałów. Opracowano algorytmy konstruowania
takich uprzywilejowanych koalicji o maksymalnej długości k-1, a także tworzenia schematów
n elementowych, które pozwalają na konstruowanie schematów współdzielenia sekretów Shamira z sekretem, który nie jest wyrazem wolnym.
Zaskakującą cechą takich konstrukcji jest to,
że w jednym schemacie z sekretem położonym
w różnych konfiguracjach, struktura może być
albo progowa, albo też posiada koalicje długości mniejszej niż k przy tych samych udziałach,
ale dla różnych sekretów. Wyniki uzyskane w tej
dziedzinie opisano w pracach: “Non-admissible
tracks in Shamirs scheme”, Finite Fields and Their
Applications Remarks on the Classical Threshold
Secret Sharing Scheme”, “On constructing privileged coalitions in Shamir’s scheme”.
• Opracowano dwie nowe metody parametrycznej weryfikacji modelowej. Pierwsza metoda
stosuje się do parametrycznych automatów czasowych. Wykorzystuje ona obserwację, iż charakteryzacja zbioru wartościowań parametrów, dla
których drzewo obliczeń modelu rozwijane jest
tylko do pewnej ustalonej głębokości, jest zadaniem rozstrzygalnym. Uzyskano w ten sposób
rozstrzygalną metodę na obliczanie podzbioru
zbioru parametrów modelu, dla których formuła
jest prawdziwa w modelu. Wynik opisano w pracy
„Bounded Model Checking for Parametric Timed
Automata”. Druga metoda dotyczy problemu,
w którym model jest w pełni wyspecyfikowany,
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a parametry zawarte są w formule modalnej.
Celem weryfikacji parametrycznej jest uzyskanie
charakteryzacji zbioru wartościowań parametrów,
po podstawieniu których formuła jest prawdziwa w modelu. Wyniki dotyczą parametrycznego rozszerzenia logiki CTLK. Rozwiązaniem
zadania parametrycznej weryfikacji modelowej
jest zbiór wartościowań przyporządkowujących
zmiennym podzbiory zbioru agentów. Wspólnie
z partnerami z Imperial College, A. Lomuscio
i A.V. Jones’em, zaproponowano i zaimplementowano algorytmy oparte na binarnych diagramach
decyzji, pozwalające na efektywne obliczanie
rozwiązań zadania parametrycznej weryfikacji modelowej dla systemów specyfikowanych
w ISPL. Wyniki opisano w pracy „Group Synthesis for Parametric Temporal-Epistemic Logic”.
Tytuł profesora uzyskali: Marek Tudruj i Włodzimierz Drabent.
Instytut należy do sieci naukowych: Sieć naukowa
Technologii Informacyjnych SOA (IT-SOA); Fos
tering Language Resources Network (FLaReNet).
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
CLARIN oraz NEKST.
* 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5
( (22) 380-05-00, fax (22) 380-05-10
: e-mail: ipi@ipipan.waw.pl
www.ipipan.waw.pl

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII
ŚRODOWISKA PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Czesława RosikDulewska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Franciszek Buhl
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 74 pracowników, w tym 25 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 68
prac, z tego 15 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 28

projektów badawczych, w tym 2 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 9 tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizowano projekt „Optymalizacja parametrów barier ochronnych zapobiegających migracji zanieczyszczeń z odpadów górniczych do
środowiska wodnego wraz z opracowaniem
dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej”.
Opracowano zalecenia i zoptymalizowano parametry rozwiązań konstrukcyjnych wzajemnie
wspomagających się barier (warstw) ochronnych i ich układów o przeznaczeniu i funkcjach
prewencyjnych i remediacyjnych, wykonanych
z wyselekcjonowanych powszechnie dostępnych materiałów odpadowych do zastosowania
w obiektach wykonanych z siarczkowych odpadów wydobywczych (składowisk, budowli inżynieryjnych) w różnych stadiach ich „cyklu życia”,
zapewniających skuteczne zapobieganie przebiegowi procesu utleniania siarczków i generacji
nowych ładunków zanieczyszczeń mineralnych
oraz zakwaszania odcieków, jak również wiązanie zanieczyszczeń migrujących w strumieniu
wód infiltracyjnych przy uwzględnieniu również
bezpieczeństwa i stateczności konstrukcji.
• W ramach projektu „Specjacja rtęci atmosferycznej w obszarach miejsko-przemysłowych”,
uzyskano wyniki w trakcie 2-letniej serii badań
polowych na stanowiskach o różnej charakterystyce imisyjnej wskazują na wyrównany w ciągu
roku poziom stężenia gazowej rtęci elementarnej
i reaktywnej. Stężenie gazowej Hg w miesiącach
zimowych było przeciętnie o 10-15% wyższe niż
latem. Silniejszą dekompozycję sezonową w odniesieniu do form gazowej Hg, depozycji Hg,
a zwłaszcza Hg związanej z pyłem zawieszonym
odnotowano w sąsiedztwie niskich źródeł emisji
komunalnej. Ok. 80% masy Hg w pyle zawieszonym występowało we frakcji respirabilnej PM2,5.
W sezonie letnim zauważono dominujący udział
procesów wymywania rtęci z atmosfery, w sezonie grzewczym – dominację sedymentacji Hg.
• Projekt badawczy „Odzysk azotu ze ścieków
metodą strąceniową” prowadzono metodą strącania (struwitu) MgNH4PO4*6H2O w środowisku
zasadowym. W ten sposób można wydzielić ze
ścieków komunalnych od 60 do 94% azotu amonowego, w zależności od zastosowanego związku
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magnezu. Zbadano możliwość strącania struwitu
przy pomocy produktów jego dekompozycji termicznej lub w środowisku kwaśnym. Wykazano,
że używając produktów dekompozycji struwitu
można wydzielić ze ścieków od 50 do 88% azotu amonowego, przy czym ilość ta maleje wraz
z kolejnymi cyklami rozkładu i strącania struwitu.
Uzyskany doktorat:
Witold Nocoń Zawiesina jako element transportu
metali ciężkich na przykładzie rzeki Kłodnicy.
Instytut należy do sieci naukowych: „Przyjazna
Rzeka”; „Środowisko a Zdrowie”; AIRCLIMNET; ENVITECH-NET.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Polska Platforma Technologiczna Środowiska;
Platforma Innowacji Technologicznej Regiony
Opolszczyzny; Śląskie Środowiskowe Studium
Doktoranckie z dyscypliny „Inżynieria Środowiska”; Centrum Zaawansowanych Technologii
„Energia – Środowisko – Zdrowie” przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach; Śląskie
Centrum Zaawansowanych Technologii przy Politechnice Śląskiej w Gliwcach; Eko-Safety-Geo
Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk.
Instytut posiada wdrożony system zarządzania
jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
posiada certyfikat Akredytacji nr AB 950.
* 41-819 Zabrze, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34
( (32) 271-70-40, fax (32) 271-74-70
: e-mail: ipis@ipis.zabrze.pl
www.ipis.zabrze.pl

INSTYTUT PODSTAWOWYCH
PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Andrzej Nowicki
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Kazimierz Sobczyk
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 235 pracowników, w tym 101 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).

Działalność naukowa: opublikowano łącznie
335 prac, z tego 115 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
123 projekty badawcze, w tym 4 zagraniczne; we
współpracy z zagranicą realizowano 52 tematy.
Wybrane wyniki:
• Wyznaczono (po raz pierwszy) in vivo współczynnik tłumienia wiązki ultradźwiękowej dla kości gąbczastej szyjki kości udowej. Jest to wynik
szczególnie istotny gdyż szyjka kości udowej
jest miejscem układu szkieletowego człowieka
najbardziej narażonym na złamania osteoporotyczne, często prowadzące do trwałego kalectwa
lub nawet zgonu pacjenta. Pomiary sygnału rozproszonego w kości gąbczastej prowadzone były
w zakresie częstotliwości od 1 MHz do 1,5 MHz.
• Wyznaczono translacyjne i rotacyjne współczynniki dyfuzji własnej dla zawiesin nanocząstek przepuszczających płyn na podstawie teorii
równań Stokesa. W zaproponowanym modelu
cząstka składa się ze sztywnego rdzenia o mniejszym promieniu hydrodynamicznym oraz otoczki
płynu o większym promieniu, spełniającej warunek nieprzenikania z innymi cząstkami. Rezultaty
badań były przedmiotem publikacji i znalazły zastosowania do interpretacji rezultatów badań eksperymentalnych dyfuzji dużych molekuł i białek.
• Wykazano zjawisko ujemnej refrakcji na przykładzie otwartej i symetrycznej wnęki w metamateriale nanofotonicznym. Przewidziano istnienie zjawiska wzmocnienia wiązki, filtrowania i przełączania. Badania są kontynuacją prac
prowadzonych nad własnościami i oddziaływaniem wiązek optycznych ze środowiskiem nanofotonicznym i meta-materiałowym. Wyniki tych
prac stanowią istotny wkład do stanu wiedzy nad
fotonicznymi własnościami meta-materiałów.
Uzyskano patenty: „Zastosowanie siatek izolacyjnych wytwarzanych z nanowłókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu
neurochirurgicznym”; „Drivable valve to be used
in gas bags in particular and method for restrict
ing the flow of the fluid”, „Sposób generowania
wstępnie zaprojektowanego udarowego obciążenia konstrukcji oraz urządzenie do generowania
wstępnie zaprojektowanego udarowego obciążenia konstrukcji”, „Sposób wyznaczania obciążeń
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w górotworze”, „Sposób i układ do kształtowania
laserowego płyt lub blach zgodnie z zadanym
kształtem powierzchni rozwijalnej o tworzących
równoległych”.

Dyrektor: prof. dr hab. Bogdan Antoszewski

Tytuł profesora uzyskali: Krzysztof Wiśniewski
i Stanisław Stupkiewicz.
Uzyskane doktoraty:
Łukasz Apiecionek Metoda oceny jakości transmisji głosowej w telefonii VoIP;
Marcin J. Kędzierski Zastosowanie metody multipolowej do analizy oddziaływań hydrodynamicznych w cylindrycznym mikrokanale;
Marek J. Kokot Damage Identification in Electrical Network for Structural Health Monitoring;
Neonila Levintant-Zayonts Wpływ implantacji
jonowej na własności materiałów z pamięcią
kształtu typu NITI;
Piotr K. Pawłowski Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych (identyfikacja udaru, sterowanie absorberów, dyssypacja energii);
Krzysztof Sekuła Real-Time Dynamic Load Identification.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 60
prac w czasopismach i materiałach konferencyjnych; ukazała się drukiem 1 monografia, przygotowano 14 rozdziałów w monografii; 21 prac jest
w druku lub przygotowanych do opublikowania;
realizowano 4 projekty badawcze; uzyskano 1 patent i 1 zgłoszenie patentowe.

Instytut należy do sieci naukowej PICS Hydrodynamic interactions in suspensions.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
European Virtual Institute on Knowledge-Based
Mulitfunctional Materials, KMM-VIN AISBL;
European Technology Platform on Advanced Engineering Materials and Technologies; EuMaT;
CEPT; PiezoInstitute; Smart Concrete.
* 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

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.

Centrum zatrudnia 27 pracowników, w tym 22
naukowych.

Działalność dydaktyczna Centrum objęła m.in.
96 przedmiotów prowadzonych przez pracowników oraz recenzje 60 prac dyplomowych. Pracownicy CLTM prowadzili także 35 prac dyplomowych (mgr) i 69 prac dyplomowych (inż.).
Wybrane wyniki:
• Realizując projekt badawczy „Opracowanie
metod filtracji powierzchni obrotowych części
maszyn” opracowano filtry dla powierzchni obrotowych: filtry dwuwymiarowe Gausa z ekstrapolacją profilu, filtry dwuwymiarowe splajnowe,
filtry jednowymiarowe dla strategii klatki i linii
śrubowej zapewniające ciągłość profilu przefiltrowanego. W ramach projektu opracowano
oryginalną metodę wyznaczania linii środkowej
powierzchni obrotowej, która może być zastosowana dla dowolnej strategii pomiarowej.
• Zakończono Grant Patent Plus „Wsparcie uzyskania ochrony patentowej na wynalazek
pt. «Sposób zwiększania powierzchni wymiany
ciepła elementów metalowych» i wsparcie jego
komercjalizacji”. Uzyskano pozytywną opinię
zgłoszonego wynalazku „Sposób zwiększania powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych
oraz powierzchni czynnej zwłaszcza powierzchni
wymiany ciepła” w procedurze PCT. Wynalazek
promowano na krajowych i zagranicznych wystawach innowacyjności, targach branżowych oraz
w bezpośrednich kontaktach z wybranymi podmiotami gospodarczymi. Zaprezentowana technologia otrzymała srebrne medale na 3 wystawach
innowacyjności w Polsce, Niemczech i Francji.
Inne formy działalności: Pracownicy CLTM
recenzowali 1 podręcznik i 6 artykułów nauko-
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wych. Centrum popularyzuje technologie laserowe, m.in. poprzez: udział w specjalistycznych
targach, szkoleniach oraz w innowacyjnych wystawach. Centrum współpracuje z przemysłem
w zakresie klasycznych technologii laserowych,
organizuje konferencje naukowe, wykłady, pokazy, seminaria i szkolenia.

* 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
(/fax (41) 342-45-04
: e-mail: mkubiec@tu.kielce.pl
www.cltm.tu.kielce.pl
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Czł. koresp. PAN Jacek Zaremba
Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN
W grudniu 2011 roku Wydział V Nauk Medycznych PAN skupiał 37 członków krajowych
oraz 24 członków zagranicznych. W roku 2011
zmarł Nathan Sharon, członek zagraniczny PAN.
Wydział opiniował projekty niektórych aktów prawnych. Uczestniczył w Festiwalu Nauki
w Jabłonnie (17-18 września 2011), organizując
spotkania i prezentacje, m. in. prof. H. Skarżyński
przedstawił wykład nt. „Współczesne możliwości
spojrzenia na drogę słuchową człowieka”.
W Wydziale funkcjonowała stała łączność
elektroniczna i wymiana informacji pomiędzy
członkami a dziekanem. Informacje o bieżących
wydarzeniach z działalności Wydziału były publikowane w witrynie internetowej Akademii, gdzie
zamieszczane były również teksty autorskie dotyczące aktualnych spraw z dziedziny medycyny.
Odbyły się 3 posiedzenia plenarne Wydziału.
• W dniu 10 lutego dokonano wyboru dziekana
Wydziału na kadencję 2011-2014, którym został
prof. Jacek Zaremba, czł. koresp. PAN. Prof. Jacek Zaremba został wybrany również na kandydata – przedstawiciela Wydziału w Prezydium PAN.
Dokonano wyboru prof. Andrzeja Januszewicza
oraz prof. Jerzego Vetulaniego jako przedstawicieli Wydziału w Komisji ds. upowszechniania
nauki. Powołano komisję nagród naukowych Wydziału oraz uchwalono zmiany w regulaminach
nagród i wyróżnień naukowych Wydziału.
• Na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia uchwalono sieć 12 komitetów naukowych działających
przy Wydziale w kadencji 2011-2014. Komitet
Neurobiologii zadeklarował swoją przynależność
do Wydziału V, ponadto 3 komitety zmieniły
swoje nazwy: Komitet Epidemiologii i Zdrowia
Publicznego na Komitet Zdrowia Publicznego,
Komitet Nauk Fizjologicznych na Komitet Nauk
Fizjologicznych i Farmakologicznych oraz Komitet Patofizjologii Klinicznej na Komitet Nauk
Klinicznych. Kandydatem Wydziału do Komisji
Rewizyjnej PAN został prof. Roman Kaliszan,
czł. koresp. PAN. Powołano Zespół Doradczy
Dziekana Wydziału. Ustanowiono nagrodę naukową Wydziału Nauk Medycznych PAN im.
Jana Steffena za wybitną rozprawę doktorską
z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub kli-

nicznej. Ponadto wybrano prof. Wojciecha Kostowskiego, czł. koresp. PAN oraz prof. Edmunda
Przegalińskiego, czł. rzecz. PAN do Kapituły do
spraw Akademii Młodych Uczonych.
• W dniu 10 listopada zaopiniowano kandydatów do Akademii Młodych Uczonych, spośród
16 zgłoszonych kandydatów najwyżej ocenieni
zostali: prof. Tomasz Guzik, dr Bartosz Karaszewski, prof. Jarogniew Łuszczki oraz dr Łukasz Małek. Zatwierdzono Regulamin Nagrody
Naukowej im. Jana Steffena.
Ponadto Wydział przyznał doroczne nagrody
i wyróżnienia naukowe.
Członkowie Wydziału opublikowali łącznie
156 prac naukowych, w większości w międzynarodowych czasopismach naukowych o wysokiej
cytowalności, 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 21. Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego prof. dr. hab.
Januszowi Sadowskiemu z Instytutu Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie, za wybitne osiągnięcia
w badaniach nad humoralną i nerwową regulacją
funkcji nerek oraz wielki wkład we wdrożenie
parametrycznego systemu oceniania działalności
naukowej w naukach medycznych i biologicznych w Polsce.
Wydział przyznał nagrody naukowe za rok
2011. Zespołową Nagrodę Naukową im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznano: dr Magdalenie
Chechlińskiej, dr Magdalenie Kowalewskiej, mgr
Radosławie Mikke-Nowak z Centrum Onkologii
– Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie za cykl prac dot. badań nad biomarkerami w chorobach nowotworowych. Zespołową
Nagrodę Naukową Wydziału Nauk Medycznych PAN otrzymali: dr hab. Agnieszka Słowik,
dr Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec, dr Joanna
Pera, dr Tomasz Dziedzic z Kliniki Neurologii
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Collegium Medicum UJ w Krakowie za cykl prac
pt. Czynniki rokownicze chorób układu nerwowego związanych z wiekiem. Honorowe wyróżnienie
Laur Medyczny im. dr. Wacława Mayzla za
rok 2011 przyznano: Kamilowi Bojarczukowi
(Międzywydziałowe Studium Biotechnologii
SGGW w Warszawie) za współautorstwo pracy
Bortezomib Modulates Surface CD20 in B-cell
Malignancies and Affects Rituximab-Mediated
Complement-Dependent Cytotoxicity; Michałowi Grątowi (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
za współautorstwo pracy Intraoperative Injuries
During Liver Resection: Analysis of 1005 Procedures; Karolinie Kupczyńskiej (Uniwersytet
Medyczny w Łodzi) za współautorstwo pracy
Prognostic Significance of Spontaneous Echocardiographic Contrast Detected by Transthoracic
and Transesophageal Echocardiography in the
Era of Harmonic Imaging; Marcinowi Derwichowi, Hannie Sobczak (Gdański Uniwersytet
Medyczny) za współautorstwo pracy Aktywność
amylazy ślinowej oraz stężenie kortyzolu w ślinie
osób ogólnie zdrowych palących i niepalących
w wieku od 20 do 23 roku życia.
Członkowie Wydziału uzyskali następujące
nagrody i wyróżnienia: Irena Hausmanowa-Petrusewicz – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za
wybitne osiągnięcia naukowe; Roman Kaliszan
– Medal im. J. Heweliusza Rady Miasta Gdańska;
Franciszek Kokot – wyróżnienie Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego za wieloletnią pracę; Marek Krawczyk – Człowiek Roku
w Ochronie Zdrowia; Bohdan Lewartowski –
zespołowa nagroda naukowa I stopnia Dyrektora
CMKP; Janusz Limon – Bene meritus Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Krzysztof Narkiewicz – zespołowa nagroda naukowa Ministra
Zdrowia, indywidualna nagroda naukowa Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Ewa
Szczepańska-Sadowska – Medal im. Napoleona
Cybulskiego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, zespołowa nagroda naukowa Ministra
Zdrowia; Jerzy Vetulani – nagroda im. Zbyszka
Thille (Polska Sieć Polityki Narkotykowej).
Ponadto członkowie Wydziału otrzymali wysokie odznaczenia państwowe: Andrzej Górski
– Krzyż Komandorski OOP, Medal Złoty za
Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta
RP; Roman Kaliszan – Krzyż Komandorski

OOP; Aleksander Koj – Krzyż Komandorski
OOP; Wojciech Kostowski – Krzyż Komandorski OOP; Marek Krawczyk – Krzyż Oficerski
OOP; Janusz Limon – Krzyż Kawalerski OOP;
Sławomir Majewski – Złoty Krzyż Zasługi.
Działalność komitetów naukowych
W roku 2011 przy Wydziale V Nauk Medycznych PAN działało 12 komitetów naukowych.
Działalność komitetów koncentrowała się głównie na wyborach nowych składów osobowych,
konstytuowaniu się władz komitetów oraz tworzeniu struktur wewnętrznych. Praca komitetów,
podobnie jak w latach ubiegłych, polegała na
działalności naukowej, upowszechnianiu nauki
poprzez współorganizowanie konferencji i sympozjów naukowych oraz opiniowaniu wniosków
o nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wszystkie
komitety prowadzą swoje strony internetowe prezentujące ich działalność.
Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii
i Diagnostyki Obrazowej zorganizował posiedzenie plenarne, na którym wysłuchano wykładów: „Cyklony w medycynie: produkcja radioizotopów”, „Produkcja radiofarmaceutyków do
badań PET” oraz „Zastosowania kliniczne znaczników pozytonowych”. Komitet był także współorganizatorem dwóch konferencji naukowych:
„Nowoczesna diagnostyka obrazowa w chorobach i zespołach otępiennych – od technik morfologicznych do czynnościowych” oraz „Techniki
obrazowania struktur i czynności narządów człowieka”. Członkowie Komitetu współpracowali
z międzynarodowymi organizacjami, m.in.: International Organization for Medical Physics
(IOMP), European Federation of Organizations
for Medical Physics (EFOMP) oraz European
Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO).
Komitet Genetyki Człowieka i Patologii
Molekularnej zorganizował posiedzenie plenarne poświęcone jubileuszowi 50-lecia Komitetu oraz złotemu jubileuszowi odkrycia kodu
genetycznego. Podczas posiedzenia odsłonięto
tablicę poświęconą profesorowi Antoniemu Horstowi oraz wysłuchano wykładu „Profesor Antoni
Horst – Pionier patologii molekularnej i genetyki
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człowieka – wspomnienie”. Komitet sprawował patronat nad II Ogólnopolską Konferencją
„Zwierzęta w badaniach naukowych”, obejmującą sesję poświęconą zwierzętom w badaniach
neurologicznych i behawioralnych, zagadnieniom
etycznym oraz nowej Dyrektywie Europejskiej
dotyczącej doświadczeń na zwierzętach. Komitet wydał medal upamiętniający jubileusz swego
50-lecia.
Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń
Człowieka był inicjatorem audycji w Programie
I Polskiego Radia „Życie i twórczość Ludwika
Hirszfelda, w 100. rocznicę urodzin”. Członkowie
Komitetu współpracują z kilkoma organizacjami międzynarodowymi: prof. Jan Żeromski jest
przedstawicielem PAN w European Academies
Science Advisory Council (EASAC) – organizacji opiniotwórczej i doradczej Unii Europejskiej
w dziedzinie Life Sciences; prof. Robert Flisiak
jest członkiem 7-osobowego „Clinical Practice
Guidelines Panel on Management of Hepatitis
C Virus Infection” powołanego przez European
Association for the Study of the Liver (EASL),
które opracowało w roku 2011 rekomendacje leczenia zakażeń HCV, a także członkiem jury selekcjonującego streszczenia nadsyłane na EASL
International Liver Congress; prof. Jacek M. Witkowski jest członkiem ekspertów-ewaluatorów
7. Programu Ramowego Unii Europejskiej FP7HEALTH-2012-INNOVATION-1 w dziedzinie
immunologii/biologii komórki.
Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych (poprzednia nazwa: Komitet Nauk
Fizjologicznych) zorganizował zebrania plenarne,
na których wygłoszono referaty: „Rola układu
odpornościowego w nadciśnieniu tętniczym”,
„Nauczanie przedmiotów podstawowych na
uczelniach medycznych w świetle rozwoju nauki
i reformy szkolnictwa wyższego”, „Farmakoterapia stwardnienia rozsianego – nadzieje i kontrowersje”. Członkowie Komitetu współuczestniczyli w organizacji XXV Zjazdu PTF, w ramach
którego zorganizowali 4 sesje naukowe i wygłosili 6 referatów. Komisja Krążenia była współorganizatorem XVI Sympozjum Kardiologii Eksperymentalnej. Członkowie Komisji Neurofizjologii
uczestniczyli w organizacji XXVIII Szkoły Zimowej „Zaawansowane metody badania mózgu”.
Komisja Neurofizjologii opracowała zasady przy-

znawania nagrody Złoty Neuron, ukierunkowanej
na nagradzanie przede wszystkim osób młodych.
Komitet Nauk Klinicznych (poprzednia nazwa Komitet Patofizjologii Klinicznej) zorganizował posiedzenia plenarne. Komitet opiniował
wnioski o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Komisje Komitetu były współorganizatorami licznych konferencji, m.in.: VII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego „Nefrokardiologia” (Komisja
Nefrologii); VI Congress of Polish Biotechnology
IV Eurobiotech 2011 (Komisja ds. Zakrzepów
i Hemostazy); „ABC nieinwazyjnej wentylacji
w Polsce”, „Dekompensacja i zaostrzenie przebiegu”; „Racjonalna antybiotykoterapia”; IX ISPOR
International Society for Pharmacoecomonics and
Outcomes Research (Komisja Chorób Układu
Oddechowego); XIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej (Komisja Kardiologii). Komitet
współorganizował kongres europejskich towarzystw audiologicznych 10th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress.
Komitet Nauk Neurologicznych w okresie sprawozdawczym skupiał 14 komisji reprezentujących większość nauk neurologicznych,
podstawowych i klinicznych. Komisje były
organizatorami lub współorganizatorami konferencji, z udziałem gości zagranicznych z Europy, USA i Japonii, którzy zaprezentowali najnowsze osiągnięcia z dziedziny transplantologii
embrionalnych mezenchymatycznych komórek
macierzystych oraz indukowanych komórek pluripotencjalnych w eksperymentalnych modelach
chorób neurodegeneracyjnych i uszkodzeń mózgu. Ponadto zaprezentowane zostały pierwsze
próby kliniczne, w których wykorzystano autologiczne i allogeniczne komórki somatyczne w terapii chorych z deficytami neurologicznymi. Na
uwagę zasługuje również publikacja pt. „Spinal
Muscular Atrophy: on the Eve of the Cure” pod
redakcją Ireny Hausmanowej-Petrusewicz i Marii
Jędrzejowskiej, która zawiera artykuły wybitnych
uczonych z USA, Niemiec, Hiszpanii i Polski –
uczestników konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Komisję Patologii Nerwowo-Mięśniowej. O odbywających się konferencjach na
bieżąco informowano na stronie internetowej
Komitetu. Znajduje się tam również m.in. lista
chorób neurologicznych uwarunkowanych genetycznie.
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Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka zorganizował posiedzenia plenarne, posiedzenia
prezydium Komitetu oraz posiedzenia komisji
połączone z referatami naukowymi. Komitet
był współorganizatorem III Konferencji Krajowej z cyklu „Żywność, żywienie a zdrowie” pt.:
„Żywność funkcjonalna – korzyści i ograniczenia
oraz konferencji pt. „Standardy gastroenterologiczne, hepatologiczne i żywieniowe w praktyce
lekarza rodzinnego i pediatry” z sześcioma sesjami tematycznymi i 30 komunikatami naukowymi.
Członkowie Komitetu uczestniczyli w audycjach
radiowych i telewizyjnych upowszechniających
wiedzę z zakresu żywienia człowieka, w Festiwalu Nauki, wygłaszali referaty w Uniwersytecie
Trzeciego Wieku i Warszawskiej Szkole Zdrowia.
Komitet współpracował z Narodowym Komitetem ds. Międzynarodowej Unii Nauk Żywieniowych (IUNS), Federacją Europejskich Towarzystw Żywieniowych (FENS) oraz Europejską
Akademią Nauk Żywieniowych (EANS).
Komitet Neurobiologii był współorganizatorem konferencji w ramach Światowego Tygodnia
Mózgu pt.: „Nowe drogi leczenia – nowe drogi
terapii”; „Social Interaction and Ageing Brain”
– sympozjum w ramach 10th International Congress of the Polish Neuroscience Society; Ogólnopolskiej Konferencji Opioidowej EOC; Szkoły
FENS-IBRO „Zaawansowany kurs neurobiologii obliczeniowej” FENS-IBRO Training Centre
„Advanced Course in Computational Neuroscience”. Na posiedzeniach prezydium Komitetu m.in.
zaopiniowano wnioski o Nagrodę Prezesa Rady
Ministrów. Komitet przyznał Nagrodę im. Jerzego Konorskiego za najlepszą polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii.
Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej
i Integracji Społecznej zorganizował zebrania
plenarne, podczas których wysłuchano wykładów:
„Alternatywy dla Evidence Based Medicine”,
„Przyczynek do dyskusji na temat struktury kultury fizycznej” oraz „Wkład Ośrodka Poznańskiego
w rozwój rehabilitacji w Polsce”. Komitet objął
patronatem naukowym i współorganizował: XV
Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Fizjoterapia
we współczesnej medycynie”; XIV Sympozjum
Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa
Rehabilitacji „Rehabilitacja kardiologiczna i pre-

wencyjna chorób układu krążenia. Diagnostyka
funkcjonalna w rehabilitacji”; III Międzynarodowych Dni Rehabilitacji „Potrzeby i standardy
rehabilitacji w chorobach i urazach ośrodkowego układu nerwowego”; Konferencję Naukową
Wydawnictwa Lekarskiego PZWL „Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży. Diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji,
metody leczenia fizjoterapeutycznego”. Z okazji
tych spotkań naukowych odbywały się konferencje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne
poświęcone problematyce rehabilitacji w Polsce,
w których uczestniczyli członkowie Komitetu.
Komitet przeprowadził ocenę stanu nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych w zakresie rehabilitacji za 2011 rok, a także przyjął stanowisko
dotyczące uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie określenia dyscyplin
w ramach, których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych. Wspólnie z Komitetem Epidemiologii
i Zdrowia Publicznego, Komitetem Rozwoju
Człowieka i Radą Programową ds. Promocji
Zdrowia i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży przyjęto stanowisko w sprawie dostosowania programów studiów na kierunku wychowanie
fizyczne do wymagań wynikających z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Komitet wydał także
opinię w sprawie projektów programów zdrowotnych z zakresu rehabilitacji i terapii niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, przewidywanych
do finansowania ze środków jednostek samorządu
terytorialnego. W ramach umowy patronackiej
z Wydawnictwem Lekarskim PZWL dotyczącej
wydania cyklu podręczników dla studentów kierunku fizjoterapia ukazały się Fizjoterapia w geriatrii i Fizjoterapia w psychiatrii, w których
członkowie Komitetu byli redaktorami naukowymi, współautorami lub recenzentami.
Komitet Rozwoju Człowieka działał poprzez
swoje komisje. Komisja Prewencji Chorób Cywilizacyjnych zorganizowała sesję podczas XXXI
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
pt. „Alergia pokarmowa”, przygotowała i opublikowała „Stanowisko w sprawie alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży” oraz brała czynny
udział w 4 konferencjach naukowych. Komisja
Endokrynologii i Chorób Metabolicznych zor-
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ganizowała posiedzenie naukowe „Zaburzenia
kardiologiczne w przebiegu chorób endokrynnych oraz niedoboru IGF-1 u dzieci” oraz 3 sesje naukowe: w ramach konferencji naukowej
„Witamina D – wczoraj, dziś, jutro”, w ramach
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
oraz w ramach XX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Komisja
brała też udział w konferencjach krajowych
i międzynarodowych.
Komitet Terapii i Nauk o Leku zorganizował zebranie plenarne, na którym przedstawiono
wykład: „Poszukiwanie nowych leków adrenergicznych w grupie pochodnych imidazoliny”.
Komisja Analizy Leku była współorganizatorem Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego
„Ocena jakości preparatów farmaceutycznych
z uwzględnieniem metod badania w fazie stałej”.
Komitet opiniował wnioski o Nagrodę Prezesa
Rady Ministrów. Członkowie Komitetu współpracują z zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
np. uniwersytetami w USA, Atenach, Barcelonie,
Bonn, Moskwie i in. oraz wchodzą w skład zagranicznych towarzystw naukowych organizujących
międzynarodowe konferencje naukowe.
Komitet Zdrowia Publicznego zorganizował
posiedzenia plenarne, podczas których wygłoszono referaty: „Zdrowie Publiczne A.D. 2011”,
„Zarządzanie przyszłością. Nauka i sztuka antycypacji nieznanego” oraz „Założenia projektu
‘Zdrowie Polaków 2020’”. Członkowie Komitetu skupiali się głównie na ocenie przebiegu prac
nad raportem o aktywności naukowej polskiego
środowiska w obszarze epidemiologii i zdrowia
publicznego. Brali także udział w pracach zespołów powoływanych do przygotowania cyklu
konferencji organizowanych w związku z Polską
Prezydencją UE. Z inicjatywy przewodniczącego
Komitetu kontynuowano wydawanie Biuletynu
Polskiego Stowarzyszenia Epidemiologicznego
„Epinarium”, który służy wymianie poglądów,
dyskusji oraz konsolidacji polskiego środowiska
epidemiologicznego.

Czł. koresp. PAN Jan Albrecht
Przewodniczący Rady Kuratorów
Wydziału V Nauk Medycznych PAN
Rada Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN złożona z krajowych członków
PAN w liczbie 12 osób zebrała się na swoim
pierwszym (w kadencji 2011-2014) posiedzeniu
10 lutego 2011 r. Rada dokonała wyboru przewodniczącego – prof. Jana Albrechta i zastępcy
przewodniczącego – prof. Ewy Szczepańskiej-Sadowskiej oraz rekomendowała Prezydium
Akademii do udziału w pracach Rady: uczonych
reprezentujących zagraniczne środowisko naukowe – prof. Jolantę Gutkowską (Université de
Montreal, CHUM Research Center, Montreal,
Kanada; McGill University, Montreal, Kanada)
i prof. Jerzego Kupca-Węglińskiego (The Dumont-UCLA Transplantation Research Center,
Los Angeles, USA); uczonych polskich niebędących członkami Akademii – prof. Stanisława
Czekalskiego (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) i prof. Andrzeja Szutowicza (Gdański Uniwersytet Medyczny).
Rada w swoim rozszerzonym składzie – po
powołaniu przez Prezesa PAN wymienionych
członków spoza Akademii – opracowała i uchwaliła Regulamin Rady Kuratorów Wydziału V Nauk
Medycznych PAN określający sposób funkcjonowania Rady (Uchwała Nr 3/2011 z 4 marca
2011 r.). Zgodnie z zadaniami wyznaczonymi
w ustawie z 30 kwietnia 2010 r. o PAN (art. 28 ust.
4 pkt. 1), Rada Kuratorów Wydziału V opracowała „Schemat rocznego sprawozdania instytutów
Wydziału V Nauk Medycznych PAN”. Schemat
ten został przedyskutowany i przyjęty w drodze
głosowania jawnego na zebraniu plenarnym Wydziału Nauk Medycznych PAN 7 kwietnia 2011 r.
i obowiązuje jako wzór do opracowywania rocznych sprawozdań instytutów począwszy od roku
2011. Sprawozdania przygotowane wg przyjętego
schematu będą stanowić podstawę do przeprowadzania okresowej oceny instytutów naukowych
Wydziału V dla potrzeb Akademii. Rada podjęła
prace nad regulaminem i ustaleniem trybu oceny działalności instytutów naukowych Wydziału
V i przygotowała wersję końcową dokumentu.
Prezes PAN zobligował Rady Kuratorów
Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych
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PAN i Wydziału V Nauk Medycznych PAN do
przeprowadzania wspólnej okresowej oceny
działalności Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
Prof. Jolanta Gutkowska z Université de Montreal
została zaproszona do udziału w tej pracy jako
przedstawicielka Wydziału V.
Wypełniając zadanie, o którym mowa w art. 28
ust. 4 pkt. 3 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o PAN,
przewodniczący Rady Kuratorów zarządził konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki
Człowieka PAN w Poznaniu na kadencję 20122015, a Rada Kuratorów Wydziału V powołała komisję do przeprowadzenia postępowania
konkursowego (Uchwała nr 4/2011 z 9 września
2011 r.). W wyniku tego postępowania zakończonego wyłonieniem kandydata na dyrektora
Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu,
Prezes PAN powierzył funkcję dyrektora Instytutu na czteroletni okres prof. Jerzemu Nowakowi.
Przewodniczący Rady wraz z zastępcą koordynowali prace związane z przekazaniem Prezesowi PAN wniosków instytutów naukowych
Wydziału V o przyznanie środków finansowych
na działalność statutową na rok 2012 oraz na pokrycie kosztów związanych z restrukturyzacją na
rok 2012. Wnioski wszystkich jednostek zostały
zaopiniowane pozytywnie. Przewodniczący Rady
uczestniczy w pracach Komisji ds. Współpracy
z Zagranicą PAN, zajmuje się sprawami Wydziału
z zakresu współpracy z zagranicą: m.in. w roku
sprawozdawczym zakwalifikował do dofinansowania podróże pracowników instytutów Wydziału V wyjeżdżających za granicę w ramach umów
bilateralnych PAN, a także zorganizował wizytę
w Warszawie prof. Arne Schousboe, członka zagranicznego PAN.
INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Antoni Różalski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 75 pracowników, w tym 58 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 91
prac, z tego 33 w recenzowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym; realizowano 30
projektów badawczych, w tym 6 zagranicznych;
we współpracy z zagranicą realizowano 12 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opracowano nowe metody oznaczania stężenia fikoliny H (we współpracy z Instytutem
Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we
Wrocławiu, wspólne krajowe i międzynarodowe
zgłoszenie patentowe) oraz badania występowania mutacji 1637delC genu FCN3 odpowiadającego za syntezę tej lektyny. Metody te wykorzystano w badaniach dużej grupy noworodków.
Wykazano, że niskie stężenia fikoliny H związane
są z przedwczesnymi porodami i niską wagą urodzeniową. Opisano pierwszy w Polsce (i jeden
z kilku w świecie) przypadek całkowitego niedoboru fikoliny H związanego z delecją w obu
allelach u wcześniaka, u którego potwierdzono
zakażenie okołoporodowe.
• Udowodniono, że gen accD6 (Rv2247), kodujący kluczowy enzym biosyntezy ściany komórkowej mykobakterii jest niezbędny do życia
jedynie w komórce patogennego szczepu Mycobacterium. Potwierdzono po raz pierwszy funkcję
białka ACCD6 w komórce prątka M. tuberculosis
in vivo. Wykazano możliwość istnienia dotychczas nieznanego mechanizmu regulacji ekspresji
accD6 oraz różnic w funkcji ACCD6 między
patogennymi i niepatogennymi szczepami mykobakterii. Dowiedziono przydatności białka
ACCD6 jako celu dla nowych leków przeciwgruźliczych.
• Opracowano metody syntezy koniugatów adenozyny i klasterów boru, badania ich właściwości
fizykochemicznych oraz biologiczne badania skriningowe (we współpracy z Pracownią Immunologii
Doświadczalnej IBM PAN) i identyfikacja szeregu koniugatów o aktywności inhibitorów produkcji aktywnych form tlenu w procesach zapalnych.
Tytuł profesora uzyskał: Jarosław Dastych.
Uzyskana habilitacja:
Agnieszka B. Olejniczak Badania nad klasterami
boru jako znacznikami redoks w detekcji elektrochemicznej DNA.
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Uzyskane doktoraty:
Mirosława Studzińska Wykrywanie i genotypowanie ludzkiego wirusa cytomegalii (HCMV)
na podstawie sekwencji genów UL55, UL144
i US28;
Błażej Wojtczak Nowe metody syntezy koniugatów nukleozydów i oligonukleotydów z klasterami
boru.
Uzyskano patent: „Nucleoside Derivative, Modified Oligonucleotide, Method for Their Synthesis
and Applications Thereof”.
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 „Molekularne Podstawy
Odporności”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Centrum Zaawansowanych Technologii „BioTechMed”; „European Infrastructure of Open
Screening Platforms for Chemical Biology EUOPENSCREEN”; „Polish Infrastructure of Open
Screening Platforms for Chemical Biology POLOPENSCREEN”.
* 93-232 Łódź, ul. Lodowa 106
( (42) 272-36-32, fax (42) 272-36-30
: e-mail: aobidowska@cbm.pan.pl
www.ibm.pan.pl

INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Edmund Przegaliński
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 224 pracowników, w tym 72 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
323 prace, z tego 88 w recenzowanych czasopi-

smach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
41 projektów badawczych, w tym 3 zagraniczne; we współpracy z zagranicą realizowano 33
tematy.
Wybrane wyniki:
• Zajmowano się modelowaniem zaburzeń poznawczych typu wnioskowania przechodniego
(Transitive Inference, TI) u szczurów. Test Transitive Inference, TI definiuje się poprzez zdolność
do odpowiedzi na pytania w rodzaju: „czy śliwka
jest mniejsza od arbuza?” u osoby, dysponującej
wiedzą, że śliwka jest mniejsza od jabłka, a jabłko
jest mniejsze od arbuza. Umiejętność odpowiedzi
na podobne pytanie – w nieobecności wszystkich
elementów jednocześnie – pojawia się u człowieka dopiero po 7-mym roku życia, i jest zaburzona u chorych na schizofrenię. Wykazano, że
fencyklidyna (PCP) zaburza wykonanie testu TI.
• W skrawkach hipokampa szczura, inkubowanych in vitro, przy pomocy techniki whole-cell
patch-clamp prowadzono rejestracje elektrofizjologiczne z neuronów piramidowych i GABAergicznych obszaru CA1. Mierzono częstotliwość
i amplitudę spontanicznych prądów hamujących
(sIPSCs). Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że w efekcie aktywacji receptorów 5-HT7
dochodzi do wzmocnienia transmisji GABAergicznej poprzez nasilenie uwalniania GABA.
• Wykazano, że prenatalny stres prowadzi do
zmian behawioralnych przypominających depresję oraz obniżenia aktywności w układzie
insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1)
w korze czołowej i hipokampie szczurów. Ponadto stwierdzono, że egzogenny IGF-1 działając poprzez swój receptor odwraca indukowane prenatalnym stresem zmiany w zachowaniu zwierząt.
Tytuł profesora uzyskała Bogusława Budziszewska.
Uzyskana habilitacja:
Joanna Mika Modulacja interakcji neuroimmunologicznych jako nowe eksperymentalne podejście
do terapii bólu neuropatycznego.
Uzyskane doktoraty:
Paulina Chorobik Opracowanie metody zwiększenia efektywności bakterii Salmonella typhimurium w terapii przeciwnowotworowej poprzez
nadekspresję endogennego białka SipB;
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Maciej Kuśmider Odległe efekty farmakologiczne
leków przeciwdepresyjnych.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
„Neuropharmacology in Search for New Perspective in Respond to the Demand of Emerging
European Society”.
* 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.
Maciej Zabel
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 64 pracowników, w tym 27 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
107 prac, z tego 49 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
66 projektów badawczych; we współpracy z zagranicą realizowano 14 tematów.
Wybrane wyniki:
• Uzyskano drogą inżynierii genetycznej świnie, których tkanki i narządy mogą być wykorzystane do przeszczepów u ludzi. Zaprojektowano
modyfikację świń, uzyskano 5 transgenicznych
rodów, scharakteryzowano je na poziomie molekularnym i funkcjonalnym i przekazano je do
eksperymentalnego leczenia. Skórę transgenicznych zwierząt wykorzystano do leczenia ciężkich
oparzeń, zastosowano ją w 4 bardzo ciężkich
przypadkach zakończonych uratowaniem życia,
w 2 przypadkach powierzchnia oparzeń wynosiła
80-90% całkowitej powierzchni ciała. Zastawki
serca zostały przekazane do wykorzystania do
przeszczepów u ludzi.
• Wykazano odmienny profil metylacji regionów promotorowych wysp CpG w grupie 65
pacjentów z T-ALL w porównaniu do profilu

w prawidłowych tymocytach oraz istnienie fenotypu metylatora w dziecięcej T-ALL. Wyniki
opublikowano w pracy DNA methylation pattern
is altered in childhood T-cell acute lymphoblastic
leukemia patients as compared with normal thymic subsets: Insights into CpG island methylator
phenotype in T-ALL.
• Wykazano rolę genów PTPRD, PCDH1/
PCH68 i GNG7 w supresji nowotworowej oraz
genu CRKL jako onkogenu przebiegu płaskonabłonkowych raków krtani.
Uzyskane habilitacje:
Daniel Lipiński Modyfikacja genetyczna zwierząt
na potrzeby ksenotransplantacji;
Ewa Wiland Badania cytogenetyczne plemników
i komórek somatycznych mężczyzn zb niepowodzeniami rozrodu.
Uzyskany doktorat:
Małgorzata Rydzanicz Identyfikacja mutacji
w mitochondrialnym genie 12SrRNA u osób
z niedosłuchem po leczeniu antybiotykami aminoklikozydowymi.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości:
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii.
* 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 32
( (61) 657-91-00, fax (61) 823-32-35
: e-mail: igcz@man.poznan.pl
www.igcz.pan.pl

INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ
im. Ludwika Hirszfelda PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Danuta Duś
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Jan Żeromski
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 200 pracowników, w tym 77 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 286
prac, z tego 84 w recenzowanych czasopismach
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o zasięgu międzynarodowym; realizowano 102
projekty badawcze, w tym 25 zagranicznych; we
współpracy z zagranicą realizowano 19 tematów.

Uzyskano patent: Rozszerzenie ochrony patentowej wynalazku „Linie ludzkich i mysich wczesnych prekursorów komórek śródbłonkowych”.

Wybrane wyniki:
• Badania skupiły się na kluczowych etapach
cyklu komórkowego bakterii: Streptomyces i Helicobacter pylori: replikacji i segregacji chromosomów. Zasadniczym celem tych badań była
charakterystyka centralnego regulatora (AdpA)
procesu różnicowania Streptomyces coelicolor.
Określono profil ekspresji genu adpA w trakcie
cyklu życiowego S. coelicolor oraz wykazano,
że białko AdpA jest aktywatorem ekspresji kluczowych genów związanych z różnicowaniem
morfologicznym grzybni, do których zalicza
się np: proteazy, inhibitory proteaz i czynniki
transkrypcyjne. Ponadto opracowano metodę
bezpośredniej wizualizacji procesu replikacji
chromosomów w czasie rzeczywistym w grzybni wegetatywnej Streptomyces. W badaniach
dotyczących replikacji chromosomów H. pylori
skupiono się nad wyjaśnieniem roli białka HobA
w tworzeniu kompleksu (orisomu) inicjującego
replikację.
• W ramach badań nad modelowymi liniami komórek śródbłonkowych uzyskano dwie ludzkie
linie wczesnych komórek prekursorowych dla
śródbłonków, HEPC-CB.1 i HEPC-CB.2, o fenotypie CD133+, CD34-, KDR+, które zostały unieśmiertelnione i opatentowane. Scharakteryzowano także nową linię komórek dendrytycznych
z wprowadzonym genem mysiej IL-2 (JAWS II/
IL-2). Pokazano, że komórki te, podane myszom
z rosnącym podskórnie rakiem okrężnicy, mogą
spowalniać tempo wzrostu guza.
• Badano estrowe podstawniki O-aminoacylowe glikokoniugatów, które nie były wykrywane w rutynowej analizie strukturalnej, a ich
biologiczne funkcje są mało znane, jednak mogą
mieć znaczenie w infekcji i odporności. W pracy przedstawiono stan wiedzy na temat glicyny
jako integralnego składnika bakteryjnego lipopolisacharydu (LPS) i innych aminokwasów
u bakterii Gram-dodatnich. Omówiono nieliczne
znane funkcje tych labilnych podstawników. Glicyna w regionie rdzeniowym LPS może wchodzić w skład epitopu, dlatego jest uwzględniona
w konstrukcji szczepionki o szerokiej swoistości.

Uzyskana habilitacja:
Aleksandra M. Klimczak Udział komórek hematopoetycznych w indukcji chimeryzmu w złożonych przeszczepach wielotkankowych.
Uzyskane doktoraty:
Sabina B. Górska-Frączek Badania immunochemiczne egzopolisacharydów wybranych szczepów
bakterii z rodzaju Lactobacillus;
Magdalena A. Grodecka Oczyszczanie i analiza
glikozylacji antygenu Duffy, białka wiążącego
chemokiny;
Tomasz Maj Skojarzony wpływ estradiolu i IFNtau na poziom receptora estrogenowego alfa
w makrofagach i komórkach dendrytycznych
myszy w badaniach in vivo i in vitro;
Anna R. Młynarczewska Polimorfizm genu kodującego interferon gamma jako czynnik ryzyka
wystąpienia choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi;
Edyta A. Pawlak-Adamska Polimorfizm genów
CTLA-4 i CD28 oraz stężenie rozpuszczalnej postaci białka CTLA-4 (sCTLA-4) w surowicy krwi
w chorobie Gravesa-Basedowa;
Marta A. Świtalska Mechanizm aktywności przeciwnowotworowej nowych pochodnych genisteiny.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
(Centre of Excellence – IMMUNE) za uczestnictwo w programie „Quality of life and management resources” ogłoszonym przez Komisję
Europejską w Brukseli.
Instytut należy do sieci naukowych: „Dynamika
procesów replikacji i segregacji materiału genetycznego oraz podziału komórkowego u bakterii”;
„Zastosowanie genomiki, proteomiki i metabolomiki w kontroli wzrostu, rozrodu i zdrowia oraz
bioróżnorodności zwierząt”; „Nowe nanomateriały jako nośniki cząsteczek przeznaczonych do
diagnostyki obrazowej i terapii przeciwnowo
tworowej”.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Konsorcjum naukowe powołane do realizacji
projektu badawczego „Optymalizacja charakte-

– 143 –

rystyki i przygotowania preparatów fagowych do
celów terapeutycznych”; Konsorcjum naukowe
powołane do realizacji projektu rozwojowego
„Produkty lizy bakterii Gram ujemnych jako
potencjalne preparaty przeciwnowotworowe.
Charakterystyka chemiczna i biochemiczna oraz
badanie aktywności biologicznych. Opracowanie
technologii produkcji substancji czynnej”; Konsorcjum naukowe powołane do realizacji projektu
badawczego ,,Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych
do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym”; Konsorcjum naukowe powołane do
realizacji projektu badawczego Badania i rozwój
nowoczesnych technologii: „Czujniki i sensory
do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring
zagrożeń”; Konsorcjum powołane do realizacji
projektu badawczego „Mikro- i Nano-Systemy
w chemii i DIAGnostyce biomedycznej (MNSDIAG)”; Konsorcjum naukowe powołane do realizacji projektu kluczowego „BioMed – Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne”.
Temat: Diagnostyka i prewencja chorób bakteryjnych.
* 53-114 Wrocław, ul. R. Weigla 12
( (71) 337-11- 72, fax (71) 337-13-82
: e-mail: secret@iitd.pan.wroc.pl
immuno.iitd.pan.wroc.pl

INSTYTUT MEDYCYNY
DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ
im. Mirosława Mossakowskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Joanna B. Strosznajder
Instytut (kategoria „1” w rankingu MNiSW) zatrudnia 266 pracowników, w tym 112 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
508 prac, z tego 136 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano
118 projektów badawczych, w tym 5 zagranicz-

nych; we współpracy z zagranicą realizowano 56
tematów.
Wybrane wyniki:
• Wykazano po raz pierwszy czasowo-przestrzenną korelację procesu po-niedokrwiennej
neurogenezy w warstwie podziarnistej zakrętu
zębatego hipokampa i aktywności metaloproteinaz z grupy żelatynaz (MMP-2 i MMP-9).
Udział metaloproteinaz w procesie stymulacji endogennej neurogenezy po niedokrwieniu
został potwierdzony wynikami badań in vitro.
W obecności inhibitora metaloproteinaz SB-CT
dynamika proliferacji progenitorów neuralnych
ulegała znaczącemu obniżeniu. Ponadto zahamowanie aktywności metaloproteinaz powodowało
zmianę profilu różnicowania komórek, promując generowanie astrocytów i oligodendrocytów.
Wyniki powyższych badań zostały opublikowane
w czasopiśmie „PLoS One” The potential role of
metalloproteinases in neurogenesis in the gerbil
hippocampus following global forebrain ischemia.
• Prowadzono badania zmierzające do stwierdzenia, czy zmienność genomu mitochondrialnego (mtDNA) oraz zmienność wybranych genów
jądrowych uczestniczących w regulowaniu fizjologii mitochondriów wpływa na ryzyko rozwoju
choroby Alzheimera (AD). Badano reprezentatywną dla populacji polskiej grupę 422 osób z AD
oraz 105 osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi; grupa kontrolna liczyła 318 osób zdrowych neurologicznie, w wieku powyżej 65 lat.
Uzyskane wyniki wskazują na związek haplogrup
i podhaplogrup mtDNA powiązanych z rozprzęganiem fosforylacji oksydacyjnej z obniżaniem
ryzyka choroby Alzheimera. Ponadto haplogrupa
H, najczęściej występująca w Europie, związana
jest ze zwiększaniem ryzyka AD. Wykryto także istnienie kilku oddziaływań synergistycznych
pomiędzy podhaplogrupami i rzadkimi haplogrupami oraz genami jądrowymi, modulującymi poziom ryzyka AD związanego ze zmiennością genomu. Wyniki pracy: The impact of mitochondrial
and nuclear DNA variants on late-onset Alzhei
mer’s disease risk opisano w „J. Alzheimers Dis”.
• Wcześniejsze badania wykazały, że spadek
aktywności szlaku NO/cGMP w mózgu w warunkach przedłużonej hiperamonemii u szczura
związany jest ze wzrostem syntezy glutaminy,
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która gromadząc się przestrzeni pozakomórkowej
mózgu, hamuje dokomórkowy transport do mózgu prekursora syntezy NO, argininy (Hilgier et
al., Neurobiol Dis, 2009, 35, 75-81). W badaniach
opisanych w pracy dowiedziono, że za powyższy
efekt odpowiedzialny jest wzrost aktywności heteromerycznego układu y+L, którego preferowanym kierunkiem działania jest wymiana zewnątrzkomórkowej glutaminy na argininę znajdującą
się wewnątrz komórek. Przyczyną zwiększonej
wymiany glutamina/arginina jest wzrost ekspresji transportera y+LAT2, przedstawiciela układu
y+L występującego swoiście w mózgu. Jest to
pierwszy w literaturze opis ujawnienia się dysfunkcji transportera y+LAT2 w warunkach patologii ośrodkowego układu nerwowego. Wyniki
opisano w pracy: Hyperammonemia increases the
expression and activity of the glutamine/arginine
transporter y(+)LAT2 in rat cerebral cortex: Implications for the nitric oxide/cGMP pathway.

Aleksandra Maruszak Analiza zmienności mitochondrialnego DNA oraz wybranych genów jądrowych u osób z chorobą Alzheimera;
Elżbieta Pawlak Efekty funkcjonalne systemowego przeszczepiania komórek krwi pępowinowej
u szczurów po uszkodzeniu mózgu;
Ewa Szczepek Zastosowanie analizy posturalnoruchowej dla diagnostyki różnicowej, leczenia
oraz rokowania u chorych z wodogłowiem normotensyjnym i zanikiem mózgu.

Tytuł profesora uzyskały: Monika Puzianowska-Kuźnicka, Barbara Zabłocka.
Uzyskane habilitacje:
Dorota Dziewulska Obraz zmian patologicznych
w Mózgowej Autosomalnej Dominującej Arteriopatii z Zawałami Podkorowymi i Zwyrodnieniem
Istoty Białej (CADASIL) i ich patomechanizm;
Małgorzata Frontczak-Baniewicz Złącze nerwowo-naczyniowe w uszkodzeniu i przebudowie
kory mózgowej szczura po urazie chirurgicznym;
Magdalena Zielińska Czynniki modulujące szlaki
sygnałowe związane z cyklicznym GMP w mechanizmie encefalopatii wątrobowej.
Uzyskane doktoraty:
Paweł Daniluk Analiza podobieństwa struktur
przestrzennych białek przy użyciu deskryptorów
lokalnej struktury;
Joanna Karczewska Charakterystyka transportu
glukozy w podocytach szczurzych: rola receptorów purynowych i AMP-kinazy białkowej;
Magdalena Kuszczyk Próby modulowania wywołanej przez Aβ patologii synaps glutaminianergicznych;

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie Biomedycyny, Biotechnologii i Informatyki
Stosowanej (CZT BIM); Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT); Biocentrum
Ochota Polskiej Akademii Nauk; Repozytorium
Cyfrowe Instytutów Naukowych RCIN; Mazowiecki Klaster Peptydowy; Konsorcjum Naukowe utworzone w dniu 06.05.2011 r. w celu
podjęcia działalności na rzecz poprawy ochrony
zdrowia poprzez prowadzenie badań zmierzających do powstania nowych leków; Konsorcjum
realizujące projekt współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
regionalnego: „Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako nośników leków i regulatorów
metabolizmu”.

Przy Instytucie działa Zintegrowane Centrum Doskonałości Chemii Medycznej Neuropeptydów.
Instytut należy do sieci naukowych Polska Sieć
Mitochondrialna MITONet.pl, jednostka koordynująca: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im.
M. Nenckiego w Warszawie oraz Akcja COST
TD1103 European Network for Hyperpolarization Physics and Methodology in NMR and MRI.

* 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5
( (22) 668-52-50, fax (22) 668-55-32
: e-mail: sekretariat@cmdik.pan.pl
imdik.pan.pl
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EUROPEJSKIE REGIONALNE
CENTRUM EKOHYDROLOGII
(w strukturze Wydziału II Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN, szczegółowy opis –
w rozdziale obejmującym działalność
Wydziału II)
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.
Dyrektor: czł. koresp. PAN Jacek Kuźnicki
Przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu
Doradczego: prof. Anna Tramontano
Instytut zatrudnia 82 pracowników, w tym 42 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
47 prac, z tego 45 w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano 62 projekty badawcze, w tym 21 zagranicznych i 6 realizowanych z funduszy strukturalnych.
Wybrane wyniki:
• Zidentyfikowano nowe regulatory szlaków
sygnałowych Wnt, AP-1 oraz NF-kappaB. Ponadto odkryto nową funkcję endosomalnego
białka APPL jako pozytywnego regulatora szlaku NF-kappaB, dzięki oddziaływaniu z białkiem
TRAF2.
• Odwrotne transkryptazy (RT) dzieli się na dwa
typy – enzymy tworzące heterodimery (np. RT
z HIV) oraz enzymy monomeryczne. Dla tego
drugiego typu nie była dotychczas dostępna żadna
struktura przestrzenna w kompleksie z substratem związanym katalitycznie. Rozwiązano struk-

turę kompleksu substratowego monomerycznej
RT z wirusa XMRV. Struktura zwiera domenę
polimerazy oraz domenę łącznikową – domena
RNazy H jest obecna w białku, ale jest niewidoczna w strukturze ze względu na jej ruchomość
i nieuporządkowanie. Na podstawie struktury
zidentyfikowano reszty zaangażowane w wiązanie substratu. Przeprowadzono również analizy
porównawcze ze strukturami HIV RT, które pokazały, że między dwoma enzymami występują
różnice w sposobie wiązania RNA/DNA sugerujące odmienności w mechanizmie ich działania.
• Zidentyfikowano ciekawy mechanizm rekrutacji głównego białka szlaku MIA, Mia40, do zewnętrznej błony mitochondrialnej poprzez powiązanie z białkiem Fcj1, warunkującym prawidłową
morfologię i pofałdowanie grzebieni wewnętrznej
błony mitochondrialnej.
Uzyskane doktoraty:
Katarzyna Misztal Mechanizm akumulacji betakateniny w cytoplazmie i jądrze zróżnicowanych
neuronów wzgórza;
Łukasz Świech Rola białek CLIP-170 i IQGAP1
w rozwoju drzewka dendrytycznego neuronów hipokampalnych regulowanym przez kinazę mTOR;
Anna Urbańska Charakterystyka biochemiczna
endosomów APPL oraz białek z nimi związanych.
Działalność dydaktyczna:
Pracownicy Instytutu byli promotorami i recenzentami prac doktorskich słuchaczy Studium
Doktoranckiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytutu Biochemii
i Biofizyki PAN, Międzynarodowego Studium
Doktoranckiego IBB, prowadzili wykłady dla
słuchaczy studiów doktoranckich oraz studentów
wyższych uczelni w kraju i za granicą. Sprawowali także opiekę nad wolontariuszami i praktykantami przygotowującymi prace magisterskie.
Pracownicy Instytutu prowadzili również działalność upowszechniającą naukę, organizując m.in.
seminaria, konferencje i kongresy naukowe i prowadząc wykłady podczas spotkań naukowych.
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Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Konsorcjum Biocentrum Ochota; Konsorcjum
CePT (Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii).
* 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 PAN –
MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
(w strukturze Wydziału III Nauk Ścisłych
i Nauk o Ziemi PAN, szczegółowy opis –
w rozdziale obejmującym działalność
Wydziału III)
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Archiwum w Warszawie
Dyrektor: dr Hanna Krajewska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Leszek Zasztowt
Archiwum PAN w Warszawie ma swoje oddziały w Poznaniu i Katowicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Archiwum posiada zasób historyczny, powierzony.
Poprzez działalność wystawienniczą Archiwum PAN w Warszawie popularyzuje swoje
zbiory oraz historię nauki. Wystawa „Kobiety
w nauce” powstała we współpracy z Archiwum
Rosyjskiej Akademii Nauk i – zaprezentowana
w Pałacu Staszica – towarzyszyła Dniom Nauki
Rosyjskiej w Polsce. Wystawa eksponowana
była także na Zamku Królewskim w Warszawie,
podczas uroczystości zamknięcia obchodów
Roku Marii Skłodowskiej-Curie. We współpracy
z ośmioma warszawskimi archiwami i Naczelną
Dyrekcją Archiwów Państwowych zorganizowano wystawę zatytułowaną „Archiwa warszawskie
dawniej i dziś”, która powiązana była z konferencją naukową: „Wkład archiwistów warszawskich
w rozwój archiwistyki polskiej”. W związku ze
130. rocznicą powstania Kasy im. Józefa Mianowskiego i 20. rocznicą jej reaktywacji, w Pałacu Staszica odbył się wernisaż wystawy pt. „Twarze Kasy im. Józefa Mianowskiego”. Archiwum
PAN w Warszawie uczestniczyło w ogólnopolskiej „Nocy Muzeów”. Przygotowano wystawę
planszową: „Maria Skłodowska-Curie”. Wystawa
ta była wkładem Archiwum w obchody roku poświęconego wielkiej uczonej. Prezentowana była
również podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN.
Innym wydarzeniem organizowanym cyklicznie, w którym Archiwum PAN wzięło udział był
Festiwal Nauki. Zorganizowano w Jabłonnie
wykład i prezentację zatytułowaną „Skarby Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, konkurs dla
dzieci i młodzieży oraz zaprezentowano własne
publikacje.
Z okazji obchodzonego 9 czerwca Międzynarodowego Dnia Archiwów oraz zorganizowanego

w związku z nim II Warszawskiego Pikniku Archiwalnego z inicjatywy Archiwum PAN w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, we wnętrzach i na dziedzińcu Pałacu Staszica
23 archiwa i instytucje kulturalne o różnorodnym
profilu działalności, zaprezentowały fragmenty
swoich zasobów. Wydarzenie było komentowane
w programach radiowych i telewizyjnych.
Pracownicy Oddziału Archiwum w Poznaniu,
przygotowali materiały wykorzystane w otwartej
w kwietniu w Archiwum Państwowym w Poznaniu wystawie okolicznościowej „Prof. Franciszek
Paprocki – twórca specjalizacji archiwalnej na
UAM w Poznaniu. W 100. rocznicę urodzin”.
W maju na Starym Rynku w Poznaniu odbył się
wernisaż wystawy plenerowej „Żądamy wypuszczenia aresztowanych kolegów z Krakowa. Protest studentów poznańskich z 13 maja 1946 r.”
Organizatorem był Poznański Oddział Instytutu
Pamięci Narodowej przy współudziale Oddziału
Archiwum PAN w Poznaniu.
Materiały ze spuścizn przechowywanych
w Oddziale Archiwum w Poznaniu zaprezentowano również na wystawie „Działalność
Ośrodka Historii Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu” w budynku głównym Uniwersytetu
Ekonomicznego oraz Bibliotece Głównej uczelni.
Dokumenty pochodzące ze spuścizn wzbogaciły
także wystawę „400 lat tradycji uniwersyteckich
w Poznaniu” zorganizowaną w związku z obchodami 400-lecia wydania przez króla Zygmunta III
Wazę przywileju nadającego Kolegium Jezuickiemu w Poznaniu rangę Uniwersytetu.
Na podstawie materiałów ze spuścizny ks. Stanisława Kozierowskiego przechowywanych
w Poznańskim Oddziale Archiwum, Uniwersyteckie Studio Filmowe działające przy Ośrodku
Dydaktyczno-Multimedialnym Wydziału Fizyki
UAM w ramach cyklu „Wybitne Postacie Uniwersytetu” zrealizowało film dokumentalny zatytułowany „Ks. prof. Stanisław Kozierowski”.
W Wodzisławiu Śląskim w galerii Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej zorganizowano wystawę „Setna rocznica Kościoła pod
wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej
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 arii Panny”, w której wykorzystano dokumenty
M
ze spuścizny Ludwika Musioła przechowywane
w Oddziale Archiwum PAN.
Wystawy organizowane przez Galerię Plenerową Stołecznej Estrady w Warszawie stanowiły
w 2011 r. ważny element popularyzacji zasobu
Archiwum. W lipcu otwarto ekspozycję związaną
z inauguracją polskiej prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej „Warszawa – miasto ludzi wolnych”.
Większości imprez organizowanych przez Archiwum PAN towarzyszyły wystąpienia w środkach masowego przekazu. Okolicznościowe
artykuły poświęcone jubileuszowi 55-lecia Poznańskiego Oddziału Archiwum PAN ukazały się
na stronach internetowych Oddziału i na stronach
innych instytucji. Informacje o wszystkich wydarzeniach naukowych i upowszechniających
naukę były udostępniane na stronie internetowej
Archiwum PAN oraz w kiosku multimedialnym umieszczonym w holu głównym Pałacu
Staszica. Pracownicy Archiwum PAN udzielili
licznych wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych, komentując wydarzenia kulturalnonaukowe.
Archiwum PAN w Warszawie było organizatorem i współorganizatorem konferencji, seminariów i warsztatów: „Problemy zachowania
warsztatu naukowego Instytutu Badań Literackich w świetle działalności Archiwum IBL”,
„Maria Skłodowska-Curie dwukrotna noblistka
i jej wkład w powstanie nowych dziedzin nauki”, „Kazimierz Michałowski i jego spuścizna”,
„Mężne niewiasty: historie i paradoksy”, „Przepisy kancelaryjno-archiwalne i zasady postępowania z dokumentacją w praktyce”, „Współczesne
problemy bezpieczeństwa pracy w archiwach,
Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, „Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych” oraz
„III spotkania archiwów instytucji PAN”. Konferencje te omawiały najistotniejsze problemy
archiwistyki.
Pracownicy Archiwum PAN w Warszawie
byli uczestnikami innych, licznych konferencji, także wielu międzynarodowych, na których
wygłosili 53 referaty. W ramach stałej edukacji
archiwalnej uczestniczono w prezentacjach archiwów: Kompozytorów Polskich, Zamku Królewskiego, Prezydenta RP oraz Muzeum i Archiwum
Powstania Warszawskiego.

Praktyki archiwalne w Warszawie i Oddziałach odbyło 10 studentów z Uniwersytetów:
Warszawskiego, Siedleckiego, Poznańskiego,
Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie. Przeprowadzono wykłady
i pokazy materiałów archiwalnych dla grup studentów i uczniów.
Prowadzono prace porządkowe w archiwaliach pochodzenia urzędowego i prywatnego.
Do Komisji Metodycznej wpłynęły następujące
inwentarze spuścizn: Henryka Arctowskiego,
Izabeli Bieżuńskiej-Małowist, Juliana Bondera,
Jadwigi Braun-Domańskiej, Marii Ciemniewskiej, Aleksandra Czyżewskiego, Marii Dąbkowskiej, Kazimierza i Hanny Dobrowolskich,
Marii Grzegorzewskiej, Felicjana Kępińskiego,
Jadwigi i Romana Kobendzów, Władysława Orlicza, Wincentego Swobody, Ananiasza Zajączkowskiego i Augusta Zierhoffera. Kontynuowano
wcześniej rozpoczęte prace oraz administrację
bazy SEZAM, wprowadzając informacje o nabytkach (63 rekordy) i pogłębiając istniejące wpisy
(35 rekordów).
Podjęto prace konserwatorskie nad dokumentami pergaminowymi pochodzącymi z materiałów Stefana Burhardta oraz kolejnymi jednostkami archiwalnymi z zespołu Władysława L.
Jaworskiego, poddając je dezynfekcji i badaniom
mikrobiologicznym, a następnie oczyszczaniu,
odkwaszaniu, uzupełnianiu ubytków, dublowaniu kart i oprawie.
W 2011 r. nastąpił przyrost zasobu o 52,73
m.b., wybrakowano 0, 25 m.b. Ogólny stan zasobu
wynosi obecnie 2772,35 m.b. materiałów archiwalnych i dokumentacji aktowej. Zbiór fotografii
wzbogacił się o 11 fotografii i negatywów i liczy
obecnie 30881 fotografii, negatywów, pocztówek,
odbitek kserograficznych oraz 24 płyt CD. Stan
zbioru mikrofilmów negatywowych i pozytywowych nie uległ zmianie i wynosi: 1129047
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 6508 fotografii – w chwili obecnej zbiór zdjęć w postaci cyfrowej wynosi ok.
19000 zdjęć. Wprowadzano opisy fotografii do
istniejących baz danych (4770 nowe rekordy).
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W zakresie kształtowania narastającego zasobu w Archiwum w Warszawie i jego oddziałach
udzielono dwadzieścia sześć porad i konsultacji.
Konsultowano oraz zaopiniowano pięć kompletów instrukcji kancelaryjnych, rzeczowych wykazów akt i instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Przeprowadzono 25
kontroli placówek PAN dotyczących postępowania z dokumentacją aktową i funkcjonowania archiwów zakładowych. Zaopiniowano pozytywnie
26 wniosków placówek PAN, w wyniku których
wybrakowano blisko 170 mb dokumentacji niearchiwalnej.
Udostępniono użytkownikom w pracowniach
naukowych 4190 j.a., zanotowano 832 odwiedziny, udzielono ok. 1000 odpowiedzi telefonicznych, wykonano ok. 190 kwerend merytorycznych i dotyczących akt osobowych pracowników
zlikwidowanych placówek PAN, 5409 kserokopii
i 1422 skany oraz 439 fotografii cyfrowych.
Kontynuowano prowadzenie ewidencji udostępniania w bazie danych SUMA. Kartoteka
użytkowników prowadzona jest na bieżąco –
obejmuje obecnie dane za lata 1998-2011 i zawiera 1335 rekordów.
Opublikowano 82 artykuły (w wersji tradycyjnej i elektronicznej) oraz zredagowano
i przygotowano do druku: Archiwa warszawskie
dawniej i dziś. Informator; „Biuletyn Archiwum
Polskiej Akademii Nauk”; Kobiety w nauce; Polscy badacze Syberii; Польские исследователи
Сибири; Spuścizny w zbiorach poznańskich archiwów i bibliotek.
* 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.
Stefan W. Alexandrowicz
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 22,33 mb. W dniu 31 grudnia 2011 r.
wielkość zasobu wyniosła 1406,19 mb. Wśród
nabytków znalazły się m. in. materiały historyka sztuki Karoliny Lanckorońskiej (1898-2002),
zoologa Kazimierza Kowalskiego (1925-2007),
historyka sztuki Jerzego Dobrzyckiego (19001972), etnologa Mieczysława Gładysza (19031984), Eugeniusza Nowosielskiego (1894-1970),
a także Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego,
Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji
Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie, Zakładu Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii PAN.
Trwały prace nad porządkowaniem zespołu
akt Polskiej Akademii Umiejętności (1872-1989):
kontynuowano wpisywanie danych członków
i współpracowników komisji AU i PAU (18721952) do formularza bazy danych, do którego
wprowadzono dane dotyczące m. in. Komisji
Archeologicznej, Komisji Filologicznej, Komisji
Atlasu Historycznego Polski, Komisji Językowej,
Komisji Prawniczej, Komisji Słowianoznawczej,
Komisji Nauk Farmaceutycznych. Prowadzono
prace melioracyjne w zespole Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, porządkując akta Komisji Archeologicznej. Kontynuowano prace nad
inwentarzami spuścizn Władysława Kotwicza,
Stanisława Kutrzeby i Anny Kutrzeby-Pojnarowej, Karoliny Lanckorońskiej oraz Józefa Skąpskiego seniora. Porządkowano i scalano korespondencję Izydory Dąmbskiej, Henryka Barycza
i Franciszka Machalskiego. Rozpoczęto wprowadzanie informacji dotyczących akt osobowych
pracowników krakowskich placówek i Instytutów
PAN, znajdujących się w zasobie Archiwum Nauki, do bazy danych opracowanej dla Archiwum.
W roku sprawozdawczym wykonano skany
3380 fotografii i materiałów archiwalnych. Stan
skatalogowanych fotografii wynosi 16852 szt.
Prowadzono prace przygotowawcze nad stworzeniem założeń bazy danych, umożliwiającej
przeniesienie informacji z kart katalogowych
i prezentowanie ich w formie elektronicznej.
Realizowano prace nad założeniami i harmonogramem informatyzacji Archiwum Nauki
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– opracowano i wdrożono jednolity system zarządzania bazami danych, skonstruowano i przetestowano bazy danych: akt osobowych pracowników krakowskich placówek i instytutów PAN,
członków i współpracowników Komisji AU
i PAU, a także system elektronicznego zarządzania dokumentacją Archiwum.
Udzielono jednostkom naukowym PAN oraz
PAU ponad 50 konsultacji w sprawach kancelaryjno-archiwalnych. Przeprowadzano kontrole wewnętrzne w archiwach zakładowych
instytutów PAN, wykonywano ekspertyzy oraz
opiniowano wnioski o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Konsultowano z Archiwum
Państwowym w Krakowie projekty własnych
normatywów kancelaryjno-archiwalnych.
W pracowni naukowej zanotowano 639 odwiedzin. Użytkownikom udostępniono 6230
j.a., 2542 wol. wydawnictw zwartych, 182 wol.
czasopism i 59 mikrofilmów. Opracowano 111
kwerend. Praktykę archiwalną I i II stopnia odbywało 9 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przygotowano 11 pokazów archiwalnych z prelekcjami łącznie dla 151 osób.
W roku sprawozdawczym przygotowano dwie
wystawy w cyklu „W służbie nauki...: Na szlakach życia i nauki. Andrzej Pelczar (1937-2010)”
oraz „Żyjąc dla idei… Roman Dyboski (18831945) i Władysław Tarnawski (1885-1951)”,
prezentowane w sali wystawowej Archiwum Nauki, którym towarzyszyły posiedzenia naukowe
zorganizowane wspólnie z PAU. Przygotowano
także wystawy „Secesja, Młoda Polska, Art Déco.
Ekslibrisy ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie” (we współpracy z Biblioteką
Naukową PAU i PAN) oraz „Zwróć oczy na przyrodę. Świat roślin w archiwaliach” (prezentowaną w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przy
Gabinecie Prezesa PAN). Wystawy z poprzednich
lat zrealizowane przy Gabinecie Prezesa PAN
wypożyczane są do Poznania, Radomia i Lipska.
Archiwum Nauki współpracowało z Komisją
Historii Nauki PAU oraz z licznymi archiwami krajowymi i zagranicznymi. We współpracy
z Komisją Historii Nauki PAU zorganizowano II
konferencję z cyklu „Archiwa, biblioteki, muzea
wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji” pod
hasłem „Zarządzanie procesem digitalizacji oraz

prawne aspekty udostępniania kopii cyfrowych”.
Wzięło w niej udział ponad 60 osób, w tym goście
z Republiki Czeskiej. 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 zakończono prace nad edycją źródłową „Naukowcy
wśród wielkiej polityki. Konferencja pokojowa
w Paryżu w Dzienniku Adolfa Černego i korespondencji Kazimierza Nitscha i Václava Viléma
Štecha”. We współpracy z Zakładem Turkologii
i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy współudziale prof. Osamu Inoue z Shimane University
w Japonii, przygotowano koncepcję i w oparciu
o materiały zgromadzone w spuściźnie Władysława Kotwicza prowadzono prace nad planowaną
publikacją naukową „In the Heart of Mongolia.
100th Anniversary of W. Kotwicz’s Expedition to
Mongolia in 1912” [W sercu Mongolii. W 100-lecie wyprawy W. Kotwicza do Mongolii w 1912].
Pracownicy Archiwum Nauki brali udział
w pracach redakcyjnych serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności i Archiwum Nauki
PAN i PAU „W służbie nauki” (w 2011 r. ukazały
się: nr 18 – Kazimierz Nitsch 1874-1958. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 20 czerwca
2008 r., nr 20 – Zenon Klemensiewicz 1891-1969.
Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19
czerwca 2009 r.), opublikowali 11 artykułów oraz
3 katalogi i foldery wystaw. Przedstawiono referat na konferencji.
* 31-018 Kraków, ul. św. Jana 26
( (12) 422-82-63; 423-23-28
: e-mail: archiwum@archiwum-nauki.krakow.pl
www.archiwum-nauki.krakow.pl

Biblioteka Gdańska
Dyrektor: dr Zofia Tylewska-Ostrowska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Aleksander Kołodziejczyk
Biblioteka Gdańska wykonując zadania statutowe gromadziła, opracowywała i udostępniała
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zbiory, prowadziła działalność promocyjną i popularyzatorską oraz działalność naukową i dydaktyczną.
Centralnym wydarzeniem w roku sprawozdawczym była współorganizowana wraz z Instytutem Historii Nauki PAN międzynarodowa
konferencja „Hevelius 2011”. Była ona związana
z obchodami ogłoszonego przez Sejm RP Roku
Jana Heweliusza. Biblioteka, dzięki Heweliuszowi, stała się znana szerokiej opinii publicznej
jako skarbnica stojąca na straży dziedzictwa naukowego i artystycznego gdańskiego astronoma.
Równocześnie ugruntowała swoją pozycję jako
instytucja podejmująca aktywność naukową.
Biblioteka realizowała liczne projekty o charakterze popularyzatorskim poświęcone Heweliuszowi poprzez cykl wykładów „Jan Heweliusz
chluba Gdańska i nauki polskiej” (zebranych
i wydanych drukiem pt. Jan Heweliusz), specjalistyczne pokazy oryginalnych hewelianów
„Sobota z Janem Heweliuszem”, wystawę „Jan
Heweliusz i nauka w XVII wieku”, szkolenia oraz
udostępnianie w wersji cyfrowej na stronach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej wszystkich dzieł
autorstwa gdańskiego astronoma. Na przełomie
maja i czerwca w ramach ścieżki edukacyjnej
„Śladami Jana Heweliusza” przeprowadzono
dla młodzieży szkolnej 16 prezentacji multimedialnych dotyczących dorobku naukowego i artystycznego Heweliusza.
Działalność wystawiennicza prowadzona
w obu budynkach Biblioteki, mimo dominanty
w postaci obchodów Roku Jana Heweliusza, obrazowała różnorodność tematyczną. W sali wystawowej budynku historycznego eksponowano:
„Moda w XIX wieku”, „Korespondenci Jana Heweliusza”, „Gdańsk w latach 1939-1945”, „Reklama w Wolnym Mieście Gdańsku”. W nowym
budynku wystawy poświęcone były m.in. Czesławowi Miłoszowi w setną rocznicę urodzin, działalności wydawniczej Armii Polskiej w ZSRR,
Armii Polskiej na Wschodzie, 2 Korpusu Polskiego 1941-1947, szkolnictwu polskiemu w Wolnym
Mieście Gdańsku 1921-1939, zdobyciu Bieguna
Południowego 1911/1912 czy wystawie fotografii „Egipt – podróż przez wieki”. Wystawy
okolicznościowe prezentowały publikacje dotyczące Biblioteki oraz upamiętniały zmarłych
pracowników: „Publikacje XIX w. o Bibliotece

Miejskiej w Gdańsku”, „Publikacje z lat 19001920 o Bibliotece Miejskiej w Gdańsku”, „Zofia Jakrzewska-Śnieżko (1926-2011)”, „Tadeusz
Skutnik (1947-2011)”, czy wystawa poświęcona
pamięci Jana Michała Krzemińskiego.
W roku sprawozdawczym ukazał się tom 2628 obejmujący lata 2008-2010 Libri Gedanenses, periodyku Biblioteki Gdańskiej oraz płyta
CD z nagraniami Kantat Wielkopostnych, będąca realizacją wieloletniego projektu: „Muzyczne
Dziedzictwo Miasta Gdańska w zbiorach PAN
BG”. Kontynuowano pracę nad drugim tomem
bibliografii adnotowanej Gdańsk w literaturze
obejmującej lata 1601-1700, oddana została również do druku trzecia część katalogu inkunabułów
Biblioteki Gdańskiej. W roku sprawozdawczym
trwały prace nad skanowaniem Selenographii
J. Heweliusza.
Stan księgozbioru druków zwartych XIX
i XXI w. w roku sprawozdawczym wyniósł
579 657 wol., wydawnictw ciągłych 96 631 wol.
Druki zwarte i wydawnictwa ciągłe XIX-XXI
wieku objęte są opracowaniem on-line w systemie VIRTUA.
W roku 2011 do katalogowej bazy on-line
Biblioteki Gdańskiej wprowadzono:12 604 rekordów bibliograficznych, 12 707 rekordów egzemplarza, 21 641 rekordów haseł wzorcowych,
680 rekordów zasobu (w tym w wyniku retrokonwersji czasopism 322 tytułów=2 308 wol.).
W Dziale Opracowania (druki nowe) utworzono 6 223 nowych rekordów bibliograficznych:
1 452 własnych oraz 4 771 skopiowanych.
W Dziale Zbiorów Specjalnych zbiory opracowywano zarówno metodą tradycyjną jak i w systemie VIRTUA. W systemie VIRTUA opracowywano w roku sprawozdawczym następujące typy
dokumentów: stare druki, kartografię, fotografię.
W Pracowni Starych Druków opracowano w tym
systemie 1 006 tytułów, w Pracowni Kartografii
1 068 rekordów bibliograficznych tych dokumentów. Pracownia Fotografii rozpoczęła wprowadzanie do VIRTUI fotografii i pocztówek tworząc 94
rekordy bibliograficzne, wszystkie własnego autorstwa, nadając 96 statusów, wykonując 96 korekt.
W Pracowni Teatrologicznej w ramach kontynuacji opracowania księgozbioru Stanisława Hebanowskiego skopiowano 270 rekordów
bibliograficznych druków zwartych.
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Pracownia Starych Druków umieściła na platformie cyfrowej PBC 790 opisów bibliograficznych (wg Dublin Core) zbiorów starych druków,
zbiorów XIX wieku oraz fotografii, uzupełnionych o podgląd strony tytułowej i powiązanych
bezpośrednim linkiem z systemem VIRTUA.
W Pracowni Rękopisów opracowano i wprowadzono do bazy komputerowej rękopisów 1 320
opisów z akcesji.
W roku sprawozdawczym z usług Biblioteki korzystało 51 462 czytelników – 14 208 użytkowników
stacjonarnych i 37 254 użytkowników online. Czytelnicy Biblioteki Gdańskiej mogli korzystać z naukowych baz danych: EBSCO, ENCYCLOPEDIA
BRITANNICA ONLINE, LEXPOLONICA, INFORLEX, WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI,
INFORMAWORLD, WORD EBOOK LIBRARY.
Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w licznych konferencjach, sesjach naukowych i warsztatach specjalistycznych. Zaowocowało to znaczną liczbą referatów i publikacji naukowych,
a budynki Biblioteki Gdańskiej wpisały się na stałe w przestrzeń kulturalną i naukową Trójmiasta.
W roku 2011 zakończono ostatni etap renowacji Biblioteki oraz zrewitalizowano elewację
historycznego budynku.
* 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
Dyrektor: prof. dr hab. Tomasz Jasiński
Przewodniczący Rady Naukowej: vacat
W zakresie zbiorów specjalnych opracowywano rękopisy, stare druki, mikrofilmy i płyty, a także nabytki księgozbioru podręcznego i biblioteki
szachowej. Między innymi kontynuowano prace
nad porządkowaniem spuścizny Antoniego Madeyskiego oraz korespondencji z darczyńcą – Januszem Margowskim. Wstępnie uporządkowano
spuściznę Ludwika Rostworowskiego.
Zorganizowano trzeci już cykl wystaw tematycznych w oparciu o zbiory Biblioteki Kórnickiej, pod nazwą „Weekendy Majowe”.

Realizowano zadania z zakresu projektów
badawczych: „Drukarstwo Wielkopolskie XVI-XVIII w.”, „Katalog rękopisów staropolskich
Biblioteki Kórnickiej” oraz przygotowano projekt edukacyjny „Najcenniejsze klejnoty kultury
– spotkania kórnickie” (dofinansowanie projektu
z Unii Europejskiej).
W dziale Opracowania Nowych Druków
i Czasopism kontynuowano tworzenie i archiwizowanie komputerowych baz zbiorów XIXXXI wieku – bazy czasopism oraz bazy nowych
druków.
Pracownia Konserwatorska wykonywała
prace konserwatorsko-restauratorskie i introligatorskie: m.in. przeprowadzono pełną konserwację-restaurację zbioru rysunków i planów
Biblioteki Kórnickiej oraz bloku rękopiśmiennego (bez oprawy) z działu Zbiorów Specjalnych,
ukończono pełną konserwację-restaurację trzech
starych druków rozpoczętą w roku 2010, konserwacji zachowawczej poddano oprawy dwunastu
rękopisów i czterech starych druków, wykonano
pełną konserwację-restaurację dwóch rysunków
z działu muzealnego. Przeprowadzano również
naprawy introligatorskie i reperacje 17 druków
dziewiętnastowiecznych.
W Archiwum Biblioteki Kórnickiej wprowadzono do zbiorów dokumentacje konserwatorskie
m.in: listów Michała Radziejowskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego i materiałów J.B.
Albertrandiego, 1670-1700, obrazu autorstwa Michała Tyszkiewicza „Putto z girlandą owoców”.
W roku sprawozdawczym baza Archiwum liczyła
1131 numerów inwentarzowych.
W Dziale Elektronicznych Tekstów Humanistycznych prace koncentrowały się na tworzeniu
kolekcji cyfrowych zasobów Biblioteki Kórnickiej PAN oraz ich udostępnianiu w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, współorganizowaniu
IV edycji Konferencji „Polskie Biblioteki Cyfrowe 2011” oraz nieformalnego spotkania programistów pod patronatem Fundacji Europeana
„Hack4Europe!”, którego celem było przygotowanie prototypowych aplikacji promujących
działania Europeany. Zajmowano się również:
pracami związanymi z rozwojem bazy danych
Central European Journals of Social Sciences and
Humanites, promocją działań digitalizacyjnych
Biblioteki Kórnickiej w środowisku lokalnym
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(wykłady dla studentów i bibliotekarzy) oraz krajowym (prezentacja dla bibliotekarzy cyfrowych,
publikacje w wydawnictwach ogólnokrajowych
i zagranicznych), konwersją katalogu głównego,
udostępnianiem Czwartków Literackich w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz realizacją
zamówień czytelników na kopie cyfrowe zbiorów
Biblioteki Kórnickiej PAN. W grudniu 2011 r.
zasoby cyfrowe pochodzące ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN (80353 publikacji) stanowiły
51% wszystkich zasobów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (151455 publikacji).. 9% zasobów
cyfrowych w skali kraju pochodzi ze zbiorów
BK PAN. W roku sprawozdawczym na serwerze
Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej umieszczonych zostało 8213 publikacji cyfrowych: 388 nowych druków, 1818 zbiorów specjalnych i 6007
gazet i czasopism.
Kontynuowały działalność dwie czytelnie:
w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu oraz czytelnia i wypożyczalnia w Zamku
Kórnickim.
W placówce kórnickiej w roku sprawozdawczym odnotowano 1363 odwiedziny. Zarejestrowano 50 nowych czytelników. Z zasobu podręcznego czytelni w Zamku udostępniono 801
woluminów. Dla czytelni zamkowej z magazynu
udostępniono: 435 nowych druków, 559 czasopism, i 1028 pozycji zbiorów specjalnych. Czytelnikom indywidualnym wypożyczono 545 pozycji
nowych druków. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wysłano m.in. 1 wolumin nowych
druków i 103 szpule mikrofilmów. Sprowadzono
do Kórnika 37 woluminów nowych druków i 9
szpul mikrofilmów. Przeprowadzono 99 kwerend,
przygotowano wystawki połączone z prelekcjami
dla uczniów poznańskich szkół średnich. Zorganizowano i przeprowadzono wystawki ze zbiorów
bibliotecznych dla studentów V roku studiów na
kierunku historia – archiwistyka Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Czytelnia Pałacu Działyńskich zarejestrowała 3647 odwiedzin czytelników, wystawiono
161 nowych kart, do księgozbioru podręcznego
wprowadzonych zostało 16 woluminów. Z zasobu podręcznego czytelni pałacowej udostępniono
czytelnikom 3050 woluminów. Kontynuowano
prace związane z przepisywaniem katalogu podręcznego czytelni pałacowej do programu Open

Office (włączono 3406 kart, wprowadzono 72
melioracje). W postaci wykładów i prelekcji
udostępniono zbiory biblioteczne 1405 osobom.
Przeprowadzono 134 kwerendy. Z magazynu kórnickiego sprowadzono 2115 woluminów nowych
druków, 1062 czasopisma i 438 jedn. inw. zbiorów specjalnych.
Kontynuowano dotychczasową współpracę z wykładowcami Instytutu Historii Wydziału Historycznego UAM oraz filologii polskiej
i klasycznej UAM w Poznaniu. Współpracowano
z poznańskim oddziałem Polskiego Towarzystwa
Historycznego w ramach projektu „Klasy akademickie”. Projekt zakłada prowadzenie zajęć
dydaktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych spoza Poznania.
Kontynuowano współpracę z poznańskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego
w ramach projektu „Powtórka przed…” organizowanego dla uczniów szkół maturalnych w Instytucie Historii UAM.
W zabytkowych salach Pałacu Działyńskich
zorganizowano 142 spotkania w tym seminaria, konferencje, wykłady, wystawy, promocje
książek i koncerty. Jednym z ważniejszych były
spotkania związane z Prezydencją Polski w Unii
Europejskiej.
Prowadzono działalność muzealną. Wprowadzono do bazy komputerowej opisy inwentarzowe obiektów, przeprowadzono korektę opisów
inwentarzowych w bazie komputerowej wraz
z uzupełnieniem o informacje z kart indywidualnych, wpisano do księgi inwentarzowej muzealiów 2 obiekty ze starego zasobu. Uporządkowano, w bazie komputerowej, indeks autorów/
wytwórców (a także byłych właścicieli i proweniencji) oraz indeks przedmiotowy, przeprowadzono skontrum (wraz z przedstawicielami innych
działów) obiektów muzealnych zgromadzonych
w 9 pomieszczeniach ekspozycyjnych i magazynowych w Zamku. Skontrum towarzyszyło uzupełnienie opisów inwentarzowych o brakujące
dane, które wprowadzono do bazy komputerowej.
Zbadano stan dokumentacji muzealnej (kartoteki indywidualnej i kartotek naukowych, a także
przeprowadzono korektę i uzupełnienia do bazy
komputerowej zawierającej opisy z inwentarza
Muzeum Kórnickiego sporządzonego przez Zofię
z Zamoyskich Grocholską w 1924 r.
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Inwentaryzowano i opracowywano zbiór numizmatyczny, kolekcję grafik i rysunków, fotografie historyczne i zbiór pocztówek, dokumenty
życia społecznego oraz fotokopie. Zajmowano
się również opracowywaniem grafik i rysunków
m.in. opracowano rysunki do katalogu wystawy
„Stanisław August, ostatni król Polski. Odrodzenie w upadku” w Zamku Królewskim w Warszawie. W bazie komputerowej opracowano zbiór
40 planów architektonicznych oraz opracowano
lub dokonano korekty opisów 420 fotografii historycznych.
Pracownicy Biblioteki przygotowywali liczne
publikacje własne.
Podniesiono bezpieczeństwo zasobów bibliotecznych Biblioteki Kórnickiej poprzez zainstalowany, monitorowany i na bieżąco kontrolowany
system bezpieczeństwa oraz system wizyjnego
monitoringu całodobowego. Wykonano prace
renowacyjno-konserwatorskie przy wymianie
poszycia dachowego nad Zamkiem Kórnickim
i rewitalizacji fosy okalającej wyspę zamkową.
* 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.
Zdzisław Pietrzyk
W Dziale Gromadzenia Zbiorów kontynuowano bieżącą wymianę krajową i międzynarodową wydawnictw własnych i tytułów publikowanych przez Polską Akademię Umiejętności
i Oddział PAN w Krakowie. Wydawnictwa na
wymianę pochodzą z daru PAU i z Oddziału PAN.
Biblioteka prowadziła wymianę z 869 instytucjami w 65 krajach.
W Dziale Opracowania Druków prowadzono
prace katalogowe metodami tradycyjnymi i w systemie komputerowym. Opracowaniem komputerowym objęto wydawnictwa zwarte i seryjne, kontynuowano także katalogowanie retrospektywne.
Sporządzono m.in.: 2648 rekordów bibliograficznych w NUKAT, 7747 rekordów egzemplarza,

1174 wzorcowe rekordy haseł przedmiotowych
w języku KABA, użyto 2527 haseł przedmiotowych, które posłużyły opracowaniu 1446 pozycji.
Do Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych sporządzono m.in.: 888 rekordów wzorcowych nazw
osobowych, 37 rekordów wzorcowych imprez,
131 rekordów tytułu ujednoliconego, 13 rekordów tytułu formalnego. Do inwentarza wpisano
2305 dzieł w 5190 wol.
W Dziale Udostępniania Zbiorów zarejestrowano 294 stałych czytelników indywidualnych
w czytelni i 95 w wypożyczalni, 70 bibliotek
i instytucji miejscowych oraz 20 zamiejscowych.
W Czytelni Głównej odnotowano 2398 odwiedzin, udostępniając 3393 wol. druków zwartych,
3287 wol. wydawnictw ciągłych oraz 30 wol.
i jedn. inwentarzowych rękopisów i 292 mikrofilmy. W Czytelni Zbiorów Specjalnych udostępniono 746 czytelnikom: 636 wol. rękopisów, 57
dokumentów pergaminowych, 212 wol. starych
druków, 21 map i atlasów, 871 mikrofilmów i 421
wol. książek z księgozbioru podręcznego. Kontynuowano wprowadzanie opisów starych druków
do NUKAT-u. Sporządzono m.in.: 196 opisów
bibliograficznych, 240 haseł wzorcowych, w tym:
111 haseł osobowych, 79 haseł autor/tytuł i 50
haseł tytułu ujednoliconego. Do Bazy KRAK 7
skopiowano z NUKAT 413 rekordów i utworzono
419 rekordów egzemplarza.
W zbiorach Gabinetu Rycin liczba rycin wynosi 97 969. Do inwentarza w roku 2011 dopisano 8 rycin. Baza BOOK wykazuje obecnie 6743
książki w 7399 woluminach. Kontynuowano
opracowanie elektroniczne zbioru ekslibrisów.
Czytelnikom udostępniono 312 pozycji z księgozbioru podręcznego, przeprowadzono 86 kwerend, w tym 2 zagraniczne. Łącznie udostępniono
w ten sposób ok. 5000 rycin i rysunków. Na wystawie „My i Oni. Zawiła historia odmienności”,
w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury
w Krakowie eksponowano 104 grafiki z Gabinetu
Rycin. Wystawie zatytułowanej „Secesja, Młoda
Polska, Art Déco. Ekslibrisy ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności
i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”, która
została przygotowana w pomieszczeniach Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, towarzyszył
ilustrowany katalog, ekslibris i plakat Czesława
Wosia.
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W Pracowni Reprograficznej zrealizowano
157 zamówień. Łącznie wykonano 2875 kserokopii. Wykonano 103059 klatek mikrofilmu negatywowego i 122538 klatek mikrofilmu pozytywowego, 13775 skanów (na 115 płytach CD i 67
DVD) i 1052 skany z mikrofilmów na skanerze
do mikrofilmów Minolta Addis 24. Ponadto wykonano 266 fotografii w technice cyfrowej.
Przeprowadzono całkowitą konserwację inkunabułu: Sunczel Fridericus, Collecta et exeritata
in octo libros Phisicorum Aristotelis, Hagenau
1499, mapy Macedonia Thracia z połowy XVIII
w. oraz atlasu Atlas dziecinny czyli nowy sposób
nauczania dzieci, Warszawa 1772.
Zakończono powtórne skontrum wydawnictw
zwartych. Zinwentaryzowano ok. 15 000 wol. wydawnictw zwartych. Podsumowano wieloletnie
prace dla części dzieł i sporządzono listy braków
względnych i bezwzględnych. Uporządkowano
dane dotyczące przenosin pozycji do inwentarza starych druków oraz wypożyczeń długoterminowych dla instytutów PAN. Kontynuowano
skontrum wydawnictw ciągłych. W ramach tego
skontrum zinwentaryzowano ok. 25 000 wol. wydawnictw zwartych.

Współpracowano z wieloma placówkami naukowymi i kulturalnymi. Kontynuowano współpracę z krakowskimi bibliotekami naukowymi.
Opracowano ponad 156 szczegółowych kwerend
odnoszących się do zasobu rycin, rękopisów, starodruków i map. Pracownicy Biblioteki prowadzili zajęcia na wyższych uczelniach.
Opublikowano 56 tom „Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” pod red.
K. Grodziskiej oraz katalog wystawy „Secesja,
Młoda Polska, Art Déco. Ekslibrisy ze zbiorów
Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”.
Zredagowano i przygotowano do druku Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN
w Krakowie oraz Katalog rycin Gabinetu Rycin
PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
część VII, Goudt-Hondius.
* 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 2011 roku
Księgozbiór w woluminach (w tys.)
Razem

Wydawnictwa
zwarte

Wydawnictwa
periodyczne

Zbiory
specjalne
(w jedn. ewid.)

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

Biblioteka Gdańska PAN

873,0

580,0

97,0

196 000

160 0001)

Biblioteka Kórnicka PAN

426,5

216,1

93,1

117 261

15 790

Biblioteka Naukowa PAU
i PAN w Krakowie

550,0

204,4

345, 7

168 429

14 558

1 849,5

1000,5

535,8

481 690

190 348

Ogółem
1)

w tym 101 tys. wol. udostępnionych on-line na platformie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
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Dom Pracy Twórczej „Mądralin” w Otwocku
Dyrektor: Waldemar Szamreta
Z dniem 1 stycznia 2011 r. Dom Pracy Twórczej „Mądralin” w Otwocku działa jako inna jednostka organizacyjna pod nazwą „Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej „Mądralin”
w Otwocku”. Ośrodek Konferencyjny i Dom Pracy Twórczej „Mądralin” w roku 2011 gościł wielu stałych klientów, jak również nawiązał nowe
kontakty. W 2011 roku DPT zorganizował kilkanaście szkoleń różnych firm i instytucji (m.in. pobyt młodzieży z Polskiego Czerwonego Krzyża,
39. Szkołę Hydrologii) oraz imprezy prywatne.
DPT nawiązał współpracę z Collegium Musicum
Uniwersytetu Warszawskiego. Otoczenie malowniczej rzeki Świder, Mazowieckiego Parku Narodowego, jak również ciepła, domowa atmosfera
zachęca do wypoczynku w tym miejscu.
* 05-400 Otwock, ul. Mlądzka 1
( /fax (22) 789-08-98, 779-22-64, 779-28-62
: madralin@wp.pl
www.madralin.pan.pl

Dom Pracy Twórczej w Wierzbie
Dyrektor: Jacek Zarzecki
Z dniem 1 stycznia 2011 r. Dom Pracy Twórczej w Wierzbie działa jako inna jednostka organizacyjna pod nazwą „Polska Akademia Nauk Dom
Pracy Twórczej w Wierzbie” oraz na podstawie
Statutu nadanego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk decyzją nr 44 z dnia 27 września 2011 r.
Do zadań statutowych DPT należy: organizacja
i obsługa zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów naukowych i kursów szkoleniowych,
wynajem sal konferencyjnych i pokoi gościnnych, organizowanie wypoczynku pracowników
PAN i ich rodzin, świadczenie usług portowych
i czarterowych.

Dom Pracy Twórczej w Wierzbie jest położony na półwyspie u zbiegu trzech jezior (Bełdany,
Mikołajskie, Śniardwy) w Puszczy Piskiej. Jest
to również centrum konferencyjne z profesjonalnym zapleczem szkoleniowym i wieloletnim
doświadczeniem w organizacji imprez dla firm.
Do dyspozycji są 2 sale konferencyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i bezprzewodowy dostęp do internetu. W 2011 r. DPT
zorganizował blisko 80 konferencji, zjazdów oraz
innych imprez dla odbiorców indywidualnych
i instytucjonalnych. Wśród odbiorców usług są
instytucje Polskiej Akademii Nauk, jak również
szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, firmy prywatne.
Ośrodek posiada ponad 120 miejsc noclegowych rozmieszczonych w 5 budynkach: „Centrum Konferencyjne” – główny budynek DPT,
„Domek Żółty” – usytuowany na cyplu jeziora
Bełdany, „Domek Czerwony”; „Chata Mazurska
I” i „Chata Mazurska II” i położone w odległości
ok. 250 m od jeziora. W 2011 r. Dom Pracy Twórczej w Wierzbie udzielił 4485 noclegów gościom
indywidualnym. Na terenie przystani w Wierzbie
oddanych jest do użytku do 100 miejsc przy kei
dla rezydentów oraz do 25 miejsc przy kejach
gościnnych. W sezonie letnim na terenie portu
funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wodnego.
W 2011 r. z postoju sezonowego skorzystały
102 jednostki, z postoju całorocznego 56 jednostek, z postoju siedmiodniowego 50 jednostek.
Z postoju dobowego skorzystano ponad 2200
razy. Goście DPT w Wierzbie korzystali także
ze sprzętu rekreacyjnego będącego w posiadaniu
jednostki.
* Wierzba 7, 12-220 Wierzba
( tel./fax: (87) 423-16-19, kom. 505-081-552
: e-mail: dyrektor@wierzba.com.pl
www.wierzba.com.pl
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Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie
Dyrektor: Magdalena Grzelecka
Z dniem 1 stycznia 2011 r. Dom Zjazdów
i Konferencji działa jako inna jednostka organizacyjna pod nazwą „Polska Akademia Nauk Dom
Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie”. W ramach
realizacji zadań statutowych w zakresie upowszechniania osiągnięć nauki i kultury, w Domu
Zjazdów i Konferencji zorganizowano 10 koncertów z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”.
W Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria” odbyło się 6 wystaw malarstwa, rysunku, grafiki
oraz tkanin, w których uczestniczyli m.in. studenci Akademii Sztuk Pięknych. Koncerty i wystawy, które mają swoich stałych gości, cieszą
się zainteresowaniem społeczności lokalnej oraz
mieszkańców Warszawy. Na koncertach i wernisażach bywa średnio ok. 350 osób. Wystawę
odwiedza średnio blisko 400 osób. Realizowano
projekt „Letnie spotkania muzyczne im. Bogny
Sokorskiej”, którego celem jest działanie na rzecz
upowszechniania sztuki wokalnej Bogny Sokorskiej, znakomitej polskiej sopranistki koloraturowej, propagowanie jej dorobku artystycznego
i pedagogicznego, kultywowanie pamięci, a także krzewienie kultury muzycznej. Jest to istotne,
zwłaszcza w zakresie eliminowania barier w dostępie do wiedzy, w tym muzycznej i kulturalnej.
We wrześniu 2011 r. Dom Zjazdów i Konferencji był po raz dziewiąty lokalnym koordynatorem i organizatorem na swoim terenie
warszawskiego „XV Festiwalu Nauki”. Blisko
pięćdziesięciu wystawców i współorganizatorów
z jednostek naukowych PAN, wyższych uczelni,
lokalnych szkół, instytucji oraz organizacji pożytku publicznego zaprezentowało najnowsze
osiągnięcia z różnych dziedzin nauki i techniki,
m.in. biologii, medycyny, matematyki, chemii,
sztuki, nauk o kulturze fizycznej i innych, pragnąc potwierdzić aktualność przewodniego hasła
Festiwalu Nauki, że „brak inwestycji w naukę to
inwestycja w ignorancję”. W Festiwalu Nauki
w Jabłonnie uczestniczyło blisko 2000 gości.
W listopadzie odbyły się wykłady z zakresu
transplantacji (dr Anna Pszenny, Klaudia Nesterowicz, firma „Poltransplant”). W prelekcjach,
których celem było przełamywanie stereotypów

związanych z przeszczepami szpiku kostnego
i narządów, uczestniczyli uczniowie okolicznych
szkół. Cykl spotkań będzie kontynuowany. Dom
Zjazdów i Konferencji uczestniczył w realizacji
projektu „Promocja Gminy Jabłonna”, współorganizując piknik z okazji Dnia Dziecka oraz
Święto Gminy Jabłonna.
* 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 105
( tel./fax (22) 782-44-33, 774-48-62, 782-54-89
: e-mail:info@palacjablonna.pan.pl
www.palacjablonna.pl

Zakład Doświadczalny Agrobiologii
w Baranowie
Zakład Doświadczalny Agrobiologii PAN
w Baranowie został utworzony 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.
Początkowo Zakład funkcjonował jako przedsiębiorstwo państwowe, a w styczniu 1992 roku
został przekształcony w gospodarstwo pomocnicze Polskiej Akademii Nauk. Od 1 stycznia 2011
roku na podstawie Decyzji nr 40 i 43 Prezesa
Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 grudnia 2010
roku Zakład funkcjonuje w strukturze Akademii
jako inna jednostka organizacyjna pod nazwą
„Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny
Agrobiologii w Baranowie”, a nadzór nad jego
działalnością sprawuje Kanclerz PAN.
Dyrektor: Henryk Jabłoński
Zgodnie ze Statutem Zakładu nadanym Decyzją Nr 41/2011 Prezesa PAN z dnia 27 września
2011 r., do zadań Zakładu należy m.in. wykonywanie usług naukowo-badawczych w zakresie
rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska,
prowadzenie hodowli lokalnych ras zwierząt
gospodarskich, prowadzenie produkcji roślinnej
i przetwórstwa rolnego, odpłatne wykonywanie
usług rolniczych i usług dla ludności.
Obecnie Zakład gospodaruje na powierzchni
1500 ha, gdzie uprawiane są zboża oraz rośliny
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przemysłowe i pastewne, a także prowadzona jest
produkcja zwierzęca, tj. hodowla bydła mlecznego. Od 2010 roku prowadzony jest opas bydła
mięsnego. W ramach PROW 2007-2013 realizowanych jest 5 pakietów Programu Rolnośrodowiskowego, tj. rolnictwo zrównoważone, ochrona
gleb i wód (poplony ścierniskowe), ekstensywne
użytkowanie łąk i pastwisk, ochrona lokalnych ras
zwierząt (bydło ZB), ochrona siedlisk lęgowych
ptaków. Działania te stanowią elementy wprowadzające zasady gospodarowania zgodne z wymogami UE. W ramach współpracy z Instytutem
Rozrodu i Badań Żywności PAN w Olsztynie prowadzone są badania nad doskonaleniem metod
rozrodu i hodowli bydła oraz zasad żywienia.
* 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 w Gołyszu
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej
PAN w Gołyszu został powołany przez Sekretarza Naukowego PAN jako gospodarstwo pomocnicze (decyzja nr 8/92 z dn. 17.01.1992 r. z późn.
zm., decyzja nr 10/94 z dn. 31.03.1994 r.).
Od 1 stycznia 2011 roku na podstawie Decyzji nr 40 i 43 Prezesa Polskiej Akademii Nauk
z dnia 30 grudnia 2010 roku Zakład funkcjonuje
w strukturze Akademii jako inna jednostka organizacyjna pod nazwą „Polska Akademia Nauk
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej
w Gołyszu”, a nadzór nad jego działalnością
sprawuje Kanclerz PAN.
Dyrektor: Mirosław Kuczyński
Zgodnie ze statutem nadanym Decyzją Nr 40
Prezesa PAN z dnia 27 września 2011 roku Zakład prowadził w 2011 r. działalność obejmującą
prowadzenie eksperymentalnego chowu i hodowli ryb. W tym zakresie, wyprodukowano łącznie
132 ton ryb konsumpcyjnych, z czego 113 ton
karpia oraz 19 ton innych gatunków ryb. Udział
innych gatunków ryb niż karp wzrósł do ponad
14% z uprzednio notowanego poziomu nieprze-

kraczającego 5%. Rozpoczęto odnawianie stad
matecznych ryb stawowych, w tym szczególnie
cennych z gospodarczego punktu widzenia szczupaka i sandacza. Wobec niekorzystnych wyników
chowu w latach minionych, rozpoczęto wzmożone zarybianie stawów wylęgiem ryb, co pozwoli
w ciągu 3-letniego cyklu chowu doprowadzić
do poprawy zaopatrzenia we własny materiał
obsadowy. Rok 2011 był powrotem do działań
odtworzeniowych w zakresie infrastruktury. Odbudowano część zdewastowanych grobli oraz wykonano remonty części rowów doprowadzających
i odprowadzających wodę.
Dyrektor Zakładu został powołany decyzją
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w skład Rady
Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im.
St. Sakowicza w Olsztynie, a także decyzją Prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – w skład
Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły. Dyrektor Zakładu pełnił do listopada
2011 r. funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa
Rybackiego, a obecnie jest wiceprezesem PTR.
Zakład współuczestniczył w 2011 roku w organizacji i przeprowadzeniu kolejnej edycji Regionalnych Dni Rybactwa w Skoczowie, imprezy
promocyjnej połączonej z konferencją naukowotechniczną dla sektora akwakultury. Dwie osoby
wzięły udział w dorocznej Krajowej Konferencji Hodowców Karpia oraz Szkoleniu Producentów Ryb.
Zakład prowadził obsługę socjalną osób
uczestniczących w prowadzeniu badań przez
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej
w Gołyszu. Równocześnie zwiększono wykorzystanie zakładowego ośrodka socjalnego poprzez
organizację techniczną konferencji i szkoleń odbywających się na terenie ośrodka w Gołyszu.
Trwający proces restrukturyzacji Zakładu Doświadczalnego Gospodarki Stawowej doprowadził
do połączenia dwóch dotychczas odrębnie funkcjonujących gospodarstw doświadczalnych w jedno. Zatrudnienie uległo zmniejszeniu o 5 osób.
* 43-520 Chybie, Zaborze, ul. Kalinowa 2
( (33) 856-15-43, 856-14-74, 857-21-27,
fax (33) 858-92-92
: e-mail: zdgs@golysz.pan.pl,
miroslaw.kuczynski@golysz.pan.pl
www.golysz.pan.pl
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Zakład Doświadczalny w Kórniku
Zakład Doświadczalny PAN w Kórniku został
powołany Decyzją nr 10 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 17 stycznia
1992 r.
Od 1 stycznia 2011 roku na podstawie Decyzji nr 40 i 43 Prezesa Polskiej Akademii Nauk
z dnia 30 grudnia 2010 roku Zakład funkcjonuje
w strukturze Akademii jako inna jednostka organizacyjna pod nazwą „Polska Akademia Nauk
Zakład Doświadczalny w Kórniku”, a nadzór nad
jego działalnością sprawuje Kanclerz PAN.
Dyrektor: Seweryn Waligóra
Zakład prowadzi działalność z zakresu szkółkarstwa roślin owocowych, ozdobnych, drzew
alejowych („Szkółki Kórnickie”) oraz rolnictwa.
Prowadzona jest od wielu lat hodowla drzew
i krzewów.
* 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

Dom Rencisty im. Witolda Orłowskiego
w Konstancinie
Dyrektor: Jacek Szostakiewicz
Z dniem 1 stycznia 2011 roku Dom Rencisty
im. Witolda Orłowskiego funkcjonuje jako inna
jednostka organizacyjna PAN pod nazwą „Polska
Akademia Nauk Dom Rencisty im. Witolda Orłowskiego w Konstancinie”. Dom Rencisty jest
placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku (posiada stosowne
pozwolenie Wojewody Mazowieckiego z marca 2010 roku). Dom przeznaczony jest przede
wszystkim dla członków PAN oraz byłych pracowników jednostek organizacyjnych Akademii
pobierających emeryturę lub rentę. Dom usytuowany jest w otoczeniu lasu wysokopiennego,
pięknego ogrodu oraz parku z altaną, z dala od

głównej arterii komunikacyjnej. W bliskim sąsiedztwie znajduje się nowo otwarta ścieżka
zdrowia, Szpital Kardiologii, jak również Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchu. Dom
zapewnia jego pensjonariuszom miejsce zamieszkania wraz z wyżywieniem, świadczenie usług
pielęgniarskich i lekarskich, udzielanie pomocy
w czynnościach życiowych oraz w załatwianiu
spraw osobistych. Budynek składa się z trzech
kondygnacji, przy czym na I i II piętrze znajdują
się pokoje jednoosobowe z balkonami, gabinet
rehabilitacyjny wyposażony w laser, alfatron oraz
sprzęt rehabilitacyjny. Na parterze usytuowana
jest kuchnia z przestronną jadalnią, świetlica ze
sprzętem audio-wideo, pianinem i systemem nagłaśniającym, gabinet medyczno-zabiegowy, recepcja oraz pomieszczenia biurowe. Dom Rencisty Akademii ma możliwość zapewnienia miejsc
zamieszkania wraz z wyżywieniem dla 62 pensjonariuszy. Na koniec roku sprawozdawczego
w Domu Rencisty przebywało 44 pensjonariuszy.
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne
etaty wyniosło 35 osób.
W 2011 roku wykonano generalny remont
dachu oraz 4 natrysków. Realizując potrzeby
kulturalne, rekreacyjne i inne, zorganizowano
m.in. koncerty muzyczne, wycieczki wyjazdowe,
w tym do jednostek naukowych PAN, obchody
świąt i uroczystości okolicznościowych, zwiedzanie najbliższych okolic, spacery, wyjścia do kina,
teatru, na wystawy, do muzeum.
* 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. K. Chodkiewicza 3/5
( tel./fax (22) 756-41-16
: e-mail: domrencisty@dr.pan.pl
www.dr.pan.pl

Warszawska Drukarnia Naukowa
Dyrektor: Agata Makowska
Z dniem 1 stycznia 2011 r. Warszawska Drukarnia Naukowa (WDN) funkcjonuje jako inna jednostka organizacyjna PAN pod nazwą „Polska Akademia Nauk Warszawska Drukarnia Naukowa”.
WDN istnieje na rynku już od ponad 60 lat,
specjalizuje się w produkcji książek i czasopism
naukowych. Drukarnia wykonuje skomplikowane
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składy dwułamowe zawierające wzory matematyczne, tabele, diagramy, tablice i wykresy. Dziewięćdziesiąt procent produkcji stanowią teksty
w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim,
włoskim, francuskim i innych. Dysponuje zespołem wykwalifikowanych redaktorów i zapewnia
profesjonalną oprawę graficzną.
Realizując zamówienia, WDN wykorzystuje
zarówno tradycyjną technikę offsetową jak i nowoczesną technologię cyfrową. Drukarnia inwestuje
w nowe technologie, w ostatnich latach zakupiła
trzy maszyny do druku cyfrowego kolorowego
i czarnego, na których realizuje zlecenia do formatu SRA3. WDN posiada maszyny do druku offsetowego do formatu B2. Własna introligatornia
pozwala oprawiać książki w oprawie zeszytowej,
frezowanej klejonej i szytej klejonej. W kooperacji drukarnia wykonuje także oprawę twardą.
Drukarnia dysponuje wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą pracowników. Dla swoich
klientów wykonuje także usługi kolportażu.
W zakresie usług dystrybucji, w sprzedaży posiada ponad 300 tytułów naukowych. Sprzedaje
z wykorzystaniem wielu kanałów dystrybucyjnych, poprzez sklep internetowy www.publikacje-naukowe.pl, www.wdnpan.pl, księgarnie,
i największe firmy dystrybucyjne na rynku.
* 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8
( tel./fax (22) 628-87-77, 628-76-14
: e-mail: a.makowska@wdnpan.pl,
wdnpan@wdnpan.pl
www.wdnpan.pl

Zakład Działalności Pomocniczej
w Warszawie
Dyrektor: Dariusz Walaszczyk
Z dniem 1 stycznia 2011 r. Zakład Działalności Pomocniczej funkcjonuje jako inna jednostka

organizacyjna PAN pod nazwą „Polska Akademia
Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie”. Zakład administruje nieruchomościami
będącymi własnością PAN: Pałacem Staszica w Warszawie, Domem Młodego Naukowca
w Warszawie, domami mieszkalnymi w Warszawie, domami mieszkalnymi w Jabłonnie, Górze
i Kazuniu. Zakład prowadzi Dom Pracy Twórczej
PAN w Juracie, który dysponuje 52 miejscami
noclegowymi oraz dwiema salami konferencyjno-szkoleniowymi mogącymi pomieścić po 40
osób każda (www.dpt-jurata.pl) oraz Dom Pracy
Twórczej PAN w Świnoujściu, który dysponuje
60 miejscami noclegowymi i salą konferencyjnoszkoleniową na 70 osób (www.dpt-swinoujscie.pl).
Zakład świadczy również usługi na rzecz m. in.
pracowników i byłych pracowników PAN w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Zakład, administrując Pałacem Staszica,
dysponuje 7 salami konferencyjnymi w których
odbywają się konferencje, sympozja, seminaria
naukowe, posiedzenia Prezydium PAN oraz komitetów naukowych. W 2011 r. została udostępniona fasada Pałacu Staszica na multimedialny
pokaz dotyczący promocji stolicy Austrii Wiednia, pod hasłem „Wiedeń. Teraz albo nigdy”.
Zakład uczestniczył w organizowaniu VIII edycji Nocy Muzeów w Warszawie, II Pikniku Archiwalnego oraz odbywających się w budynku
wystaw np. „Chrześcijańskie korzenie Zjednoczonej Europy – najstarsze kościoły i klasztory”.
Wraz z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina
i Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Francuskiej
Zakład zorganizował 10 recitali fortepianowych
z cyklu PAN CHOPIN Salon Muzyczny w Pałacu
Staszica.
* 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
( (22) 826-50-87, fax (22) 826-97-65
: e-mail: sekretariat@zdppan.waw.pl
www.zdppan.waw.pl
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INNE PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PAN

Spółki z udziałem kapitału PAN
W 2011 roku Polska Akademia Nauk posiadała udziały bądź akcje w 10 spółkach, wśród
których jedna znajdowała się w trakcie likwidacji,
a działalność trzech była zawieszona. W dwóch
spółkach PAN posiada 100% udziałów, w jednej
97%, a w pozostałych poniżej 50% udziałów.
Przedmiotem działania spółek jest szeroko pojęta działalność innowacyjno-wdrożeniowa polegająca na produkcji i sprzedaży wyrobów oraz
usług opartych na wynikach prac badawczych
wykorzystywanych w placówkach naukowych.
Np. przedmiotem działania Wrocławskiej Drukarni Naukowej sp. z o.o. jest świadczenie usług
poligraficznych, drukowanie oraz wydawanie
książek. Spółka współpracuje z takimi wydawnictwami jak: Elsevire, PZWL, Wolters, PWN,
Alfa Logis, Czytelnik. Podstawową działalnością
spółki Société Immobilere D.H.M. jest zarząd
i eksploatacja budynku przy ulicy Lauriston 74
w Paryżu. Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o. poprzez sieć swoich oddziałów zlokalizowanych
w większych ośrodkach akademickich, takich jak
Warszawa, Poznań, Kraków, Szczecin i Łódź prowadzi dystrybucję sprzętu laboratoryjnego, aparatury naukowo-badawczej i diagnostyków medycznych. W ofercie handlowej posiada również
sprzęt i akcesoria komputerowe.
Fundacje nadzorowane przez PAN
W 2011 roku Prezes PAN sprawował nadzór
nad 8 fundacjami, wykonując funkcję ministra
właściwego ze względu na cele fundacji. Fundacje te działają na podstawie ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 46
z 1991 r., poz. 203 ze zm.) oraz statutów ustalonych przez fundatorów. Są to fundacje: Fundacja
im. Jadwigi i Janusza Supniewskich, Fundacja
Centrum Medycyny, Fundacja Rozwoju Matematyki Polskiej, Fundacja Biblioteki Gdańskiej,
Fundacja im. Prof. Manfreda Lachsa, Fundacja

Promocji Prawa Europejskiego, Fundacja „Pro
Scientia et Vita”, Fundacja Europejskiej Współpracy Naukowej. Stosownie do ustalonych statutów działalność poszczególnych fundacji polegała m.in. na współpracy przy organizacji wystaw,
konferencji naukowych, prowadzeniu działalności wydawniczej i przyznawaniu nagród dla pracowników naukowych.
Fundacja Biblioteki Gdańskiej podczas całego
roku starała się popularyzować Gdańską Książnicę i podnosić rangę jej zbiorów poprzez współpracę przy organizacji wystaw i pokazów na terenie Biblioteki oraz poza nią.
Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Promocji Prawa Europejskiego ukazały się następujące publikacje: Transformacja ustrojowa w Polsce w latach 1989-2009; Zmiany Konstytucji
w wybranych państwach UE oraz Zmiany w konstytucjach związane z członkostwem w UE.
Fundacja „Pro Scientia et Vita” w wyniku
przeprowadzonego konkursu dla młodych aktywnych pracowników nauki przyznała nagrody
w tym jedno wyróżnienie, które otrzymali: dr inż.
Dorota Klensporf-Pawlik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pracę Charakterystyka
kluczowych związków lotnych odpowiedzialnych
za aromat produktów zbożowych wyznaczenie
wpływu obróbki technologicznej na kształtowanie
aromatu produktów zbożowych, oraz określenie
wpływu naturalnych przeciwutleniaczy na zmiany
oksydacyjne niskotłuszczowych produktów spożywczych, dr Joanna Nowacka-Woszuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pracę Genomika porównawcza 4-ech gatunków z rodziny
psowatych i poszukiwanie podłoża genetycznego
obojnactwa psów, dr Joanna Nynca z Instytutu
Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie za pracę Izolacja i charakterystyka
białek plazmy nasienia ryb, scharakteryzowanie
unikalnego systemu inhibitorów proteinaz serynowych plazmy nasienia ryb okoniowatych oraz
dr inż. Krzysztof Chmielowski z Uniwersytetu
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie za pracę Innowacyjne rozwiązania w zakresie wymia-
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rowania i konstruowania filtrów piaskowych
o przepływie pionowym w przydomowych oczyszczalniach ścieków, Badania skuteczności działania innowacyjnych modułów oczyszczających
w oparciu o konstrukcję zbiorników IBC do zastosowań w przydomowych oczyszczalniach
ścieków.
Fundacja im. Manfreda Lachsa przyznała nagrody w zakresie najlepszych publikacji książkowych autorów polskich z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego opublikowanych
w 2011 r.: dr hab. Przemysławowi Sagankowi za
publikację Akty jednostronne państw w prawie

międzynarodowym, dr Łukaszowi Gruszczyńskiemu za pracę Regulating Health and Environmental Risk under WTO Law. A Critical Analysis of
the SPS Agreement oraz dr Patrycji Grzebyk za
pozycję Odpowiedzialność prawna za zbrodnie
agresji.
Fundacja Europejskiej Współpracy Naukowej
w 2011 roku, na skutek podjętej uchwały przez
Radę Fundacji, nie prowadziła działalności naukowo-badawczej. Fundacja skoncentrowała się
na czynnościach zmierzających do zakończenia
działalności.
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GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PAN

W związku z wejściem w życie nowej ustawy
o Polskiej Akademii Nauk, w roku sprawozdawczym wprowadzono zmiany w sposobie gospodarowania nieruchomościami. Biuro Gospodarowania Nieruchomościami PAN (BGN) objęło
bezpośredni nadzór nad nieruchomościami przejętymi po zlikwidowanych z dniem 31 grudnia 2010
r. zakładach działalności pomocniczej. Od 2011
r. zarządza tymi nieruchomościami przy wsparciu administratorów – pracowników Kancelarii
zatrudnionych w terenie. Zarządza bezpośrednio
nieruchomościami będącymi na stanie Akademii
– osoby prawnej, nieprzekazanymi jednostkom
organizacyjnym PAN. Nadzoruje i wspiera działalność zarządczą w nieruchomościach użyczonych instytutom lub oddanych w zarządzanie
jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej. Uprawnieni pracownicy Biura kontrolują
prace inwestycyjne i remontowe oraz działania
związane z gospodarowaniem nieruchomościami.
Biuro przygotowuje dla Komisji ds. gospodarowania nieruchomościami materiały dotyczące
wniosków o przeniesienie na rzecz instytutów
praw do nieruchomości przysługujących Akademii, w tym: sprawdza kompletność wniosków,
przedstawia informacje o stanie formalnoprawnym nieruchomości objętych wnioskami (na podstawie danych zgromadzonych w bazie nieruchomości), przygotowuje informacje o sposobie
gospodarowania nieruchomościami (dzierżawy/
najem) objętymi wnioskami. Przygotowuje także
projekty decyzji tzw. „uwłaszczeniowych” Prezesa Akademii w tym zakresie.

Biuro opracowuje wykazy nieruchomości
PAN (zarządzanych bezpośrednio przez Akademię – osobę prawną oraz przez jednostki
nieposiadające osobowości prawnej) zbędnych
do prowadzenia działalności statutowej oraz
nieruchomości stanowiących rezerwę określoną
w ustawie o PAN z 2010 r. BGN kontynuuje także
działalność prowadzoną pod rządami poprzedniej
ustawy o Akademii. Prowadzi i stale aktualizuje
bazę danych obejmującą nieruchomości – gruntowe i budynkowe – będące na stanie Akademii.
W 2011 r. przeprowadzono sprzedaż nieruchomości na kwotę 503000 zł. Nie osiągnięto
planowanych przychodów ze sprzedaży w kwocie 2813000 zł, co wynikało z przyczyn proceduralnych oraz zmiany koniunktury na rynku nieruchomości. Zrealizowano przychody z dzierżawy
i wynajmu nieruchomości zarządzanych bezpośrednio przez Akademię na kwotę 1204632 zł, tj.
blisko 97% w stosunku do przychodów planowanych.
Biuro nadzorowało procesy inwestycyjne prowadzone w nieruchomościach Akademii a finansowane ze środków budżetowych na łączną kwotę 3565000 zł. Budowlane prace inwestycyjne
dotyczyły obiektów: Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki Gdańskiej, kamienicy na ul. Długiej
w Warszawie, Domu Rencisty w Konstancinie.
Prowadzono prace projektowe dotyczące inwestycji i modernizacji obiektów zabytkowych –
siedziby Oddziału PAN w Krakowie oraz Pałacu
Staszica.
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DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ PAN

Pod pojęciem działalności upowszechniającej
naukę, zgodnie z ustawą o zasadach finansowania
nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. art. 2 pkt 8 (Dz.
U. 2010 nr 96 poz. 615), rozumie się realizację
zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez
jej upowszechnianie, promocję i popularyzację,
nieobejmujących prowadzenia badań naukowych
i prac rozwojowych.
Do 2010 r. środki na działalność wspomagającą badania (obecnie: działalność upowszechniającą naukę) były przyznawane przez ministra
właściwego do spraw nauki na podstawie wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne
PAN. Od 2011 r. Prezes PAN wyodrębnia środki
na finansowanie działalności upowszechniającej
naukę w ramach przyznanej przez ministra właściwego do spraw nauki dotacji podmiotowej,
zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.
U. 2010 nr 96, poz. 619).
W 2011 r. Prezes PAN przeznaczył środki finansowe w wysokości 6,5 mln zł na realizację
zadań z zakresu działalności upowszechniającej
naukę (DUN). Decyzję o wysokości przyznanych
środków na realizację poszczególnych zadań podjął właściwy Wiceprezes PAN, po zasięgnięciu
opinii Komisji ds. działalności upowszechniającej
naukę. Przy ocenie wniosków brano pod uwagę
znaczenie wnioskowanych zadań dla działalności Polskiej Akademii Nauk w szczególności
upowszechniających jej dorobek, integracyjnych i promocyjnych, a także przyczyniających
się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury
narodowej. Przyznane środki finansowe zostały
przeznaczone na realizację zadań z zakresu działalności eksperckiej, wydawniczej, działalności
bibliotek, udostępniania dla nauki zasobów muzealnych i archiwalnych, tworzenia i utrzymania
baz danych, prenumeraty czasopism naukowych
oraz upowszechniania osiągnięć nauki.
Ekspertyzy, oceny i opinie naukowe
Zgodnie ze złożonymi wnioskami, planowano
opracować w 2011 r. 12 ekspertyz – opracowano

i wydano 4. Dwie ekspertyzy były przygotowane
przez komitety Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych. Komitet Badań nad Migracjami PAN przygotował ekspertyzę dotyczącą
zagadnień związanych z repatriacją Polaków
z Kazachstanu oraz oceny realizacji programu
repatriacji. Zwrócono również uwagę na niedostatki obecnie obowiązującej ustawy o repatriacji,
jak i szans związanych z projektem nowej ustawy.
Komitet Socjologii PAN przygotował ekspertyzę
odnoszącą się do problematyki przemian kulturowych i cywilizacyjnych Polski początku XXI
wieku. Rada Upowszechniania Nauki opracowała
ekspertyzy związane z problematyką polszczyzny
publicznej oraz standardów sporządzania opinii
językowych podręczników szkolnych. Odbiorcami ekspertyz byli między innymi: Ministerstwo
Edukacji Narodowej, wydawcy oraz autorzy podręczników szkolnych, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
Zadania wydawnicze
W 2011 r. planowano realizację 134 zadań wydawniczych. Ostatecznie wydano 111 publikacji.
W zakresie działalności wydawniczej Akademia
kontynuowała utrzymanie ciągłości ukazywania
się niskonakładowych, najważniejszych w danych specjalnościach naukowych wydawnictw
ciągłych i czasopism, zwłaszcza tych umieszczonych na tzw. liście filadelfijskiej oraz uwzględnianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ocenach parametrycznych jednostek,
a także wartościowych merytorycznie publikacji
świadczących o aktywności środowiska naukowego PAN. Wyżej wymienione serie wydawnicze
i czasopisma to publikacje polskie i obcojęzyczne o charakterze naukowym i popularnonaukowym, ukazujące powiązania nauki z procesami
gospodarczymi, obrazujące kierunki współpracy
międzynarodowej, udostępniające pełną informację o wszystkich dziedzinach działalności
Akademii, a także promujące wizerunek PAN.
W ramach tego zadania Akademia kontynuowała proces umieszczania czasopism naukowych
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PAN na wspólnej platformie i udostępniania ich
treści poprzez Internet prenumeratorom z całego
świata.
Zadania z zakresu działalności bibliotek
W 2011 r. zaplanowano i zrealizowano 13 zadań z zakresu działalności bibliotek. Przyznane
w 2011 r. środki finansowe pomogły zrealizować
między innymi zadania z zakresu konserwacji
zbiorów, ich archiwizacji i digitalizacji poprzez
mikrofilmowanie, skanowanie i zapis na płytach
CD. Opracowano także komputerowe bazy danych księgozbiorów znajdujących się w zbiorach
bibliotek PAN i archiwów. Stacje Naukowe PAN
zakupiły w szczególności nowe pozycje książkowe zgodnie z profilem ich bibliotek. Biblioteka
Gdańska przeprowadziła konserwację gdańskiego
rękopisu z XVII w.: dokument fundacyjny kasy
wdowiej kolegium ławniczego w Gdańsku.
Udostępnianie dla potrzeb nauki zasobów muzealnych i archiwalnych
Zgodnie z wnioskami złożonymi przez archiwa i Muzeum Ziemi PAN, jednostki te planowały
w 2011 r. realizację 5 zadań z zakresu udostępniania dla nauki zasobów muzealnych i archiwalnych
– ostatecznie zrealizowały 4. Przyznane środki
finansowe zostały przeznaczone dla: Archiwum
PAN na opracowanie kolekcji fotografii dotyczącej nauki polskiej; Archiwum PAN i PAU – na
konserwację archiwaliów z wybranych zespołów
Polskiej Akademii Nauk. Muzeum Ziemi PAN
przeprowadziło prace konserwacyjne i zabezpieczające okazy z kolekcji muzealnych bursztynu,
paleobotanicznych, paleozoologicznych oraz skał
i minerałów, które zostały przeniesione do Centralnego Magazynu Zbiorów. W 2011 r. Muzeum
kontynuowało przygotowanie dokumentacji źródłowej kolekcji archiwalnych i muzealnych.
Tworzenie i utrzymanie baz danych
W 2011 r. planowano realizację 7 zadań
z zakresu tworzenia i utrzymania baz danych –
ostatecznie zrealizowano 6. Przyznane środki
finansowe zostały przeznaczone na zakup dostępu do systemów bibliotecznych i archiwalnych

(VTLS-VIRTUA, SEZAM) oraz zakup bazy
danych z zakresu prawa, wydawnictw ciągłych
(ISSN, EBSCO) i encyklopedycznych (Encyclopaedia Britannica) w Bibliotece Gdańskiej PAN.
Dzięki przyznanym środkom na działalność upowszechniającą naukę, Stacja PAN w Wiedniu
przygotowała informatyczną bazę danych „Polonika w archiwach austriackich”. Archiwum PAN
uzupełniło opracowanie bazy danych SEZAM
i IZA. Ponadto pokryto koszty przygotowania
i prowadzenia czasopism abstraktowych „The
Central European Journal of Social Science and
Humanities” i „Polish Scientific Journals Contents” w wersji elektronicznej.
UPOWSZECHNIANIE OSIĄGNIĘĆ NAUKI
Konferencje
W 2011 r. zaplanowano realizację 233 konferencji. Ostatecznie zrealizowano 173 konferencje
naukowe – międzynarodowych i ogólnokrajowych. W organizowaniu większości konferencji
uczestniczyły komitety naukowe PAN wspólnie
z placówkami naukowymi, szkołami wyższymi
i stowarzyszeniami naukowymi. Przyznane środki zostały wykorzystane głównie na opłacenie
kosztów organizacyjnych, opracowanie i druk
materiałów konferencyjnych oraz obsługę administracyjno-techniczną konferencji.
Większość konferencji dotyczyła zagadnień
ważnych zarówno dla nauki polskiej, jak i istotnych z punktu widzenia problemów życia społecznego. W kwietniu zorganizowano konferencję
poruszającą sprawy z zakresu hematologii i onkologii związane w szczególności z rozwojem
metod diagnostycznych w wykrywaniu chorób
nowotworowych. Konferencja stanowiła forum
wymiany informacji i weryfikacji zakresu stosowania różnych metod diagnostycznych, terapeutycznych i badawczych w dziedzinie nowoczesnej hematologii doświadczalnej. Rok 2011
był również rokiem obchodów setnej rocznicy
otrzymania przez Marię Skłodowską-Curie nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Komitet Nauk
o Literaturze PAN zorganizował konferencję, na
której przedstawił aktualne problemy emancypacji kobiet, skonfrontowano na niej francuskie
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i polskie punkty widzenia w takich nurtach jak:
obecność kobiet w życiu społecznym i politycznym, relacja ich ambicji zawodowych i twórczych. W związku z pracami Komisji Europejskiej dotyczącymi zmian programowania polityki
regionalnej Unii Europejskiej, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN zorganizował konferencję, na której przedstawiono
sprawy dotyczące stanu kondycji rozwojowej
polskich miast i regionów oraz możliwości ich
dalszego rozwoju z uwzględnieniem zewnętrznych źródeł finansowania.
Wystawy
W 2011 r. zaplanowano i zorganizowano 16
wystaw. Wystawy miały na celu zaprezentowanie najciekawszych kolekcji przyrodniczych
oraz zasobów muzealnych zgromadzonych przez
jednostki PAN. Zaprezentowane wystawy charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, atrakcyjną prezentacją tematów oraz
wysokimi walorami edukacyjnymi. Ogród Botaniczny PAN zaprezentował cykl wystaw przyrodniczych oraz sztuki związanej z przyrodą (malarstwa i fotografii) pt. „Ziemia – nasz dom” oraz
cykl wystaw w formie urządzonych ekspozycji
roślin żywych pt. „Rośliny w życiu człowieka”.
Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, przy współpracy z Archiwum Parlamentu oraz Austriackim
Archiwum Państwowym, zorganizowała wystawę, której celem było zapoznanie odbiorcy austriackiego z rolą polskich parlamentarzystów
w różnych fazach rozwoju parlamentaryzmu austriackiego. Wystawa była prezentowana w Austriackim Archiwum Państwowym w związku
z objęciem przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej. Wystawy zorganizowane przez Biuro
Współpracy z Zagranicą PAN i Archiwum PAN
były poświęcone biografii Marii SkłodowskiejCurie oraz kobiet reprezentujących różne dziedziny nauki. Muzeum Ziemi PAN zorganizowało
ciekawą interaktywną wystawę dla najmłodszych
widzów, gdzie poprzez aktywną formę zabawy
– samodzielnego poszukiwania rozwiązań przygotowanych zadań w bezpośrednim kontakcie
z wybranymi obiektami przyrodniczymi, przekazywana była wiedza o najbardziej charakterystycznych okazach znajdujących się w zasobach

muzealnych. Prezentowano również plansze
ukazujące meteoryty, procesy geologiczne związane z nimi skały i minerały oraz ewolucję Ziemi i świata organicznego. Gabinet Prezesa PAN
zorganizował w 2011 r. wystawę prezentującą
dyplomy, odznaczenia, medale państwowe i plakietki okolicznościowe oraz cenne odznaczenia
zagraniczne znajdujące się w zasobach Archiwum
PAN/PAU, której celem było przybliżenie odbiorcy przedstawicieli nauki polskiej oraz dokonań,
którymi się zasłużyli.
Inne zadania
Wśród innych zadań z zakresu przedsięwzięć
promocyjnych znalazły się między innymi warsztaty dotyczące zagadnień biologii ewolucyjnej
i prowadzenia badań z tego zakresu, w których
wzięli udział naukowcy z całego kraju. Spotkanie
pozwoliło na wzajemne poznanie się i zintegrowanie środowiska młodych badaczy zajmujących
się tą tematyką. Zorganizowano także „Festiwal
Nauki w Jabłonnie”, którego celem było promowanie nauki wśród młodzieży. W ramach imprez
festiwalowych zorganizowano wiele warsztatów
i wykładów dot. między innymi zagadnień z zakresu biologii, fizyki, psychologii. Przez cały rok
odbywały się również wykłady popularnonaukowe z cyklu „Wszechnica” w Warszawie. Oddział
PAN w Poznaniu zorganizował przy współpracy
z Instytutem Genetyki Człowieka PAN i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN trzecią edycję Światowego Tygodnia Mózgu, który miał na
celu w szczególności popularyzację w społeczeństwie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego
oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych nad układem nerwowym. Stacja Naukowa PAN w Wiedniu zorganizowała
cykl wykładów nawiązujących do myśli i dzieła Mikołaja Kopernika. Zaprezentowano osiem
wykładów polskich uczonych reprezentujących
m.in. filozofię, archeologię, muzykologię, historię
sztuki. Istotą cyklu jest popularyzacja osiągnięć
nauki polskiej, a także wybitnych postaci polskiej nauki i kultury poza granicami kraju. Rada
Upowszechniania Nauki w 2011 r. wpierała inicjatywę upowszechniania wiedzy oraz równego dostępu do wiedzy dla dzieci najuboższych
poprzez swój udział w Uniwersytecie Dzieci.
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Wspierała również imprezę pt. „Letnie spotkania
z nauką” na Kaszubach, podczas której wybitni
naukowcy prowadzili wykłady popularnonaukowe z różnych dyscyplin. Słuchaczami wykładów
byli mieszkańcy lokalnych miejscowości oraz turyści. W 2011 r. Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN opublikowało wydawnictwa
stanowiące grupę wzajemnie uzupełniających się
tytułów, zróżnicowanych ze względu na przedmiot i cel przekazu oraz odbiorców, do których
były adresowane.
Wydawnictwa naukowe, popularnonaukowe
i upowszechniające naukę PAN
W roku sprawozdawczym wydano kolejne
numery kwartalnika „Nauka” – czasopisma
naukowego (ukazuje się od 1953 roku), które jest
adresowane do całego środowiska naukowego
oraz wszystkich osób zainteresowanych bieżącymi problemami nauki i szkolnictwa wyższego.
W kwartalniku drukowane są prace oryginalne,
przeglądowe, a także opracowania obejmujące
aktualne zagadnienia różnych dziedzin nauki.
Artykuły publikowane w kwartalniku podlegają
opiniowaniu. Kwartalnik jest wydawany w języku polskim i zawiera streszczenia w języku angielskim. Znajduje się na liście punktowanych
czasopism naukowych MNiSW (9 punktów).
Odbiorcami kwartalnika są między innymi krajowi członkowie PAN, jednostki naukowe i organizacyjne Akademii, archiwa i biblioteki, resorty,
media. Jest dostępny również na stronie internetowej PAN. Wydawcą jest Biuro Upowszechniania
i Promocji Nauki PAN.
Ukazały się kolejne numery kwartalnika
„ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii
Nauk” (wydawany od 2004 r., w polskiej i angielskiej wersji językowej), magazynu popularnonaukowego prezentującego wybrane osiągnięcia uczonych oraz jednostek naukowych PAN.
Odbiorcami kwartalnika są krajowi i zagraniczni
członkowie PAN, jednostki naukowe PAN w kraju i za granicą, polskie i zagraniczne placówki
naukowe i wyższe uczelnie, parlamentarzyści, archiwa i biblioteki, media. Kwartalnik ma własną
stronę www i jest również dostępny na stronie
internetowej PAN. Wydawcą jest Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.

Wydano „Annual Report 2011” – raport
roczny w języku angielskim będący uzupełnieniem „Sprawozdania” z działalności PAN.
Publikacja ukazuje się od 11 lat, jest również
dostępna na stronie internetowej PAN. Prezentuje najważniejsze osiągnięcia naukowe i wydarzenia z życia Polskiej Akademii Nauk w roku
sprawozdawczym oraz wybrane informacje
statystyczne. „Annual Report” jest adresowany
głównie do członków zagranicznych PAN, zagranicznych akademii nauk oraz instytucji równorzędnych, z którymi PAN utrzymuje kontakty.
Wydawcą jest Biuro Upowszechniania i Promocji
Nauki PAN.
W „Sprawozdaniu 2010” – raporcie rocznym
z działalności Polskiej Akademii Nauk – opublikowano wybrane, ważniejsze wyniki badań
naukowych (najistotniejsze z punktu widzenia
rozwijanych dyscyplin) oraz działalności naukowo-organizacyjnej uzyskane w 2010 r. przez
jednostki organizacyjne PAN prowadzące działalność naukową. Informacja ta została przedstawiona na tle i w ścisłym powiązaniu z systemem
organizacji badań naukowych w PAN oraz działalnością korporacji, a także w kontekście efektów
uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych
przedsięwzięciach naukowych. „Sprawozdanie”
stanowi (od 1953 r.) kwintesencję rocznej pracy
Akademii. W istotny sposób wspomaga badania
naukoznawcze, a także formułowanie przez zainteresowane instytucje i resorty ocen i opinii
związanych z działalnością PAN. Publikację
przekazano członkom korporacji i jednostkom
organizacyjnym PAN, a także krajowym i zagranicznym bibliotekom naukowym, towarzystwom
naukowym, sejmowym i senackim komisjom,
urzędom centralnym. „Sprawozdanie”, zgodnie
z obowiązkiem nałożonym przez ustawę o PAN,
zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne PAN w maju 2011 r., a następnie przedłożone
przez Prezesa PAN najwyższym władzom państwowym. Pełny tekst „Sprawozdania” ukazał się
w wersji elektronicznej na stronie internetowej
PAN, a także został udostępniony na nośniku
(płyta CD). W pracę nad „Sprawozdaniem 2010”
zostały zaangażowane jednostki naukowe PAN,
jednostki korporacji PAN (wydziały, komitety),
a także biura i zespoły w Kancelarii PAN, które przygotowały oryginalne materiały źródłowe.
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Wydawcą jest Biuro Upowszechniania i Promocji
Nauki PAN.
Patenty i zgłoszenia patentowe placówek
naukowych Polskiej Akademii Nauk. (Patents
and patent applications). Przygotowano publikację elektroniczną na płycie CD prezentującą
uzyskane przez placówki PAN patenty i zgłoszenia patentowe będące w mocy na terenie RP oraz
wynalazki zgłoszone do ochrony za granicą. Płyta została wydana przez Biuro Upowszechniania
i Promocji Nauki PAN w polskiej i angielskiej
wersji językowej. Również w obu wersjach językowych informacje te znajdują się na stronie
internetowej PAN w Portalu Wiedzy. Informacje
o patentach pozyskano ze strony Urzędu Patentowego RP oraz bezpośrednio z jednostek PAN
(opisy oraz ilustracje). Informacje o patentach na
płycie CD zostały przekazane członkom PAN,
wydziałom PAN, stacjom naukowym PAN za granicą, ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego,
ambasadom RP, krajowym organizacjom zaangażowanym w promocję nauki i innowacyjność
polskiego przemysłu. Prezentacje były również
przedstawione podczas obrad komisji sejmowych.
Ukazała się 11. edycja Informatora „Członkowie Polskiej Akademii Nauk” (2011) obejmująca kadencję 2011-2014 Akademii. W przygotowaniu publikacji uczestniczyły: Gabinet Prezesa,
Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN,
Wydziały I-V PAN.
Czasopisma elektroniczne
Prowadziło działalność The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
(CEJSH, Środkowo-Europejskie Czasopismo
Nauk Społecznych i Humanistycznych), utworzone w 2003 r. przez prezesów akademii nauk
państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. Akademii Nauk
Republiki Czeskiej, Polskiej Akademii Nauk,
Słowackiej Akademii Nauk oraz Węgierskiej
Akademii Nauk. CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl/)
jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access)
bazą danych publikującą angielskie streszczenia
artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych,
które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom
społecznym i humanistycznym, wydawanych
w krajach członkowskich Grupy Wyszehradz-

kiej, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii,
Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie. Redaktor polskiego oddziału jest jednocześnie redaktorem naczelnym całego przedsięwzięcia. Na
przełomie 2010 i 2011 roku CEJSH przeniesiono
z Warszawy do Poznania (Biblioteka Kórnicka
PAN). W roku sprawozdawczym CEJSH zostało uwzględnione na krótkiej liście międzynarodowych baz indeksujących uznawanych przez
MNiSW przy okresowej ewaluacji czasopism
naukowych. W związku z tym wzrosła liczba
porozumień o współpracy, do której pozyskano
w 2011 roku redakcje 62 czasopism naukowych
(z tego ponad 50 w drugiej połowie roku), 60
wydawanych w Polsce i po jednym ze Słowacji
oraz Łotwy. Według statystyki, w skali 2011 roku
liczba wprowadzonych streszczeń wyniosła 3842,
ogólna liczba zapytań (tzw. wywołań) w bazie
przekroczyła 2,7 mln.
Polish Scientific Journal Contents Life
Sciences (PSJC) jest krajową bazą abstraktową,
prezentującą informacje o wynikach badawczych
w dziedzinie nauk o życiu. Z informacji korzystają zainteresowani naukami biologicznymi, medycznymi, rolniczymi. Baza danych Polish Scientific Journals Contents funkcjonuje od 1996 roku,
prezentuje zawartość czasopism anglojęzycznych
z zakresu nauk biologicznych, medycznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych w 37 dyscyplinach naukowych. W roku 2011 zasoby bazy
zostały powiększone o 3000 opisów publikacji
zawartych w czasopismach Polskiej Akademii
Nauk oraz innych instytucji naukowych (wyższe
uczelnie, towarzystwa naukowe), do bazy zgłosiły akces kolejne czasopisma, aktualna liczba
czasopism prezentowanych w bazie wynosi 85,
w tym poszczególne opisy artykułów zawierają
informację w dostępie do pełnych tekstów. Baza
prezentuje opisy około 40 tys. prac naukowych
i jest aktualizowana 3 razy w miesiącu. Baza
PSJC promuje polską literaturę naukową w międzynarodowym obiegu informacji, jest dostępna
pod adresem: http://psjc.icm.edu.pl. Liczba wizyt
w roku 2011 zwiększyła się i wyniosła 304350,
średnio w miesiącu – 25362 (w 2010 r. liczba wizyt 201420, średnio w miesiącu 16785), wzrosła
również liczba pobranych plików, w roku 2011
– 3967098, (2010 – 3787295).
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Informatyzacja czasopism naukowych PAN
Począwszy od 2010 roku, grupa czasopism
komitetów PAN ukazuje się w formie elektronicznej oraz jest rozpowszechniana przez profesjonalnego wydawcę. Wydawca został wybrany w 2009
roku na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usług wydawniczych i dystrybucji
czasopism naukowych Polskiej Akademii Nauk
w formie elektronicznej. Zgodnie z zawartymi
w 2010 roku umowami, procesem informatyzacji objęto 21 czasopism. W 2011 roku wydano
w wersji elektronicznej 753 artykuły (w tym 97
artykułów z numerów 2010 roku), z czego: 19
artykułów w czasopismach komitetów Wydziału
I, 151 artykułów – Wydziału II, 509 artykułów
– Wydziału IV, 40 artykułów w czasopismach
komitetów problemowych przy Prezydium PAN,
34 artykuły w czasopiśmie Oddziału PAN w Krakowie.
Spośród tytułów objętych umowami, 20
czasopism udostępnianych jest w modelu Open
Access. Jedynie redakcja jednego kwartalnika
w połowie 2011 roku zadecydowała o zamknięciu dostępu do pełnych treści artykułów i udostępnianiu ich w drodze sprzedaży. Jak wynika
ze statystyk, poczytność artykułów jest znaczna.
Szczególnie wzrosła w IV kwartale 2011 roku,
osiągając nawet 1500 wejść do treści artykułów
niektórych tytułów.
Należy przewidywać, że w 2012 roku korzystanie przez użytkowników z treści czasopism
ulegnie znacznej poprawie z powodu ● zawarcia
przez wydawcę wersji elektronicznej umów z 19
bibliotekami naukowymi, w wyniku czego czasopisma w wersji elektronicznej są dystrybuowane
do tych bibliotek, jako część kolekcji wydawcy,
poprzez integrację z systemami bibliotecznymi
● nawiązania współpracy (począwszy od 2012 r.)
z firmą De Gruyter, wydawnictwem naukowym
z siedzibą w Berlinie, będącym trzecim na świecie, co do wielkości zasobów, międzynarodowym
wydawcą Open Access. W wyniku współpracy
zostanie utworzona wspólna kolekcja czasopism
(z połączenia kolekcji Versity z zasobami De
Gruyter), udostępnianych na jednej platformie
elektronicznej w modelu Open Access. Użytkownicy będą mogli również korzystać z profesjonal-

nego interfejsu wyszukiwarki do przeszukiwania
wszystkich artykułów naukowych w czasopismach, książkach i bankach danych, w których
artykuły zostały opublikowane.
Począwszy od 2010 roku, w ramach realizacji usług marketingowych, wydawca wersji
elektronicznej ● składa w imieniu redakcji czasopism wnioski do Thomson Scientific, w celu
umieszczenia czasopisma w ISI Master Journal
List – Liście Głównych Czasopism ISI ● współpracuje z redakcjami czasopism w tworzeniu listy
serwisów abstraktowych, które mogą indeksować
czasopisma oraz udzielaniu pomocy we wnioskowaniu do tych serwisów o indeksowanie lub
występowaniu z takimi wnioskami w imieniu
redakcji czasopism.
W odniesieniu do nowych kryteriów i zasad
oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej kompleksowej oceny jakości naukowej jednostek, określonych przez MNiSW, należy podkreślić, że czasopisma, poprzez posadowienie na
platformie profesjonalnego wydawcy, spełniają
dwa istotne kryteria oceny. Posiadają one aktywną stronę internetową, zaopatrzoną w funkcje:
przeszukiwania przez użytkowników zawartości
po słowach kluczowych; tworzenia tzw. żywych
linków do artykułów cytowanych w czasopiśmie,
o ile cytowane artykuły są dostępne w formie
umożliwiającej cytowanie; powiadamiania użytkowników czasopisma o pojawieniu się nowych
artykułów; prowadzenia statystyki użytkowania
treści czasopisma. Wszystkie artykuły opatrzone
są numerem DOI (ang. digital object identifier
– cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), nadawanym przez bazę crossref.
Kontynuując realizację przyjętych przez kierownictwo Akademii zasad polityki wydawniczej,
w 2011 roku zawarta została umowa ramowa,
w wyniku której dalszych 15 tytułów wydawniczych będzie wydawanych w profesjonalnej formie elektronicznej i rozpowszechnianych przez
Internet. Na stronie internetowej PAN utworzony
został portal „Czytelnia Czasopism”, w którym
w 2011 roku zamieszczono 31 tytułów wydawniczych.

– 172 –

Witryna internetowa PAN (www.pan.pl)

Wszechnica PAN

Witryna udostępnia odbiorcom w kraju i za
granicą wiedzę o Akademii upowszechniając
działalność naukową PAN jako instytucji naukowej, zobligowanej do tego ustawowo. Praktycznie każda publikowana informacja ma taki
charakter: są to artykuły o wynikach badawczych,
opinie i wystąpienia w sprawach nauki, informacje o różnych formach kształcenia, działalności
wydawniczej, wykładach i dyskusjach, działaniach podejmowanych przez jednostki naukowe
Akademii w zakresie upowszechniania działalności naukowej, artykuły o działalności naukowej
członków korporacji, itp. informacje i komunikaty w sprawach finansowych i organizacyjnych odzwierciedlają takie formy działalności Akademii,
które jako środki i warunki realizacji działalności
naukowej, uzupełniają wiedzę o tej działalności.
W 2011 roku na pięciu stronach tematycznych
(poza bazami danych i czasopismami elektronicznymi) udostępniono 1321 artykułów i odnotowano 865769 odsłon. Witrynę redaguje i prowadzi
Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
we współpracy z jednostkami naukowymi i organizacyjnymi Akademii.

Polska Akademia Nauk od 2003 roku organizuje otwarte wykłady popularnonaukowe przeznaczone dla szerokiego kręgu słuchaczy. Poprzez
tę inicjatywę Akademia reaktywuje sprawdzone
formy upowszechniania wiedzy o nauce i tradycje
działającej przed laty Wszechnicy PAN. Wykładowcami są wybitni naukowcy i ludzie kultury
z wielu ośrodków krajowych i zagranicznych.
W 2011 roku odbyło się dziesięć wykładów,
wśród nich: „Jak rozpoznać kłamcę?”, „Gaz łupkowy w Polsce – między geologią a nadzieją”,
„Udar mózgu - czy można pomóc?”, „Młodzież
jako zaskakujący społeczny fenomen”, „Narkotyki oszukują mózg”, „Egipt 2011 – rewolucja czy
rewolta?”, „Różne oblicza gwiazd neutronowych:
od pulsarów do magnetarów”, „Jak powstawała
Polska?”. Organizując spotkania, Wszechnica
reaguje na bieżące wydarzenia naukowe i społeczne, czego przykładem jest spotkanie poświęcone fenomenowi protestów w Egipcie. Wykłady
prezentowano w akademickim Radiu Kampus
oraz w Radiu dla Ciebie. Pełna informacja jest
dostępna na stronie internetowej PAN. Organizatorem wykładów jest Biuro Upowszechniania
i Promocji Nauki PAN.
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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 79 umów
i porozumień. W roku 2011 podpisano nowe porozumienia o współpracy naukowej z Akademią
Brytyjską, Wietnamską Akademią Nauk i Technologii, a także z Europejską Akademią Nauk
i Sztuk (EASA). Ponadto podpisano protokoły
i plany wykonawcze do obowiązujących umów
i porozumień z Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS), Węgierską Akademią Nauk,
Rosyjską Akademią Nauk, Rosyjską Akademią
Nauk Medycznych, Rosyjską Akademią Nauk
Rolniczych i Chorwacką Akademią Nauk i Sztuk.
Przedłużono ponadto ważność protokołu o współpracy naukowej z Łotewską Akademią Nauk.
Wymiana naukowców odbywała się w ramach
uzgodnionych limitów. We współpracy z partnerami m.in. z Austrii i Niemiec wymiana była
dostosowywana do przyjętej formuły współpracy.
Pod względem wielkości wymiany do głównych
partnerów PAN należy zaliczyć Francję, Rosję,
Węgry i Ukrainę.
Ważniejsze wydarzenia w międzynarodowej
współpracy naukowej w 2011 r.
Rosja. W dniach 17-21 października odbyły się
Dni Nauki Rosyjskiej w Polsce, zorganizowane
przy współpracy Polskiej Akademii Nauk i trzech
rosyjskich akademii nauk – Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych, Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych. Na
program Dni złożyły się centralne uroczystości
(19 października, Warszawa), w których wzięło udział ok. 100 osób z Rosji i Polski, a w ich
ramach: przemówienia okolicznościowe przedstawicieli władz Akademii Polski i Rosji; podpisanie Protokołów o współpracy naukowej między

Polską Akademią Nauk i Rosyjską Akademią
Nauk, Rosyjską Akademią Nauk Rolniczych
i Rosyjską Akademią Nauk Medycznych na lata
2011-2013; wystąpienie ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Federacji Rosyjskiej
w RP; sesja naukowa, podczas której zaprezentowane zostały wykłady tematycznie związane
z chemią ekologiczną, nanotechnologią, bioetyką
oraz rozwojem rolnictwa, także w kontekście wykorzystania finansowych środków europejskich;
uhonorowanie laureatów organizowanego co 3
lata konkursu nagród przyznawanych przez PAN
i RAN za wybitne osiągnięcia naukowe będące
efektem prowadzonych wspólnych badań naukowych przez uczonych obu krajów (konkurs za
2010 rok).
W ramach Dni odbyło się kilka polsko-rosyjskich imprez naukowych, w tym: seminarium w dziedzinie nanotechnologii; posiedzenie
Komisji Historyków Polski i Rosji połączone
z konferencją na temat „Akademie Nauk Polski
i Rosji, uniwersytety, wyższe uczelnie, zakłady
i towarzystwa naukowe: polsko-rosyjskie relacje
w sferze nauki”; kolejne posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Roboczej Grupy Wykonawczej w dziedzinie podstawowych badań kosmicznych; seminarium naukowe „Współczesne gleboznawstwo
dla rolnictwa i środowiska”; posiedzenie PolskoRosyjskiej Komisji Ekonomistów i konferencja
na temat „Wyzwania dla Polski i Rosji wynikające z przeciwstawnych tendencji transformacji
mechanizmów regulacyjnych gospodarki”.
Uroczystościom towarzyszyła wystawa „Kobiety w nauce”, przygotowana we współpracy
Archiwum Polskiej Akademii Nauki i Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk, prezentująca
dorobek naukowy w różnych dziedzinach wiedzy
uczonych Polek i Rosjanek oraz polsko-rosyjskie
związki naukowe.
Francja. W dniach 7-10 września w Zakopanem, w ramach polsko-francuskiego Programu
współpracy GDRI (Groupement de Recherche
International) odbyła się 4. Konferencja GDRI
„Catalysis for polluting emissions aftertreatment
and production of renewable energies” zorganizo-

– 175 –

wana przez Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych PAN. Poza naukowcami z Polski
i Francji, w konferencji uczestniczyli także przedstawiciele zespołów badawczych, realizujących
Program GDRI, z Brazylii, Rumunii, Włoch,
Hiszpanii i Niemiec.

ponuje ERC na wspieranie badań. Współpraca
bilateralna będzie służyła jako przygotowanie do
tego typu wystąpień. W czasie wizyty w Wietnamie podpisano Porozumienie o współpracy
naukowej między PAN a Wietnamską Akademią
Nauk i Technologii.

Stany Zjednoczone Ameryki. 27 lipca wiceprezes PAN Andrzej Górski przyjął delegację Biura Handlu Zagranicznego Departamentu Stanu
USA. Podczas spotkania, w którym udział wzięła
grupa zainteresowanych współpracą polskich naukowców, wymieniono opinie na temat wpływu
zmian klimatu na produkcję żywności i politykę
żywnościową.

Prezes PAN Michał Kleiber został wybrany
na członka Biura European Forum on Forward
Looking Activities (EFFLA). Jest to gremium
tworzone przez Komisję Europejską, którego
głównym zadaniem jest wspomaganie Komisji
w prowadzeniu działalności rozpoznawczej, jak
również planowanie działań strategicznych w obszarze badań naukowych i innowacji.
Na mocy decyzji (2011/C 12/04) z dnia 10
stycznia 2011 roku przewodniczący Komisji
Europejskiej José Manuel Barroso mianował wiceprezesa PAN Andrzeja Górskiego członkiem
Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych
Technologiach (European Group on Ethics in Science and New Technologies – EGE ) na 5-letnią
kadencję. EGE
������������������������������������
jest niezależnym, multidyscyplinarnym organem doradczym przy Komisji Europejskiej, składającym się maksymalnie z 15
członków, wybieranych ad personam na podstawie ich osobistych kwalifikacji i zalet. EGE
doradza Komisji Europejskiej, zarówno na jej żądanie, jak i z własnej inicjatywy w problematyce
etycznej dotyczącej nauki i nowych technologii.
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej
również mogą zwrócić się do EGE o wyrażenie
opinii. Obecnie swoich przedstawicieli w EGE
mają następujące kraje: Austria, Belgia, Dania,
Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malta, Polska, Portugalia, Niemcy, Włochy
i Wielka Brytania.

Niemcy. 3 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Innowacji, Nauki
i Badań Naukowych niemieckiego landu Nadrenia-Północna Westfalia. Delegację przyjął wiceprezes PAN Marek Chmielewski. Podczas spotkania podpisane zostało porozumienie o współpracy
Politechniki w Dortmundzie z Instytutem Fizyki
PAN.
Wietnam. W dniach 1-5 listopada prezes PAN
Michał Kleiber przebywał z oficjalną wizytą
w Wietnamie, podczas której między innymi przeprowadził rozmowy: z ministrem Le Dinh Tien
w Ministerstwie Nauki i Technologii Wietnamu,
wiceministrem prof. Bui Van Ga w Ministerstwie
Edukacji i Kształcenia, prezesem Wietnamskiej
Akademii Nauk Społecznych prof. Nguyen Xuan
Thang, prezesem Wietnamskiej Akademii Nauk
i Technologii prof. Chau Van Minh i dyrektorem
Southern Institute of Sustainable Development
prof. Bui The Cuong. Rozmowy dotyczyły przede
wszystkim możliwości dalszego rozwoju polskowietnamskiej współpracy naukowo-technicznej
oraz współpracy w dziedzinie edukacji. Ustalono,
że obie strony będą zachęcały swoich naukowców do kooperacji, przede wszystkim w ramach
projektów bilateralnych, ale także do korzystania z innych form np. prowadzenia wspólnych
studiów doktoranckich. Prezentacja prof. M.
Kleibera pt. „European Research Council (ERC)
and its Funding Strategy” wywołała ożywioną
dyskusję o możliwościach wspólnego ubiegania
się o europejskie środki finansowe, którymi dys-

Ważniejsze spotkania i konferencje naukowe
Najistotniejszym wydarzeniem naukowym
2011 roku były obchody 100. rocznicy przyznania
Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Marii Skłodowskiej-Curie. Rok Marii Skłodowskiej-Curie
wypełniony był ważnymi przedsięwzięciami,
które w wymiarze centralnym i międzynarodowym przygotowywała Polska Akademia Nauk.
Były to: konferencje, wydawnictwa, wystawy,
prezentacje, udział w Festiwalu Nauki. Między
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innymi Akademia była uczestnikiem uroczystej
inauguracji obchodów Międzynarodowego Roku
Chemii (27-28 stycznia, w siedzibie UNESCO
w Paryżu) oraz współorganizatorem inauguracji obchodów setnej rocznicy przyznania Marii
Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (29 stycznia, na paryskiej Sorbonie).
W dniach 8-11 kwietnia odbyło się w Warszawie
posiedzenie IUPAC, a 19-20 maja – konferencja
na temat „Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie.
Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji”, przygotowanej we współpracy francusko-polskiej. 7
czerwca Polska Akademia Nauk i Polskie Towarzystwo Chemiczne przygotowały w Senacie RP
sesję naukową poświęconą roli i znaczeniu chemii
oraz jej osiągnięciom. Od 22 do 27 listopada odbywały się cztery specjalne sympozja, skoncentrowane na następujących zagadnieniach: chemia
w zrównoważonym rozwoju, kobiety w nauce,
edukacja chemiczna, biznes i wspieranie regionów mniej rozwiniętych oraz chemia supramolekularna. Uczestniczyli w nich wybitni naukowcy
z całego świata, w tym laureaci Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii: profesorowie Ada Yonath,
Jean-Marie Lehn i Yuan Tseh Lee. 25 listopada
Akademia zorganizowała na Zamku Królewskim
w Warszawie uroczystości zamknięcia roku jubileuszowego z bogatą częścią merytoryczną
i z udziałem kilkuset przedstawicieli świata nauki
i polityki Polski, Francji i innych krajów. Patronami uroczystości otwarcia i zamknięcia Roku
Jubileuszowego Marii Skłodowskiej-Curie byli
prezydenci Francji i Polski. Spośród licznych
publikacji przygotowanych w związku z setną
rocznicą przyznania Marii Skłodowskiej-Curie
Nagrody Nobla, warto wymienić wydanie monografii Misja nauk chemicznych (pod redakcją prof.
Bogdana Marcińca) oraz książki Historia badań
radiacyjnych w Polsce (pod redakcją dr. Marcina
Doleckiego i dr Anny Trojanowskiej). Na dorobek obchodów rocznicowych składają się również
wystawy poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie
pokazane w Polsce i za granicą.
W związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, w dniu 7 lipca
odbyła się w Warszawie konferencja „Scientific
Support to a Competitive European Low Carbon Economy: Energy, Transport and Emerging
Technologies”, której organizatorami, obok PAN,

były Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji
Europejskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotem konferencji były
zagadnienia o fundamentalnym znaczeniu dla
procesu stopniowego wchodzenia UE na drogę
prowadzącą do społeczeństwa niskoemisyjnego:
energia, transport, czyste technologie i wzorce
konsumpcji.
W dniach 20-21 października w Warszawie
odbyła się międzynarodowa konferencja „Gover
nance and Ethics of Nanosciences and Nanotechnologies – Nanoethics 2011”, zorganizowana
przez Polską Akademię Nauk we współpracy
z Komisją Europejską. Wydarzenie, objęte patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk, było
oficjalnym spotkaniem naukowym w ramach
polskiej Prezydencji w Radzie UE. Konferencja zgromadziła liczne międzynarodowe grono
uczonych i ekspertów w zakresie innowacyjnych
technologii i nanonauk. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Dyrekcji Generalnej ds. Badań
i Rozwoju Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele krajów członkowskich UE: Polski, Wielkiej
Brytanii, Szwecji, Włoch, Belgii, Austrii, Holandii, Francji, Finlandii i Niemiec, a także Rosji,
Norwegii, USA i RPA. W ramach Prezydencji
Polska Akademia Nauk przygotowała wystawy
poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie, które zaprezentowano w siedzibie Rady Unii Europejskiej
w Brukseli, w Biurze Promocji Nauki PolSCA
PAN w Brukseli i w Ambasadzie RP w Brukseli.
Kontynuowano współpracę w ramach Forum
Akademii Nauk Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). W dniach 29-30 października delegacja
Polskiej Akademii Nauk pod przewodnictwem
wiceprezesa PAN A. Górskiego wzięła udział
w dorocznym Forum Akademii Grupy Wyszehradzkiej zorganizowanym w Smolenicach przez
Słowacką Akademię Nauk. Uczestnicy spotkania
dyskutowali m.in. nad nowym instrumentem UE
wspierającym badania i innowacje – Horizon
2020 oraz na temat wykorzystywania środków
strukturalnych w poszczególnych krajach V4
(w imieniu delegacji PAN referat wprowadzający
wygłosiła Katarzyna Walczyk-Matuszyk z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE). Przedstawiciele Akademii Nauk
Republiki Czeskiej zapoznali delegatów pozosta-
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łych akademii ze sposobem oraz wynikami przeprowadzonej ostatnio oceny 52 instytutów naukowych pozostających w strukturach tej Akademii.
Dyskutowano również na temat nowo powstałej
organizacji Science Europe oraz przyszłości European Science Foundation. Wręczono nagrody
laureatom konkursu V4 Young Researcher Award
przyznane w tym roku w dziedzinie chemii.
22 października w siedzibie Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN zorganizowano warsztaty programu
SEA-EU-NET: Ułatwianie dwu-regionalnego
dialogu w kwestiach nauki i technologii między
Unią Europejską i krajami ASEAN (7PR) pt.
„Nanoproducts and Risk Management in Nanotechnology – The Experience of European and
South-East Asian Countries”. Warsztaty
������������������
były imprezą towarzyszącą konferencji międzynarodowej „Governance and Ethics of Nanosciences and
Nanotechnologies (Nanoethics 2011)”, zorganizowanej w dniach 20-21 października w ramach
polskiej Prezydencji w Radzie UE.
Uczestnictwo w pracach organizacji
międzynarodowych
Polska Akademia Nauk jest członkiem blisko
90 międzynarodowych organizacji naukowych.
PAN priorytetowo traktuje udział naukowców
polskich w programach badawczych realizowanych w ramach tych organizacji, a także uczestnictwo naukowców w pracach organów zarządzających organizacji międzynarodowych.
IAP – Światowa Sieć Akademii Nauk.
W dniach 7-8 listopada w Warszawie odbyło się
zorganizowane przez Polską Akademię Nauk
spotkanie międzynarodowej grupy roboczej
IAP Biosecurity Working Group (IAP – the global network of science academies), której PAN
przewodniczy. Skoncentrowano się na podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć Grupy i omówieniu przyszłych planów pracy, ze szczególnym
uwzględnieniem dalszych etapów Programu na
temat bezpieczeństwa biologicznego [Programme
on Biosecurity (Education in Biosecurity. Raising
awareness in dual use issues)] realizowanego
w ramach grantu przyznanego przez międzynarodową organizację IAP – the global network of
science academies. Podczas spotkania przedys-

kutowano także z przedstawicielem Jednostki
ds. Wspierania Realizacji Konwencji o Zakazie
Broni Biologicznej przy ONZ w Genewie (Biological Weapons Convention Implementation
Support Unit) możliwości dalszej intensyfikacji
współpracy Grupy z BWC, a także omówiono
szczegóły wkładu IAP BWG w 7. Konferencję
Przeglądową BTWC, która odbyła się w grudniu
2011 r. w Genewie.
Międzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB). W dniach
12-15 października w Krakowie zorganizowano
warsztaty naukowe w ramach połączonego IV
Kongresu Polskiej Biotechnologii oraz IV edycji EUROBIOTECH (Środkowoeuropejskiego
Kongresu Nauk Przyrodniczych). Przedstawiono
takie zagadnienia jak: transfer technologii i prawa
własności w biotechnologii, wynalazki i patentowanie w biotechnologii oraz prawne i społeczne aspekty biotechnologii. Warsztaty odbyły się
zgodnie z regułami przyjętymi przez ICGEB, pod
auspicjami ICGEB oraz Komitetu Biotechnologii
przy Prezydium PAN. Jednym z głównych wykładowców był dr Decio Ripandelli, który wygłosił
referat „Intellectual property in the practice of
ICGEB” oraz współprzewodniczył dyskusji plenerowej.
Komisja Historii Wojskowej CIHM.
W dniach 28 sierpnia - 2 września w Rio de
Janeiro prof. Tadeusz Panecki uczestniczył
w XXXVII Międzynarodowym Kongresie
CIHM, który był pierwszym w historii organizacji
spotkaniem naukowym historyków wojskowych
w Ameryce Łacińskiej. Prof. Tadeusz Panecki od
1990 r. jest członkiem władz CIHM i uczestniczy
w podejmowaniu decyzji dotyczących głównych
kierunków działalności Komisji będącej światowym forum nauki historyczno-wojskowej. Ma to
szczególne znaczenie wobec faktu, iż jest jedynym członkiem władz pochodzącym z Europy
Środkowej i Wschodniej.
Międzynarodowa Komisja Wykresów Fazowych (APDIC). 25 czerwca w Brnie w Republice Czeskiej odbył się XII Annual Meeting of the
Associated Phase Diagram and Thermodynamics
Committee. W części organizacyjnej przeprowadzono wybory nowych władz. W wyniku głosowania przedstawicieli krajów członkowskich
funkcję przewodniczącego Associated Committee
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powierzono dr. inż. Wojciechowi Zakulskiemu,
a funkcję sekretarza komitetu – dr. Przemysławowi Fimie. Podczas spotkania omówiona została aktualna problematyka badań prowadzonych
w ośrodkach państw członkowskich.
Międzynarodowa Unia Nauk Antropologicznych i Etnologicznych IUAES. W dniach
1-11 lipca prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński wziął udział w Kongresie Międzynarodowej
Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych
w Perth w Australii, gdzie wygłosił referat poświęcony dokonaniom antropologów wywodzących się spoza kręgu nauki anglosaskiej. Referat
dotyczył dorobku Józefa Obrębskiego, wybitnego
etnosocjologa połowy XX w., który prowadził
pionierskie badania w latach 40-tych na Jamajce.
Referat związany był z projektem badawczym
dotyczącym ponownego wykorzystania niepublikowanych materiałów terenowych tego badacza
znajdujących się w archiwach amerykańskich.
Międzynarodowa Unia Nauk Radiowych
URSI. W dniach 14-20 sierpnia w czasie XXX
Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej
Unii Nauk Radiowych odbyły się wybory nowych władz statutowych na trzyletnią kadencję,
w wyniku których przedstawicielką we władzach
Unii została prof. Iwona Stanisławska z Centrum
Badań Kosmicznych PAN.
STACJE NAUKOWE
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ZA GRANICĄ
(pomocnicze jednostki naukowe)
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli
Dyrektor: dr Jan Krzysztof Frąckowiak
Misją Biura jest promowanie, ułatwianie
i rozwijanie uczestnictwa polskiego środowiska
naukowego w europejskich projektach i inicjatywach, a w szczególności – zwiększenie udziału
Polski w programach ramowych Unii Europejskiej (obecnie – 7PR). Dla realizacji misji Biura
ważna była współpraca z działającymi w Brukseli
organizacjami i instytucjami, głównie międzynarodowymi. Najważniejsi partnerzy tej współpracy
to Komisja Europejska (dyrektoriaty podejmujące

sprawy badań i rozwoju, zwłaszcza Dyrektoriat
Generalny Badań i Innowacji oraz Dyrektoriat
Generalny Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów), Parlament Europejski, podobne biura z sieci IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices
in Brussels), ERAC (European Research Area
Committee), a także Stałe Przedstawicielstwo
RP przy UE, Ambasada RP w Brukseli, polskie
przedstawicielstwa regionalne.
W 2011 roku Biuro kontynuowało organizowanie/ współorganizowanie spotkań i seminariów
z cyklu „PolSCA Meetings” i „PolSCA Seminars”
z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej
oraz polskich i zagranicznych ekspertów. W 16
takich wydarzeniach promocyjnych uczestniczyło
ponad 260 osób, przedstawiono 93 wykłady i prezentacje multimedialne, które są umieszczone
na stronie internetowej Biura (www.polsca.eu).
Wśród uczestników spotkań i seminariów było
22 ekspertów z Komisji Europejskiej oraz około
90 naukowców i ekspertów zagranicznych. Biuro
prowadziło liczne konsultacje na rzecz podmiotów
krajowych i zagranicznych, upowszechniało też
w kraju informacje, głównie dotyczące spraw 7PR.
Z inicjatywy i przy współpracy Biura z ekspertami Uniwersytetu Warszawskiego powstały
trzy kolejne opracowania statystyczne dotyczące
pozycji nauki polskiej na arenie międzynarodowej w dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych, nauk rolniczych oraz nauk o Ziemi.
Współpracując ze Stałym Przedstawicielstwem
RP przy UE, a także z Ambasadą RP w Brukseli, Biuro PolSCA upowszechniło wystawę
biograficzną Marii Skłodowskiej-Curie (opracowaną przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie i Archiwum PAN), organizowało
lub współorganizowało 20 wystaw: w Belgii (18
wystaw, w tym 13 w Brukseli) i w Luksemburgu
(2 wystawy). Prezentacje nawiązywały do polskiej prezydencji w UE, stulecia drugiej Nagrody
Nobla dla uczonej, a także do ogłoszenia roku
2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii. Wystawy obejrzało około 6000 osób.
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Centrum Badań Historycznych PAN
w Berlinie

Stacja Naukowa w Moskwie
Dyrektor, Stały Przedstawiciel PAN przy RAN:
prof. dr hab. Kazimierz Waćkowski

Dyrektor: dr hab. Robert Traba
W okresie sprawozdawczym w pracach naukowych Centrum dominowało zakończenie projektu „Polsko-niemieckie miejsca pamięci” oraz
uruchomienie projektu „Modi memorandi”. 24
listopada odbyła się promocja tomu „Paralele”,
pierwszego z czterech tomów publikacji Polskoniemieckie miejsca pamięci w ramach wystawy
„Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce polsko-niemieckiej” w Martin-Gropius-Bau.
W 2011 roku po raz czwarty przyznano Naukową Nagrodę Ambasadora Rzeczypospolitej
Polskiej w Niemczech za wybitne prace doktorskie i magisterskie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, poświęcone historii i kulturze
Polski oraz relacjom polsko-niemieckim. Nagroda cieszy się dużym zainteresowaniem w Niemczech. Przewiduje się zorganizowanie w Polsce,
na podobnych zasadach, naukowej nagrody za
najlepszą pracę z dziedziny historii Niemiec i relacji polsko-niemieckich.
Po roku funkcjonowania, seminaria Klaus Zernack Kolloquium zdobyły markę stałego punktu
spotkań młodych naukowców nie tylko z Berlina.
W związku z umową podpisaną w 2010 r.
przez Prezesa PAN, w 2011 roku prowadzono
rozmowy z Leibniz-Gemeinschaft, których celem jest przygotowanie w roku 2012 pierwszej
dużej konferencji obu instytucji. W fazie końcowej znajdował się projekt uruchomienia Centrum
Badań Polonoznawczych (w rozumieniu polish
studies) na jednym z uniwersytetów niemieckich.
Inicjatywa ta została zgłoszona w exposé dyrektora CBH PAN w roku 2006 jako Katedra im.
Aleksandra Brücknera. Centrum zorganizowało
łącznie 15 konferencji i sympozjów. Wydano
Rocznik CBH PAN oraz dwie publikacje książkowe. Pracownicy Centrum wydali drukiem łącznie
ponad 30 pozycji.

W 2011 r. Stacja zorganizowała 23 konferencje, sympozja, odczyty i seminaria naukowe, które odbyły się w wiodących ośrodkach naukowych
Rosji (Moskwa, Sankt Petersburg, Jekaterynburg,
Kazań, Rostów nad Donem) oraz w Polsce. Największą imprezą naukową współorganizowaną
przez Stację była konferencja „Polonia w Kazaniu i Wołgo-Uralu w XIX-XX wieku” (6-8 czerwca) na Kazańskim (Nadwołżańskim) Uniwersytecie Federalnym i w filii tego Uniwersytetu
w Jełabudze, a także odsłonięcie tablicy Janа
Baudouin de Courtenay. W konferencji i w odsłonięciu tablicy uczestniczyli między innymi
ambasador RP w Federacji Rosyjskiej Wojciech
Zajączkowski, rektor Kazańskiego (Nadwołżańskiego) Uniwersytetu Federalnego prof. Ilszat
Gafurow oraz premier Tatarstanu Ildar Halikow.
Stacja ściśle współpracowała z Rosyjską Akademią Nauk, Rosyjską Akademią Nauk Rolniczych i Rosyjską Akademią Nauk Medycznych,
jak również z rosyjskimi i polskimi uczelniami
wyższymi. Działalność w zakresie upowszechniania osiągnięć nauki polskiej oraz poszerzania współpracy naukowej z Rosją prowadzono
w licznych ośrodkach naukowych Federacji
Rosyjskiej – w Moskwie, Sankt Petersburgu, Jekaterynburgu, Omsku, Nowosybirsku, Irkucku,
Kaliningradzie, Kazaniu, Tambowie, Twerze,
Włodzimierzu, Dubnej. We współpracy z partnerami rosyjskimi Stacja opublikowała łącznie
4 woluminy materiałów konferencyjnych: Польские исследователи Сибири (Санкт-Петербург
2011, cc. 167); Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты (Mосква
2011, cc. 336); Версальско-вашингтонская
международнo-правовая система: зарождение, развитие, кризис (Москва 2011, cc. 366);
Polonia в Казани и в Волго-Уралье в XIX-XX
(Казань 2011, cc. 332).
W 2011 r. pracownicy Stacji ogłosili drukiem
21 artykułów, a także wygłosili 22 referaty na międzynarodowych konferencjach, sesjach, seminariach i sympozjach naukowych w Rosji, Polsce, na
Łotwie, w Bułgarii. Kontynuowali badania nad pro-
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jektami dotyczącymi biografii Józefa Becka (18941944), Tadeusza Bułharyna (1789-1859), działalności i roli Polaków w Kominternie (1919-1943)
oraz dziejami polityki zagranicznej Polski i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym.
Stacja Naukowa w Paryżu
Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Pielaszek
Stacja realizowała założenia przedstawione
w planie na rok 2011. Łącznie zorganizowano
51 imprez, w tym 21 wykładów, 7 konferencji
naukowych, 2 spotkania naukowe i 2 dyskusje
naukowe oraz koncerty i wieczory muzyczne.
Rok 2011 był polsko-francuskim Rokiem
Marii Skłodowskiej-Curie organizowanym przez
polskie i francuskie środowiska naukowe w ramach Międzynarodowego Roku Chemii. Wykład
w Stacji przedstawiła prof. Hélène Langevin-Joliot, wnuczka Noblistki. Odbyło się kilka wydarzeń związanych z tym rokiem, m.in. cztery wystawy planszowe. Dyrektor Stacji był członkiem
francuskiego i polskiego komitetu obchodów 100.
rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie
Nagrody Nobla.
Spośród innych wydarzeń należy wymienić
m.in. kontynuowanie cyklu wykładów „Wspólna
historia Polski i Francji”. Zainaugurowano cykl
referatów prezentujący badania młodych polskich
naukowców pracujących we Francji. Swoje prace
zaprezentowali: dr Katarzyna Placek z Instytutu
Pasteura („From genes to function: How our genes guide the development of T-lymphocyte populations with different immune properties”) oraz
Filip Taterka, stażysta w Luwrze („Les mystères
des hiéroglyphes – la cryptographie égyptienne
sous le Nouvel Empire”). Spotkania te zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem
Doktorantów i Absolwentów Polskich we Francji.
W Stacji odbyły się dwie konferencje programów COST (IE601 – Wood science for cultural
heritage i MP0601 – Short wavelength laboratory
sources) grupujące naukowców z około 20 krajów
Europy, współkoordynowane przez polskie placówki naukowe (Instytut Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni im. Jerzego Habera PAN i Instytut
Badań Jądrowych). W maju odbyła się w Stacji

konferencja „The 4th Polish-French Conference
on Cancer Biology and Therapy”. Było to kolejne
spotkanie uczestników dynamicznie rozwijającego się polsko-francuskiego programu naukowego,
którego początki miały miejsce właśnie w Stacji.
Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych
wspólnie ze Stacją zorganizowało Wystawę Polskiej Książki Naukowej, prezentującą ponad 1000
pozycji przedstawionych przez 40 wydawców.
Wydano trzynasty tom Roczników Stacji
(szósty tom wydany całkowicie w języku francuskim). Wspólnie z Uniwersytetem Cergy-Pontoise opublikowano książkę Barbara Skarga –
Penser Après le Goulag (textes et commentaires
réunis par Joanna Nowicki) będącą pokłosiem
zorganizowanego w Stacji spotkania poświęconego Barbarze Skardze.
Dyrektor Stacji, jako przedstawiciel PAN,
brał udział w różnych wydarzeniach naukowych
i oficjalnych, m.in. w kolokwium „Chimie pour
l’énergie nucléaire du futur” w Montpellier (5
kwietnia). Podsumowanie działalności Stacji
w latach 2005-2011 przedstawiono na stronie
internetowej Stacji.
Stacja Naukowa w Rzymie
Dyrektor: dr hab. Leszek Kuk
W roku sprawozdawczym Stacja zorganizowała 25 wykładów, odczytów i konferencji (tj.
o ponad 20% więcej niż w roku poprzednim).
Wzrosła również frekwencja na organizowanych przez Stację imprezach. Odbyła się m.in.
konferencja naukowa „Polsko-rosyjski spór historiograficzny wokół zbrodni katyńskiej”; wykład prof. Zbigniewa Karpusa z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu «Żołnierze sowieccy w polskich obozach jenieckich w latach
1919-1922. Anty-Katyń „avant la lettre?”» oraz
dyskusja panelowa „Victor Zaslavsky jako badacz sowieckiego totalitaryzmu” dla uczczenia
pamięci rosyjskiego, wybitnego specjalisty w zakresie historii ZSRR pracującego i cenionego we
Włoszech, autora ważnej pracy o zbrodni katyńskiej (marzec 2011). Hanna Suchocka wieloletnia ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, była
premier rządu RP przygotowała wykład „Verso
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l’Europa unita. Dalle esperienze dell’ex primo
ministro della Polonia” łączący refleksję historyczną i politologiczną wspartą o doświadczenia
osobiste i przywołujący osobiste wspomnienia
(październik 2011). Stacja współorganizowała międzynarodowy kongres naukowy „L’unità
d’Italia in Europa”, Rzym, Vittoriano, z Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, przy
współpracy ośmiu zagranicznych instytutów naukowych działających w Rzymie i z udziałem prezydenta Republiki Włoskiej (październik 2011).
W grudniu 2011 r. odbyła się międzynarodowa
konferencja naukowa, współorganizowana m.in.
z Uniwersytetem La Sapienza oraz Instytutem
Polskim w Rzymie, „Il mondo familiare di Czesław Miłosz” z okazji setnej rocznicy urodzin
poety (trzecia część, „La traduzione come esercizio di lettura poetica: incontro con i traduttori de
Miłosz”, odbyła się w siedzibie Stacji).
W Stacji odbyły się wykłady wybitnych
przedstawicieli nauki polskiej i europejskiej:
prof. D. Beauvois – z zakresu historii tzw. kresów polskich w XIX wieku; wiceprezesa PAN A.
Górskiego – z dziedziny medycyny i jej etycznych implikacji; prof. K. Pomiana – na temat
roli instytucji muzeum narodowego w Europie
środkowo-wschodniej; prof. K. Modzelewskiego
– o wyzwaniach stojących przed nauką polską
w okresie transformacji ustrojowej.
W działalności Stacji uwzględnione zostały
rocznice: 150-lecie zjednoczenia Włoch oraz
100-lecie urodzin Czesława Miłosza.
W roku sprawozdawczym Stacja wydała tom
126 „Conferenze” zawierający materiały z konferencji naukowej poświęconej M. Bacciarellemu.
Zakończone zostały prace nad wydaniem tomu
127 poświęconego działalności prymasa Hlonda
w latach 1939-1948, zawierającego również akta
konferencji naukowej na ten temat zorganizowanej w 2009 r. Kontynuowano przygotowania do
wydania tomu 128, publikującego akta zjazdu
polonistów włoskich w 2010 r. Podjęto prace
nad powołaniem nowej serii wydawniczej „Atti
dell’Accademia Polacca”, w której kolejnych tomach zamieszczane będą teksty wykładów prezentowanych w Stacji.
Przyspieszono prace nad tworzeniem elektronicznego katalogu księgozbioru Biblioteki Stacji
w systemie VIRTUA.

Stacja współpracuje z Instytutem Polskim
i ambasadami RP – we Włoszech i w Stolicy
Apostolskiej. Dobrze się rozwija jej współpraca
z instytucjami badawczymi i kulturalnymi skupionymi w Unione Internazionale degli Istituti di
Archeologia, Storia e Storia dell’Arte w Rzymie,
a także uczelniami oraz naukowymi stowarzyszeniami włoskimi, głównie rzymskimi.
Stacja Naukowa w Wiedniu
Dyrektor: prof. dr hab. Bogusław Dybaś
W roku 2011 działalność Stacji Naukowej
w Wiedniu koncentrowała się wokół głównego
zadania, jakim jest promocja i popularyzacja nauki polskiej, rozwój polsko-austriackiej i międzynarodowej współpracy naukowej, a także rozwój
i opracowanie zbiorów bibliotecznych oraz działalność naukowa w ramach realizowanych lub
współrealizowanych projektów.
Stacja zorganizowała lub współorganizowała
w 2011 roku sześć konferencji naukowych i sympozjów, m.in.: „Humanismus in Polen. Die Bezie
hungen zwischen Wien und Polen vom XV Jh.
bis zum XVIII Jh.” (we współpracy z Austriacką
Akademią Nauk, Uniwersytetem Szczecińskim
oraz Uniwersytetem Wiedeńskim); „Erinnern &
erinnert werden. Das Türkengedächtnis und seine
Funktion in Zentral- und Osteuropa” (we współpracy z Austriacką Akademią Nauk, Instytutem
Historii PAN oraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie); „Der Vielvölkerstaat und der
Krieg” (we współpracy z Muzeum Historii Wojskowości w Wiedniu); „Stanisław Lem – Zukunftsvisionen im Rückblick” (we współpracy z Club
of Rome – European Support Centre w Wiedniu).
Przeprowadzono siedem seminariów/dyskusji
panelowych, m.in.: „What is Truth? In Philosophy and in Different Scientific Disciplines”, „Otto
Forst de Battaglia, der unersetzliche Vermittler
zwischen den Kulturen“, „Das KZ Lublin-Majdanek und die Justiz. Strafverfolgung und verweigerte Gerechtigkeit: Polen, Deutschland und
Österreich im Vergleich”. Zorganizowano także
dyskusję panelową połączoną z prezentacją filmu:
„Honor Generała” (A General’s Honour) i dyskusję panelową „Auf dem Weg zur Anerkennung:
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Erfahrungen und Perspektiven der Volksgruppen
in Wien”.
Odbyło się dziewiętnaście wykładów i odczytów, w tym osiem w ramach serii „Wykłady Kopernikańskie” i trzy wykłady-prezentacje
projektów badawczych młodych polskich badaczy przebywających w Wiedniu, m.in. w ramach
stypendiów Fundacji Lanckorońskich z Brzezia.
W Stacji prezentowane były dwie wystawy:
pierwsza, przygotowana przez Muzeum Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie, poświęcona
polskiej noblistce (prezentowana także w auli Austriackiej Akademii Nauk); druga – „Die schlesischen Friedenskirchen in Schweidnitz und Jauer.
Ein deutsch-polnisches Kulturerbe” – przygotowana przez Niemieckie Forum Kulturalne Europy
Wschodniej w Poczdamie. Stacja przygotowała
także wystawę własną „Viribus unitis? Polnische Parlamentarier in der Habsburgermonarchie
1848-1918” we współpracy z wiedeńskim Archiwum Parlamentu oraz Austriackim Archiwum
Państwowym (ekspozycja była prezentowana
w siedzibie tej ostatniej instytucji).
Stacja uczestniczyła w prezentacji książki
Timothy Snydera Bloodlands. Europa zwischen
Hitler und Stalin zorganizowanej przez Instytut
Nauk o Człowieku.
W ramach działalności wydawniczej Stacji
ukazały się w roku 2011 następujące publikacje:
Otto Forst de Battaglia, der unersetzliche Vermittler zwischen den Kulturen, red. Bogusław
Dybaś, Jakub Forst-Battaglia, Krzysztof Husz
cza, seria: „Symposien und Seminare am Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie
der Wissenschaften in Wien”, tom 8, Wiedeń
2011; Pogłosy. Aspekty twórczości Ewy Lipskiej,
red. Alois Woldan, seria: „Sympozja i seminaria”,
tom 9, Wiedeń 2011; What is Truth? In Philosophy and in Different Scientific Disciplines, red.
Hashi Hisaki, Józef Niżnik, seria: „Conference
Proceedings and Monographs”, tom 9, Wiedeń
2011; Eigenschaften des Bernsteins und anderer
fossiler Harze aus aller Welt/Właściwości bursztynu i innych żywic kopalnych świata, red. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Norbert Vávra, seria: „Conference Proceedings and Monographs”,
tom 10, Wiedeń 2011; Viribus Unitis? Polnische
Parlamentarier in der Habsburgermonarchie
1848-1918, (Katalog wystawy prezentowanej od

23 listopada do 21 grudnia 2011). Ausstellung
unter dem Ehrenschutz von Barbara Prammer,
Präsidentin des Nationalrates der Republik Österreich. Polnische Akademie der Wissenschaften
- Wissenschaftliches Zentrum in Wien, Republik
Österreich Parlamentsdirektion, Österreichisches
Staatsarchiv, Wiedeń 2011.
We współpracy z innymi instytucjami ukazały
się: Von Söldnerheeren zu UN-Truppen. Heerwesen und Kriege in Österreich und Polen vom 17.
bis 20. Jahrhundert, red. Claudia Reichl-Ham,
Irmgard Nöbauer, Wien: Heeresgeschichtliches
Museum Wien 2011; Das KZ Lublin-Majdanek
und die Justiz. Strafverfolgung und verweigerte
Gerechtigkeit: Polen, Deutschland und Österreich im Vergleich, red. Claudia KuretsidisHaider, Irmgard Nöbauer, Winfried R. Garscha,
Siegfried Sanwald, Andrzej Selerowicz, seria:
„Veröffentlichungen der Forschungsstelle Nachkriegsjustiz”, Band 4, Graz, Clio, 2011; Die
Reformation in Mitteleuropa. Beiträge anlässlich des 500. Geburtstages von Primus Truber,
2008 /Reformacija v srednji Evropi. Prispevki
ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja, 2008,
red. Vincenc Rajšp, Karl W. Schwarz, Bogusław
Dybaś, Christian Gastgeber; Verlag: SZI-Dunaj/
Wien und ZRC SAZU, seria: „Srednjeevropska
znanstvena knjižnica. Mitteleuropaische Wissenschaftsbibliothek”, Wien-Ljubljana 2011.
Stacja Naukowa w Wiedniu współpracowała
z licznymi instytucjami naukowymi w Austrii
i Polsce. Realizując projekty naukowe, m.in.
kontynuowano prace nad edycją tzw. mapy Miega (zdjęcie kartograficzne Galicji po jej zajęciu
przez Austrię w wyniku I rozbioru w 1772 roku).
W ramach projektu „Polonica w archiwach austriackich” tworzono komputerową bazę danych
umieszczoną na stronie internetowej Stacji, a także przygotowano do druku katalog poloników
w wiedeńskim Archiwum Parlamentu. W ramach
projektu „Integracja polityczna Polaków w Austrii” finalizowano prace, przygotowując do druku
publikację.
W roku 2011 księgozbiór biblioteki Stacji
powiększył się o 350 pozycji książkowych i 236
numerów czasopism dzięki zakupom oraz darom.
Obecnie księgozbiór liczy 9774 pozycje.
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Polsko-Chińskie Centrum Dialogu Uczonych
i Inżynierów (PCCDSE)
Polska Akademia Nauk i Chińska Akademia Nauk Technicznych podpisały w dniu
31.12.2010 r. porozumienie o utworzeniu PolskoChińskiego Centrum Dialogu Uczonych i Inżynierów (PCCDSE). Zadaniem Centrum jest przełamywanie barier formalnych i biurokratycznych
we współpracy naukowej i gospodarczej między
Polską i Chinami. W przyszłości działalność ta
będzie służyła rozszerzaniu współpracy polskochińskiej w różnych dziedzinach życia naukowego, społecznego i gospodarczego.
W pierwszym okresie działalność Centrum
Dialogu obejmie organizację polsko-chińskich
seminariów i innych form spotkań uczonych,
inżynierów i młodych naukowców, a także starania o wymianę doktorantów i wspólną realizację projektów naukowych z obszaru nowych
technologii energetycznych, a zwłaszcza energii
ze źródeł odnawialnych, inżynierii transportu
publicznego, jak również technologii materiałów
zaawansowanych oraz technologii informatycznych, wspomagających procesy zrównoważonego
rozwoju. Przedmiotem pracy Centrum będą także
inne problemy zgłoszone przez partnerów.
W dniu 9 maja 2011 r. w Polsko-Chińskim
Centrum Dialogu Uczonych i Inżynierów złożyła
wizytę delegacja siedmiu profesorów z Uniwersytetu Chongqing of Posts and Telecommunications. Uniwersytet zalicza się do grupy uczelni
chińskich najszybciej modernizowanych. Obecnie w Uniwersytecie tym studiuje ponad 20 000
studentów, w tym ponad 3000 studentów studiów podyplomowych. Pracuje ok. 500 profesorów i ponad 100 wysokiej klasy ekspertów.
Dwudziestu profesorów Uniwersytetu to członkowie Chińskiej Akademii Nauk lub Chińskiej
Akademii Nauk Technicznych. W czasie wizyty
w Polskiej Akademii Nauk zostało podpisane,
w obecności konsula Ambasady Chińskiej, porozumienie w sprawie szeroko pojętej współpracy,
a w szczególności w zakresie wymiany informacji
naukowej (czasopisma, książki i raporty z badań),
wymiany uczonych i nauczycieli akademickich,
prowadzenia wspólnych badań naukowych
i uczestnictwa w grantach międzynarodowych.

Za szczególną i pożyteczną formę współpracy
w porozumieniu uznano wymianę doktorantów.
W dniach 16-17 czerwca 2011 r. odbyło się
Seminarium Polsko-Chińskie „ECO-Mobilność –
Innowacyjne technologie”, które zapoczątkowało nowy charakter współpracy polsko-chińskiej
w zakresie wspólnych prac naukowo-badawczych, potencjalnych wspólnych wdrożeń oraz
wymiany naukowej. Seminarium współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie
1.3.1) oraz Instytutu Transportu Samochodowego. Jego organizatorami byli: Polsko-Chińskie
Centrum Dialogu Uczonych i Inżynierów Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Warszawska
i Instytut Transportu Samochodowego.
Wspólnie z Biurem Współpracy z Zagranicą, Centrum w dniu 22 października 2011 r.
zorganizowało warsztaty w ramach programu
SEA-EU-NET na temat „Nanoproducts and risk
management in nanotechnology – the experience
of European and South-East Asian countries”.
Celem warsztatów było przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem
ryzykiem i etycznymi aspektami nanotechnologii,
szczególnie w medycynie i ochronie środowiska,
ożywienie dyskusji na te tematy w krajach członkowskich UE i ASEAN, zmierzającej do wprowadzenia przepisów dotyczących odpowiedzialnego
prowadzenia badań w dziedzinie nanotechnologii.
Polsko-Chińskie Centrum Dialogu Uczonych i Inżynierów doprowadziło do podpisania
z KGHM Polska Miedź S.A. dwóch porozumień
dotyczących współpracy Polskiej Akademii Nauk
z Kombinatem. W dniu 29 kwietnia 2011 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie wspierania
naukowo-przemysłowej współpracy pomiędzy
polskimi i chińskimi naukowcami i inżynierami, a 13 maja 2011 r. – Porozumienie w sprawie
wspierania badań konwersji energii ze źródeł
odnawialnych.
Polsko-Chińskie Centrum Dialogu Uczonych
i Inżynierów jest w bieżącym kontakcie z Ambasadą Chin w Polsce. Nawiązało także współpracę
z Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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INFORMACJA STATYSTYCZNA

W Informacji statystycznej wykorzystano znaki umowne:
kreska (-)

–

zjawisko nie występuje

kropka (•)

–

brak danych

znak x

–

wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe

„w tym”

–

nie podaje się wszystkich składników sumy

TABL.1 CZŁONKOWIE
1 CZŁONKOWIE
TABL.
PAN WPAN
2011W
R. 2011

R.

(stan
w 31.12.2011r.)
dniu 31.XII.2011 r.)
(stan na

Członkowie krajowi
Wyszczególnienie

ogółem

rzecz.

Członkowie krajowi zatrudnieni
koresp.

w tym
w tym
ogółem
ogółem
kobiety
kobiety

w PAN

w
w
szkołach innych
wyższych instyt.

Członkowie
zagraniczni

pozostali ogółem

w tym
kobiety

ogółem

w tym
kobiety

Ogółem

321

15

176

6

145

9

98

118

26

79

203

5

Nauki humanistyczne
i społeczne

48

4

25

2

23

2

7

29

1

11

36

1

Nauki biologiczne
i rolnicze

72

6

37

2

35

4

29

32

11

-

49

3

w tym: biologia
rolnictwo

39
33

4
2

19
18

1
1

20
15

3
1

20
9

19
13

11

-

26
23

3
-

Nauki ścisłe i nauki
o Ziemi

91

1

56

-

35

1

43

24

5

19

57

-

w tym: matematyka
fizyka/astronomia
chemia
nauki o Ziemi

19
28
24
20

1
-

11
17
14
14

-

8
11
10
6

1
-

7
12
13
11

8
7
7
2

1
3
1
-

3
6
3
7

12
16
17
12

-

Nauki techniczne

73

-

39

-

34

-

13

23

3

34

37

-

Nauki medyczne

37

4

19

2

18

2

6

10

6

15

24

1

Według
danych
Gabinetu
Prezesa
Według
danych
Gabinetu
Prezesa
PAN

PAN

TABL. 2 CZŁONKOWIE KOMITETÓW NAUKOWYCH I PROBLEMOWYCH
TABL.
2 CZŁONKOWIE
KOMITETÓWW
NAUKOWYCH
ZATRUDNIENIA
W 2011 R.
WG
MIEJSC
ZATRUDNIENIA
2011 R. I PROBLEMOWYCH WG MIEJSC(stan
w dniu 31.XII.2011
r.)
Wyszczegółnienie
OGÓŁEM

ogółem

w
PAN

Zatrudnienie
w szkołach
wyższych

w inst.
resort.
gosp.

ogółem

Struktura w %
w
w szkołach
PAN
wyższych

w inst.
resort.
gosp.

3 742

546

2 757

439

100

14,6

73,7

11,7

312

73

183

56

100

23,4

58,7

18,0

3 430

473

2 574

383

100

13,8

75,0

11,2

Nauki humanistyczne i społeczne

882

74

777

31

100

8,0

88,0

4,0

Nauki biologiczne i rolnicze

909

151

634

124

100

16,6

69,7

13,6

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi

467

121

292

54

100

25,9

62,5

11,6

Nauki techniczne

811

70

637

104

100

8,6

78,5

12,8

Nauki medyczne

361

57

234

70

100

15,8

64,8

19,4

Komitety przy
Prezydium PAN
Komitety
Wydziałowe

Według danych Gabinetu Prezesa PAN
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PRZY PREZYDIUM PAN
Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych
przew. Piotr Wolański prof. dr hab.
Komitet Badań Polarnych
przew. Jacek A. Jania prof. dr hab.
przew. hon. Krzysztof Birkenmajer czł. rzecz. PAN
Komitet Badań nad Zagrożeniami
przew. Zbigniew Kundzewicz czł. koresp. PAN
Komitet Bioetyki
przew. Zbigniew Szawarski prof.dr hab.
przew. hon. Kornel Gibiński czł. rzecz. PAN
Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
przew. Michał Kleiber czł rzecz. PAN
przew. hon. Leszek Kuźnicki czł. rzecz. PAN
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
przew. Tadeusz Markowski prof. dr hab.
Rada Języka Polskiego
przew. Andrzej Markowski prof. dr hab.
przew. hon. Walery Pisarek prof. dr hab.
Rada Towarzystw Naukowych
przew. Zbigniew Kruszewski dr hab.
Rada Upowszechniania Nauki
przew. Magdalena Fikus prof. dr hab.

Nauki humanistyczne i społeczne
Nauki biologiczne i rolnicze
Nauki ścisłe i nauki o Ziemi
Nauki techniczne
Nauki medyczne

Komitety Wydziałowe

Komitety przy Prezydium PAN

OGÓŁEM

WYSZCZEGÓLNIENIE

6
5
5
9
5
4
1
4

30
32
48
40
39
28
14

69
94
89
87
29

882
909
467
811
361

45

368

3 430

41
2

41

312

312
36

409

3 742

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

1

3

3

3

2

2

2

2

20
2

65
44
10
37
23

179

20

199

3

-

2

7

5

-

1

2

23
3

36
67
45
154
42

344

23

367

2 350

-

390

581

375

-

45

90

4 251
420

2 524
10 160
4 179
16 382
4 738

37 983

4 251

42 234

22

-

39

212

61

-

13

43

444
54

924
2 111
1 474
8 773
549

13 831

444

14 275

-

-

118

-

-

-

-

-

118
-

12
25
1

38

118

156

-

-

4

15

6

-

-

1

26
-

28
25
6
43
3

105

26

131

374,55

-

-

-

6 100

4 800

-

-

200

11 100
-

-

-

-

243,00

98,10

-

-

33,45

374,55
-

18 780 884,00
12 790 710,00
4 280 239,06
9 805 1 283,50
660
46,50

46 315 3 163,06

11 100

57 415 3 537,61

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

(stan
w dniu 31.XII.2011
r.)
(stan w dniu
31.XII.2011
r.)

Zebrania Działalność o charakterze naukowym
plenarne konf.nauk. uczest.
referaty eksperorganiz.i
konfe- komunik.
tyzy
współorg. rencji

TABL.
NAUKOWE
I PROBLEMOWE
PAN
W R.
2011 R.
TABL. 33 KOMITETY
KOMITETY NAUKOWE
I PROBLEMOWE
PAN W
2011
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TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2011 R.

WYDZIAŁ I NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
Komitet Historii Nauki i Techniki
przew. Kalina Bartnicka prof. dr hab.
Komitet Językoznawstwa
przew. Maciej Grochowski prof. dr hab.
Komitet Nauk Demograficznych
przew. Irena E. Kotowska prof. dr hab.
przew. hon. Janina Jóźwiak prof.dr hab.
Komitet Nauk Ekonomicznych
przew. Emil Panek prof. dr hab.*
przew. hon. Urszula Płowiec prof. dr hab.
Komitet Nauk Etnologicznych
przew. Aleksander Posern-Zieliński czł. koresp. PAN*
przew. hon. Zbigniew Jasiewicz prof. dr hab.
Komitet Nauk Filozoficznych
przew. Piotr Gutowski dr hab. prof. KUL*
Komitet Nauk Historycznych
przew. Krzysztof Mikulski prof.dr hab.
Komitet Nauk o Finansach
przew. Andrzej Gospodarowicz prof. dr hab.
Komitet Nauk o Kulturze
przew. Wojciech Burszta prof. dr hab.
Komitet Nauk o Kulturze Antycznej
przew. Krystyna Bartol prof. dr hab.
Komitet Nauk o Literaturze
przew. Krzysztof Kłosiński prof. dr hab.*
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
przew. Józef Orczyk prof. dr hab.
przew. hon. Antoni Rajkiewicz prof. dr hab.
Komitet Nauk Orientalistycznych
przew. Marek Mejor prof. dr hab.*
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
przew. Bogdan Nogalski prof. dr hab.
przew. hon. Wiesław M. Grudzewski czł. koresp. PAN
Komitet Nauk o Sztuce
przew. Juliusz Chrościcki prof. dr hab.
Komitet Nauk Pedagogicznych
przew. Bogusław Śliwerski prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

69
3
7
1
1
4
3
3
3
1
1
2
5
1

882
28
32
27
36
27
27
33
26
31
34
33
34
27
37
34
31

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

4

3

2

2

3

2

5

2

3

-

3

1

2

1

3

65
3

2

1

3

-

2

3

-

-

3

1

-

2

1

1

2

36
2

203

50

275

-

160

140

-

-

475

-

-

70

100

76

210

2 524
50

107

8

-

2

12

-

4

-

80

30

-

60

18

45

196

924
24

-

-

-

-

-

1

2

-

-

1

-

-

-

-

-

12
-

1

1

1

1

-

1

2

1

1

1

2**

1

1

1

1

28
-

350

400

1 600

200

-

300

600

600

350

300

300

400

2 850

250

350

18 780
-

20,00

24,00

36,00

24,00

-

16,00

30,00

30,00

11,00

20,00

47,00

26,00

78,00

11,00

20,00

884,00
-

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

(stan w dniu 31.XII.2011 r.)

(stan w dniu 31.XII.2011 r.)

Zebrania Działalność o charakterze naukowym
plenarne konf.nauk. uczest.
referaty eksperorganiz.i
konfe- komunik.
tyzy
współorg. rencji

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2011 R. (cd.)
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4
2

1
2
10
2
94
3
1
15

32
32

36
29
31
33
909
30
21
55

1

33

2

-

44
2

4

1

2

1

2

1

3

3

3

1

67
4

3

-

2

-

5

-

-

1

805

68

10 160
422

80

-

206

-

284

-

-

45

-

-

-

-

1

-

-

1

1

1

-

-

-

1

-

25
3

1

-

-

1

1

2

3

2***

1

1

1 200

-

12 790
900

630

-

-

400

350

3 950

1 150

-

250

3 200

(stan w dniu 31.XII.2011 r.)

96

5

2 111
15

23

-

7

-

239

-

3

20

1

-

42,00

-

710,00
37,00

30,00

-

-

40,00

10,00

170,00

40,00

60,00

18,00

123,00

-

6

-

1

-

42

1

-

-

-

-

4

27

2

23

1

40

29

1

30

3

1

31

(stan w dniu 31.XII.2011 r.)
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Publikacje komitetu
plenarne konf.nauk. uczest.
referaty eksper- liczba
nakład
arkusze
organiz.i
konfe- komunik.
tyzy
tytułów ( w egz.) wydaw.
współorg. rencji
4
3
1
60
21
-

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2011 R.

WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH
Komitet Agrofizyki
przew. Bohdan Dobrzański prof. dr hab.
przew. hon. Janusz Haman czł. rzecz. PAN
Komitet Antropologii
przew. Krzysztof Kaczanowski prof. dr hab.
Komitet Biochemii i Biofizyki
przew. Grzegorz Bartosz czł. koresp. PAN

Komitet Badań nad Migracjami
przew. Marek Okólski prof. dr hab.
Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
przew. Bogdan Klepacki prof. dr hab.
Komitet Etyki w Nauce
przew. Jan Woleński czł. koresp. PAN
przew. hon. Kornel Gibiński czł. rzecz. PAN
Komitet Naukoznawstwa
przew. Urszula Żegleń prof. dr hab.

KOMITETY PROBLEMOWE:

Komitet Słowianoznawstwa
przew. Małgorzata Korytkowska prof. dr hab.
przew. hon. Janusz Siatkowski prof. dr hab.
Komitet Socjologii
przew. Krzysztof Frysztacki prof. dr hab.*
Komitet Statystyki i Ekonometrii
przew. Jacek Osiewalski prof. dr hab.*

Komitet Nauk Politycznych
przew. Grażyna Ulicka dr hab. prof. UW
przew. hon. Krzysztof Pałecki prof. dr hab.
Komitet Nauk Pra - i Protohistorycznych
przew. Bogusław Gediga prof. dr hab.
przew. hon. Stanisław Tabaczyński czł. rzecz. PAN
Komitet Nauk Prawnych
przew. Mirosław Wyrzykowski dr hab. prof. UW
Komitet Nauk Teologicznych
przew. Tadeusz Dola ks. prof. dr hab.*
Komitet Psychologii
przew. Piotr Oleś prof. dr hab.
przew. hon. Jan Strelau czł. rzecz. PAN

WYSZCZEGÓLNIENIE
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5
2
2
5
2
4
5
6
1

48
36
26
35
38
38
51
33
39
27

4

38

2

-

1

4

1

1

5

2

2

2

-

1

1

3

3

4

2

-

5

3

3

3

-

1

80

420

170

1 110

171

-

913

262

291

530

-

380

107

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

1

300

-

800

-

-

1 000

-

250

-

-

-

-

-

1 500

(stan w dniu 31.XII.2011 r.)

22

44

46

16

57

-

55

49

67

113

-

16

41

-

4,60

-

101,00

-

-

20,00

-

12,50

-

-

-

-

-

32,90

-

6

1

95

-

37

2

400

-

3

1

-

30

1

142

6

190

46

1

35

1

7

32

(stan w dniu 31.XII.2011 r.)
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Publikacje komitetu
plenarne konf.nauk. uczest.
referaty eksper- liczba
nakład
arkusze
organiz.i
konfe- komunik.
tyzy
tytułów ( w egz.) wydaw.
współorg. rencji
7
1
3
227
35
-

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2011 R.

Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej
przew. Jan Kozłowski czł. koresp. PAN
Komitet Biologii Rozrodu
przew. Tomasz Janiowski prof. dr hab.
przew. hon. Tadeusz Krzymowski czł. rzecz. PAN
Komitet Biotechnologii
przew. Tomasz Twardowski prof. dr hab.
Komitet Botaniki
przew. Bogdan Jackowiak prof. dr hab.
przew. hon. Tomasz J. Wodzicki prof. dr hab.
Komitet Cytobiologii
przew. Elżbieta Wyroba prof. dr hab.
przew. hon. Włodzimierz Korohoda prof. dr hab.
Komitet Ekologii
przew. Marcin Pliński prof. dr hab.
przew. hon. Roman Andrzejewski prof. dr hab.
Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin
przew. Ewa Zimnoch-Guzowska prof. dr hab.
Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej
przew. Andrzej Mocek prof. dr hab.
Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego
przew. Edward Pierzgalski prof. dr hab.
przew. hon. Stanisław Kostrzewa prof. dr hab.
Komitet Mikrobiologii
przew. Marek Niemiałtowski prof. dr hab.
Komitet Nauk Leśnych
przew. Zbigniew Sierota prof. dr hab.
Komitet Nauk Ogrodniczych
przew. Franciszek Adamicki prof. dr hab.
Komitet Nauk o Żywności
przew. Włodzimierz Lenart prof. dr hab.
przew. hon. Antoni Rutkowski czł. rzecz. PAN
Komitet Nauk Weterynaryjnych
przew. Włodzimierz Kluciński prof. dr hab.
Komitet Nauk Zootechnicznych
przew. Dorota Jamroz prof. dr hab.
przew. hon. Zbigniew Staliński prof. dr hab.
Komitet Ochrony Przyrody
przew. Zbigniew Mirek prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2011 R. (cd.)
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Komitet Badań Morza
przew. Marcin Pliński prof. dr hab.
Komitet Chemii
przew. Janusz Lipkowski czł. koresp. PAN
przew. hon. Adam Bielański czł. rzecz. PAN
Komitet Chemii Analitycznej
przew. Jacek Namieśnik prof. dr hab.
przew. hon. Adam Hulanicki czł. koresp. PAN
Komitet Fizyki
przew. Robert R. Gałązka czł. koresp. PAN
Komitet Geofizyki
przew. Kaja Pietsch prof. dr hab.
Komitet Krystalografii
przew. Adam Pietraszko prof. dr hab.
przew. hon. Kazimierz Łukaszewicz czł. koresp. PAN

WYDZIAŁ III NAUK ŚCISŁYCH I NAUK O ZIEMI
Komitet Astronomii
przew. Kazimierz Stępień prof. dr hab.
Komitet Badań Czwartorzędu
przew. Leszek Marks prof. dr hab.

Komitet Ochrony Roślin
przew. Zbigniew T. Dąbrowski prof. dr hab.
przew. hon. Jerzy J. Lipa czł. koresp. PAN
Komitet Parazytologii
przew. Bożena Moskwa prof. dr hab.
Komitet Techniki Rolniczej
przew. Józef Kowalski prof. dr hab.
przew. hon. Janusz Haman czł. rzecz. PAN
Komitet Technologii Drewna
przew. Ewa Dobrowolska prof. dr hab.
Komitet Uprawy Roślin
przew. Zbigniew Skinder prof. dr hab.
Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich
przew. Kazimierz Klima prof. dr hab.
przew. hon. Stanisław Kopeć prof. dr hab.
Komitet Zoologii
przew. Andrzej J. Witkowski prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

2

89
4
2
5
18
1
19
6
3

35

467
33
31
34
53
37
59
34
40

2

25

1

-

-

1

-

1

2

10
-

-

2

2

2

1

18

7

1

-

7

45
-

1

1

1

352

158

1 880

708

76

-

388

4 179
-

62

120

150

120

68

58

659

149

45

-

177

1 474
-

11

21

26

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

1

6
-

2

1

1

1

4

-

650

-

-

-

1 200

300

4 280
-

150

250

200

200

3 350

-

95,00

-

-

-

74,26

10,00

239,06
-

3,00

7,00

6,00

5,00

165,00

-

1

1

786

-

33

2

1 312

-

-

14

-

21

4

43

2

100

39

1

27

2

1

34

(stan w dniu 31.XII.2011 r.)

Publikacje komitetu
Zebrania Działalność o charakterze naukowym
plenarne konf.nauk. uczest.
referaty eksper- liczba
nakład
arkusze
organiz.i
konfe- komunik.
tyzy
tytułów ( w egz.) wydaw.
współorg. rencji
2
2
6
1 750
230
6
2 690 274,00

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

TABL. 3 KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE PAN W 2011 R. (cd.)
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WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH
Komitet Akustyki
przew. Zbigniew W. Engel prof. dr hab.
przew. hon. Andrzej Rakowski czł.rzecz. PAN
Komitet Architektury i Urbanistyki
przew. Zbigniew Bać prof. dr inż.
przew. hon. Witold Cęckiewicz czł. rzecz. PAN
Komitet Automatyki i Robotyki
przew. Krzysztof Malinowski czł. koresp. PAN
Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
przew. Andrzej Weryński czł. koresp. PAN
Komitet Budowy Maszyn
przew. Józef Gawlik prof. dr hab.
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji
przew. Józef Modelski czł. koresp. PAN
Komitet Elektrotechniki
przew. Kazimierz Zakrzewski prof. dr hab.
Komitet Geodezji
przew. Marcin Barlik prof. dr hab.
Komitet Górnictwa
przew. Antoni Tajduś prof. dr hab.
Komitet Informatyki
przew. Jan Węglarz czł. rzecz. PAN
Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej
przew. Stanisław Ledakowicz prof. dr hab.
przew. hon. Andrzej Burghardt czł. rzecz. PAN
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
przew. Wojciech Radomski prof. dr hab.

Komitet Matematyki
przew. Andrzej Białynicki-Birula czł. rzecz. PAN
Komitet Nauk Geograficznych
przew. Andrzej Kostrzewski prof. dr hab.
Komitet Nauk Geologicznych
przew. Andrzej Żelaźniewicz czł. koresp. PAN
Komitet Nauk Mineralogicznych
przew. Janusz Janeczek prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

2
6
5
2
5
11
3
3

35
44
44
25
44
42
31
43

-

22

6

87
4

811
25

30

1

21

7

8

36

37

4

39

50

(stan w dniu
31.XII.2011
r.)
(stan
w dniu 31.XII.2011
r.)

4

1

2

1

2

1

-

1

1

2

3

37
2

1

1

2

22

3

3

3

19

8

14

18

1

1

2

154
4

-

-

4

3 601

285

200

329

615

1 476

1 251

1 440

100

115

80

16 382
480

-

-

233

1 720

110

100

107

420

1 082

992

680

80

93

45

8 773
220

-

-

104

1

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

25
-

-

-

-

2

1

1

1

3

1

10

4

-

2

3

43
2

-

2

-

-

59,80

-

350

200

200

350

400

200

1 160

700

-

300

625

85,00

74,50

27,00

62,00

12,50

25,00

144,00

80,00

-

38,00

125,00

9 805 1 283,50
1 200
75,50

-

2 130

-

Zebrania Działalność o charakterze naukowym
Publikacje komitetu
plenarne konf.nauk. uczest.
referaty eksper- liczba
nakład
arkusze
organiz.i
konfe- komunik.
tyzy
tytułów ( w egz.) wydaw.
współorg. rencji
18
1
5
384
214
-

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

TABL. 33 KOMITETY
KOMITETY NAUKOWE
I PROBLEMOWE
PAN W
2011
TABL.
NAUKOWE
I PROBLEMOWE
PAN
W R.
2011 R. (cd.)

– 194 –

WYDZIAŁ V NAUK MEDYCZNYCH
Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej
przew. Jerzy Walecki prof. dr hab.
przew. hon. Grzegorz Pawlicki prof. dr hab.
Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej
przew. Ryszard Słomski prof. dr hab.
Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka
przew. Jacek M. Witkowski prof. dr hab.
Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych
przew. Włodzimierz Buczko prof. dr hab.

Komitet Ergonomii
przew. Tadeusz Juliszewski prof. dr hab.
Komitet Gospodarki Wodnej
przew. Maciej Maciejewski prof. dr hab.
Komitet Problemów Energetyki
przew. Tadeusz Chmielniak czł. koresp. PAN
przew. hon. Jacek Marecki czł. rzecz. PAN

KOMITETY PROBLEMOWE:

Komitet Inżynierii Produkcji
przew. Ryszard Knosala prof. dr hab.
Komitet Inżynierii Środowiska
przew. Czesława Rosik-Dulewska prof. dr hab.
Komitet Mechaniki
przew. Witold Gutkowski czł. rzecz. PAN
Komitet Metalurgii
przew. Krzysztof Fitzner prof. dr hab.
Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej
przew. Janusz Mroczka czł. koresp. PAN
przew. hon. Eugeniusz Ratajczyk prof. dr hab.
Komitet Nauki o Materiałach
przew. Marek Hetmańczyk prof. dr hab.
Komitet Termodynamiki i Spalania
przew. Władysław Gajewski prof. dr hab.
Komitet Transportu
przew. Janusz Dyduch prof. dr hab.
Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi
przew. Marek Nieć prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

(stan w dniu
31.XII.2011
r.)
(stan
w dniu 31.XII.2011
r.)

3
7

29
1
4
1
9

30
42

361
28
37
31
30

3

28

35

3

37

4

3

31

30

-

30

3

6

36

24

1

3

1

2

23
2

2

1

1

2

2

2

-

1

-

3

2

3

-

4

42
2

-

3

-

2

27

2

3

-

9

5

4

298

-

790

4 738
210

-

300

-

350

2 230

260

120

-

2 100

550

300

34

-

133

549
51

-

38

-

81

1 133

222

103

-

950

400

60

-

-

-

1
0

-

-

-

-

19

-

-

-

-

-

1

-

-

1

3
1

1

2

2

1

1

1

-

2

1

-

1

-

-

160

660
300

200

400

500

180

200

200

-

660

880

-

300

-

-

14,00

46,50
26,50

28,00

14,00

48,00

64,00

44,50

40,00

-

57,00

183,00

-

8,00

Zebrania Działalność o charakterze naukowym
Publikacje komitetu
plenarne konf.nauk. uczest.
referaty eksper- liczba
nakład
arkusze
organiz.i
konfe- komunik.
tyzy
tytułów ( w egz.) wydaw.
współorg. rencji
1
1
200
137
1
600
48,50

39

27

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

TABL. 3
3 KOMITETY
KOMITETY NAUKOWE
I PROBLEMOWE
PAN W
2011
TABL.
NAUKOWE
I PROBLEMOWE
PAN
W R.
2011 R. (cd.)

– 195 –

*** Obydwa tytuły ukazują się w formie elektronicznej

** Jeden z tytułów ukazuje się w formie elektronicznej

* Przewodniczący został wybrany na I posiedzeniu plenarnym komitetu, które
odbyło się w styczniu 2012 r.

Według danych Gabinetu Prezesa PAN

Komitet Nauk Klinicznych
przew. Henryk Skarżyński prof. dr hab.
Komitet Nauk Neurologicznych
przew. Tomasz Trojanowski czł. koresp. PAN
Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka
przew. Anna Gronowska-Senger prof. dr hab.
przew. hon. Stanisław Berger prof. dr hab.
Komitet Neurobiologii
przew. Andrzej Wróbel prof. dr hab.
Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej
przew. Marek Woźniewski prof. dr hab.
Komitet Rozwoju Człowieka
przew. Leszek Szewczyk prof. dr hab.
Komitet Terapii i Nauk o Leku
przew. Jan Pachecka prof. dr hab.
Komitet Zdrowia Publicznego
przew. Tomasz Zdrojewski dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

-

2

34
17

-

22

2

2

2

3

-

2

7

4

-

180

650

400

571

-

14

22

75

64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,00

-

4

14

200

28

1

320

1

5

2

-

43

2

82

-

819

24

8

34

1

3

33

(stan w dniu
31.XII.2011
r.)
(stan
w dniu 31.XII.2011
r.)

Zebrania Działalność o charakterze naukowym
Publikacje komitetu
plenarne konf.nauk. uczest.
referaty eksper- liczba
nakład
arkusze
organiz.i
konfe- komunik.
tyzy
tytułów ( w egz.) wydaw.
współorg. rencji
4
2
6
500
60
1
-

Członkowie komit.
w tym
ogółem czł. PAN*

TABL. 33 KOMITETY
KOMITETY NAUKOWE
I PROBLEMOWE
PAN W
2011
TABL.
NAUKOWE
I PROBLEMOWE
PAN
W R.
2011 R. (dok.)
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799 491
739 845
709 946
870 341
292 116

Nauki humanistyczne
i społeczne

Nauki biologiczne
i rolnicze

Nauki ścisłe i nauki
o Ziemi

Nauki techniczne

Nauki medyczne

Według danych Gabinetu Prezesa PAN

479 810

3 411 739

51 464

151 915

100 528

94 131

81 772

232 568

712 378

działalność
organiz.
i statutowa

452 826

3 864 565

Ogółem

Komitety przy
Prezydium PAN
Komitety
Wydziałowe

OGÓŁEM

WYSZCZEGÓLNIENIE

-

7 580

8 629

-

-

16 209

21 542

37 751

wydawn.
ekspertyzy
opinie

-

-

-

-

-

-

-

-

w tym środki z budżetu

56 989

-

23 069

89 133

103 830

273 021

14 458

287 479

zebrania
naukowe

9 711

534 486

183 746

98 480

350 467

1 176 890

79 137

1 256 027

-

-

-

-

24 230

24 230

19 880

44 110

173 952

176 360

393 974

458 101

239 192

1 441 579

85 241

1 526 820

w tym środ. na działal.wspomag.bad.
upowszech.
wydawn.
ekspertyzy
osiągnięć
opinie
naukowych

TABL. 4 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KOMITETÓW NAUKOWYCH I PROBLEMOWYCH PAN W 2011 (stan
R. w dniu 31.XII.2011 r.)

TABL. 4 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KOMITETÓW NAUKOWYCH I PROBLEMOWYCH PAN W 2011 R.
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TABL. 5 PRACOWNICY ZATRUDNIENI W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH PAN W 2011 R.

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
Instytut Agrofizyki
Instytut Biochemii i Biofizyki
Instytut Biologii Doświadczalnej
Instytut Biologii Ssaków
Instytut Botaniki
Instytut Chemii Bioorganicznej
Instytut Dendrologii
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
Instytut Fizjologii Roślin
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt
Instytut Genetyki Roślin

Instytut Archeologii i Etnologii
Instytut Badań Literackich
Instytut Filozofii i Socjologii
Instytut Historii
Instytut Historii Nauki
Instytut Języka Polskiego
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
Instytut Nauk Ekonomicznych
Instytut Nauk Prawnych
Instytut Psychologii
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Instytut Slawistyki
Instytut Studiów Politycznych
Instytut Sztuki

Nauki humanistyczne i społeczne
Nauki biologiczne i rolnicze
Nauki ścisłe i nauki o Ziemi
Nauki techniczne
Nauki medyczne

OGÓŁEM

WYSZCZEGÓLNIENIE

3 768
3 570
664
805
1 244
543
314

9 061
8 463
1 147
2 270
2 908
1 323
815

RAZEM

265
335
465
205
102

753
1 372

profesorowie

62
76
58
62
26
40
25
19
72
29
18
51
69
57

23
27
31
28
17
8
12
12
14
16
7
19
30
21

14
95
271
231
56
97
447
87
91
59
140
111

7
41
120
105
21
41
63
23
29
30
37
46

2
21
45
46
9
14
23
12
16
9
17
19

WYDZIAł II NAUKI BIOLOGICZNE I ROLNICZE

171
136
97
133
35
89
28
32
91
32
31
76
89
107

1
2
4
1
1
1

8
1
1
1
2

13
16
28
14
3

93
74

w tym:
czł. PAN

5
19
37
49
8
27
24
9
12
12
18
22

31
36
26
26
6
19
3
5
40
11
10
21
28
23

285
345
430
194
113

1 421
1 367

adiunkci

Pracownicy naukowi

WYDZIAŁ I NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

2010
2011

OGÓŁEM
w osobach

1
38
10
4
16
2
1
9
2
5

8
13
1
8
3
13
10
2
18
2
1
11
11
13

114
125
349
144
99

913
831

asystenci

7
54
151
126
35
56
384
64
62
29
103
65

109
60
39
71
9
49
3
13
19
3
13
25
20
50

483
1 465
1 664
780
501

5 293
4 893

pozostali
pracownicy

TABL. 5 PRACOWNICY ZATRUDNIENI W JEDNOSTKACH
NAUKOWYCH
PAN
2011
R. miejscem pracy)
(stan na
31.XII, dla których
PANW
jest
głównym
(stan w dniu 31.XII, dla których PAN jest głównym miejscem pracy)
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TABL. 5 PRACOWNICY ZATRUDNIENI W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH PAN W 2011 R.

Instytut Badań Systemowych
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Instytut Budownictwa Wodnego
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Instytut Inżynierii Chemicznej
Instytut Maszyn Przepływowych
Instytut Mechaniki Górotworu

Centrum Astronomiczne
Centrum Badań Kosmicznych
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Centrum Fizyki Teoretycznej
Instytut Chemii Fizycznej
Instytut Chemii Organicznej
Instytut Fizyki Jądrowej
Instytut Fizyki Molekularnej
Instytut Fizyki
Instytut Geofizyki
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
Instytut Matematyczny
Instytut Nauk Geologicznych
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
Instytut Oceanologii
Instytut Wysokich Ciśnień
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól
Magnetycznych i Niskich Temperatur

Instytut Ochrony Przyrody
Instytut Paleobiologii
Instytut Parazytologii
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego
Muzeum i Instytut Zoologii

WYSZCZEGÓLNIENIE

20
24
29
79
24
37
29

RAZEM

9
15
12
28
13
10
15

profesorowie

6

43
97
115
55
106
94
33
56
188
54

34
50
29
51
37
23
22
91
20

WYDZIAŁ IV NAUKI TECHNICZNE

33
37
79
42
16
124
64
245
66
143
50
47
66
35
75
66
50

72
165
206
97
19
322
115
430
126
354
151
106
137
94
159
171
141

1
2
3
1
1
1
1
-

-

3
19
18
14
20
14
8
8
22
6

2
3
1
2
1
3
3
3
2
5
1
2
-

3
2
1
-

29
23
19
6
9
28
18
53
33
63
24
18
47
12
40
28
12

w tym:
czł. PAN

4
17
3
24
9
12
4
33
9

1

4
13
27
14
35
5
112
29
55
22
14
17
16
29
20
17

10
9
10
37
9
17
11

adiunkci

Pracownicy naukowi

WYDZIAŁ III NAUKI ŚCISŁE I NAUKI O ZIEMI

71
46
55
168
54
85
92

OGÓŁEM
w osobach

11
15
12
7
14
3
10
36
5

2

1
33
22
7
61
41
80
4
25
4
15
2
7
6
18
21

1
7
14
2
10
3

asystenci

63
65
26
55
57
10
34
97
34

37

39
128
127
55
3
198
51
185
60
211
101
59
71
59
84
105
91

51
22
26
89
30
48
63

pozostali
pracownicy

TABL. 5 PRACOWNICY ZATRUDNIENI W JEDNOSTKACH
NAUKOWYCH
PAN
2011
R. (cd.)
(stan na
31.XII, dla których
PANW
jest
głównym
miejscem pracy)
(stan w dniu 31.XII, dla których PAN jest głównym miejscem pracy)
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TABL. 5 PRACOWNICY ZATRUDNIENI W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH PAN W 2011 R.

38
37
21
90

RAZEM

76
229
68
201
241

57
67
30
70
90

8
16
13
24
41

w tym:
czł. PAN

2
1
-

1
3

12
32
12
27
30

19
10
6
44

adiunkci

Pracownicy naukowi

17
16
4
39

profesorowie

WYDZIAŁ VI NAUKI MEDYCZNE

88
84
75
278

Opracowano w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki PAN oraz Biurze Ekonomicznym PAN

Instytut Biologii Medycznej
Instytut Farmakologii
Instytut Genetyki Człowieka
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

Instytut Metalurgii i Inżyn. Materiałowej
Instytut Podstaw Informatyki
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Instytut Podstawowych Problemów Techniki

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM
w osobach

37
19
5
19
19

2
11
11
7

asystenci

19
162
38
131
151

50
47
54
188

pozostali
pracownicy

TABL. 5 PRACOWNICY ZATRUDNIENI W JEDNOSTKACH
NAUKOWYCH
PAN
2011
R. (dok.)
(stan na
31.XII, dla których
PANW
jest
głównym
miejscem pracy)
(stan w dniu 31.XII, dla których PAN jest głównym miejscem pracy)
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TABL. 5 (ANEKS) PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W POMOCNICZYCH JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W 2011 R.

profesorowie

w tym:
czł. PAN

18
61
18
76

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej

Centrum Badań Ekologicznych

Stacja Bad. Roln. Ekol. i Hod. Zach. Zwierząt
7

31

9

6

11

3

4

9

2

3

-

-

-

-

1

na podstawie rocznych sprawozdań z działalności naukowej

na podstawie informacji z jednostek

dla Muzeum Ziemi: drugie miejsce pracy

1

2

3

458

32
10

Archiwum w Warszawie
Archiwum Nauki PAN i PAU

OGÓŁEM POMOCNICZE JEDNOSTKI NAUKOWE

49

65

Biblioteka Kórnicka

Muzeum Ziemi

106

Biblioteka Gdańska

75

-

3

7

1

24

-

2

1

-

1

-

-

-

-

POMOCNICZE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 2 (bez Stacji za granicą)

13
10

Zakład Antropologii

Ogród Botaniczny

RAZEM

37

-

1

5

1

2

20

2

3

3

adiunkci 3

Pracownicy naukowi

PLACÓWKI NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1

OGÓŁEM
w osobach

Zakład Biologii Antarktyki

WYSZCZEGÓLNIENIE

POMOCNICZE JEDNOSTKI NAUKOWE

14

-

-

1

-

1

2

5

-

5

asystenci

9

4

2

383

32
10

46

58

105

18
69

30

pozostali
pracownicy

TABL. 5 (ANEKS) PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W POMOCNICZYCH JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W 2011 R.

TABL.TABL.
6 ZATRUDNIENIE
I PŁACE
W2011
PAN
6 ZATRUDNIENIE I PŁACE
W PAN W
R. W 2011 R.
Stan zatrudnienia w
osobach na 31.XII
pracowników dla
których jednostka PAN
jest głównym miejscem
pracy

Wyszczególnienie

Przeciętna liczba
zatrudnionych
(ogółem)

Wynagrodzenie
brutto
(ogółem)
w tys. zł

Średnia miesięczna
płaca
brutto *)
w złotych

OGÓŁEM
**)

2010

9 409

9 175,2

467 756,1

4 248,4

2011

9 425

9 411,7

495 061,5

4 383,4

8 463

8 449,9

454 559,2

4 482,9

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

1 147

1 266,0

55 732,3

3 668,5

NAUKI BIOLOGICZNE I ROLNICZE

2 270

2 198,8

119 943,8

4 545,8

NAUKI ŚCISŁE I NAUKI O ZIEMI

2 908

2 841,5

167 790,4

4 920,8

NAUKI TECHNICZNE

1 323

1 313,8

71 456,1

4 532,4

815

829,8

39 636,6

3 980,5

773

764,1

29 171,9

3 181,5

283

263,6

12 334,0

3 899,2

krajowe

252

233,5

8 438,0

3 011,4

zagraniczne stacje naukowe

31

30,1

3 896,0

10 786,3

Placówki naukowe PAN posiadające status pomocniczych
jednostek naukowych

205

206,6

7 733,1

3 119,2

Inne jednostki organizacyjne

285

293,9

9 104,8

2 581,6

w tym:
INSTYTUTY NAUKOWE PAN***)

NAUKI MEDYCZNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PAN NIEPOSIADAJĄCE
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
z tego:
Pomocnicze jednostki naukowe
z tego:

*)
uwzględnia wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę (wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody z ZFN, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
dodatki stażowe, dodatki funkcyjne, nagrody, odprawy emerytalne).
**)

w 2010 r. bez instytutów międzynarodowych i stacji naukowych PAN za granicą

***)

w 2011 r. łącznie z 2 instytutami międzynarodowymi PAN (ERCE PAN i MLSPMINT PAN) i bez placówek naukowych nieposiadających osobowości prawnej,
posiadających status pomocniczych jednostek naukowych
Opracowano w Biurze Ekonomicznym PAN na podstawie sprawozdania GUS Z-06
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TABL.
TYTUŁYI STOPNIE
I STOPNIE
NAUKOWE
NADANE
TABL. 77 TYTUŁY
NAUKOWE
NADANE
W 2011W
R.2011 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

OGÓŁEM

56

77

30

150

90

Nauki humanistyczne
i społeczne

9

13

9

22

40

Nauki biologiczne i rolnicze

15

20

6

24

11

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi

21

31

5

57

21

Nauki techniczne

7

5

10

30

15

Nauki medyczne

4

8

-

17

3

WYSZCZEGÓLNIENIE

* pracownikom PAN
Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

TABL.
KADR
NAUKOWYCH
I OPIEKA
NAD STUDENTAMI
W 2011 R. W 2011 R.
TABL.88KSZTAŁCENIE
KSZTAŁCENIE
KADR
NAUKOWYCH
I OPIEKA
NAD STUDENTAMI
Uczestnicy studiów doktoranckich
pobierający stypendia

WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółem

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

Opieka nad studentami

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

osoby
przyjęte na
staż w
placówkach
PAN

studenci
odbywający
praktyki w
placówkach
PAN

w
placówkach
PAN

w uczelniach
macierzystych

OGÓŁEM

2424

680

1091

697

223

1102

299

794

Nauki humanistyczne
i społeczne

896

296

86

25

3

42

-

386

Nauki biologiczne
i rolnicze

601

125

483

301

65

428

100

137

Nauki ścisłe i nauki
o Ziemi

545

152

314

205

75

392

65

91

Nauki techniczne

268

79

110

77

27

55

6

164

Nauki medyczne

114

28

98

89

53

185

128

16

Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
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TABL. 9 UMOWY I POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ PAN
Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI
(stan na dzień 31. XII. 2011 r.*)
Kraj
Partner zagraniczny
Albania
• Akademia Nauk Albanii
Arabia Saudyjska • Miasteczko Naukowo-Techniczne im. Króla Abdulaziza
Austria
• Austriacka Akademia Nauk
• Europejska Akademia Nauk i Sztuk (EASA)
Belgia
• Narodowy Fundusz Badań Naukowych Wspólnoty
Francuskiej (FNRS)
• Fundusz Badań Naukowych Flandrii (FWO)
• Belgijska Królewska Akademia Nauki, Literatury i Sztuki
(Wspólnoty Flamandzkiej)
Białoruś
• Narodowa Akademia Nauk Białorusi
Bułgaria
• Bułgarska Akademia Nauk
Chiny
• Chińska Akademia Nauk
• Chińska Akademia Nauk Społecznych
• Chińska Akademia Nauk Medycznych
• Chińska Akademia Nauk Technicznych
• Szanghajska Akademia Nauk Społecznych
Chorwacja
• Chorwacka Akademia Nauk i Sztuk
Czarnogóra
• Czarnogórska Akademia Nauk i Sztuk
Czechy
• Akademia Nauk Republiki Czeskiej
Egipt
• Akademia Badań Naukowych i Technologii
Estonia
• Estońska Akademia Nauk
Francja
• Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS)
• Akademia Nauk – Instytut Francji
• Komisariat Energii Atomowej i Energii Alternatywnych (CEA)
Gruzja
• Gruzińska Narodowa Akademia Nauk
Hiszpania
• Wyższa Rada Badań Naukowych (CSIC)
Holandia
• Królewska Holenderska Akademia Sztuk i Nauk
Indie
• Indyjska Narodowa Akademia Nauk
• Rada Badań Naukowych i Przemysłowych Indii (CSIR)
Iran
• Akademia Nauk Islamskiej Republiki Iranu
Irlandia
• Królewska Akademia Irlandzka (RIA)
Izrael
• Izraelska Akademia Nauk Ścisłych i Humanistycznych
Japonia
• Japońskie Towarzystwo Popierania Nauki (JSPS)
• Uniwersytet Ritsumeikan w Kioto (RU)
Republika Korei
• Narodowa Fundacja Badań Republiki Korei (NRF)/przejęła
zobowiązania Koreańskiej Fundacji Nauki i Inżynierii (KOSEF)
KRL-D
• Państwowa Akademia Nauk KRL-D
Litwa
• Litewska Akademia Nauk
Łotwa
• Łotewska Akademia Nauk
Macedonia
• Macedońska Akademia Nauk i Sztuk
Meksyk
• Rada Narodowa Nauki i Techniki Meksyku
Mołdowa
• Akademia Nauk Mołdowy
Mongolia
• Mongolska Akademia Nauk
Niemcy
• Berlińsko-Brandenburska Akademia Nauk
• Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG)
• Niemiecki Synchrotron Elektronowy DESY, Hamburg
• Uniwersytet Bremeński
• Uniwersytet w Essen
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Data podpisania
18.10.2002 r.
25.06.2007 r.
14.11.2007 r.
19.01.2011 r.
01.08.2006 r./21.08.2006 r.
19.11.2009 r./11.12.2009 r.
27.10.1993 r.
19.05.1998 r.
27.03.1996 r.
19.07.2000 r.
26.04.2001 r.
25.04.1989 r.
05.06.2006 r.
23.09.1998 r.
01.03.1995 r.
12.11.2007 r.
09.12.2002 r.
21.01.1971 r.
17.06.1996 r.
15.09.2006 r.
08.02.1983 r.
19.11.2009 r.
10.05.2006 r.
04.10.2002 r./23.10.2002 r.
07.07.1989 r.
26.06.1996 r.
07.10.1977 r.
18.07.2005 r.
02.02.1981 r.
09.04.2008 r.
06.06.1994 r.
26.03.1977 r.
28.09.1993 r.
27.11.1996 r.
21.06.1996 r.
19.06.1996 r.
08.10.1993 r.
28.04.1981 r.
29.05.1991 r.
17.07.1995 r.
03.09.2002 r.
26.09.1995 r.
20.01.1995 r./30.01.1995 r.
24.10.1996 r.
01.06.1998 r.

TABL. 9 UMOWY I POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ PAN (dok.)
Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI (stan na dzień 31. XII. 2011 r.*)
Kraj

RPA
Rosja

Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwecja

Taipei
Ukraina

USA

Uzbekistan
Węgry
Wielka Brytania

Wietnam
Włochy

Partner zagraniczny
• Max-Planck-Gesellschaft (MPG)/list intencyjny inicjujący
Wspólny Program Grup Młodych Badaczy, Drezno/
• Max-Planck-Gesellschaft (Joint Junior Research Group, Drezno)
• Stowarzyszenie Leibniza (Leibniz Gemeinschaft)
• Niemiecka Narodowa Akademia Nauk Leopoldina
• Narodowa Fundacja Badań Naukowych (NRF)
• Rosyjska Akademia Nauk (RAN)
• Rosyjska Akademia Nauk Rolniczych (RANR)
• Rosyjska Akademia Nauk Medycznych (RANM)
• Rosyjska Akademia Nauk (porozumienie o nagrodach)
• Rosyjska Akademia Nauk (porozumienie o współpracy
naukowej w dziedzinie podstawowych badań naukowych)
• Akademia Rumuńska
• Serbska Akademia Nauk i Sztuk
• Słowacka Akademia Nauk
• Słoweńska Akademia Nauk i Sztuk
• Królewska Szwedzka Akademia Literatury, Historii
i Starożytności
• Królewska Szwedzka Akademia Rolnictwa i Leśnictwa
• Narodowa Rada Naukowa w Taipei
• Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
• Narodowa Agencja Kosmiczna Ukrainy
• Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy
• Narodowa Fundacja Naukowa (NSF)
• Narodowa Akademia Nauk (NAS)
• Narodowa Rada ds. Badań w Eurazji i Europie Wschodniej
• Uniwersytet Stanu Ohio
• Uzbecka Akademia Nauk
• Węgierska Akademia Nauk
• Węgierskie Biuro Badania Przestrzeni Kosmicznej
• Akademia Brytyjska
• Towarzystwo Królewskie w Londynie
• Towarzystwo Królewskie w Edynburgu
• Wietnamska Akademia Nauk i Technologii
• Wietnamska Akademia Nauk Społecznych
• Włoska Rada Badań Naukowych (CNR)
• Accademia Nazionale dei Lincei

*Według danych Biura Współpracy z Zagranicą PAN
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Data podpisania
03.04.2000 r.
09.02.2006 r./28.02.2006 r.
08.06.2010 r.
22.09.2010 r./24.09.2010 r.
28.02.1992 r.
07.12.2002 r.
07.12. 2002 r.
07.12.2002 r.
16.10.2001 r.
14.03.2005 r.
07.12.2002 r.
14.05.1998 r.
28.06.1993 r.
28.09.1994 r.
05.01.2005 r./12.01.2005 r.
02.09.1997 r.
12.06.1997 r.
01.07.1997 r.
02.12.1994 r.
13.12.2006 r./22.12.2006 r.
26.10.1994 r.
15.10.1987 r./01.12.1987 r.
14.12.1999 r.
12.06.2008 r.
10.07.2006 r.
21.09.1995 r.
27.05.1997 r.
09.09.2011 r./20.09.2011 r.
17.05.1990 r.
04.10.2002 r.
02.11.2011 r.
05.11.2008 r.
06.06.1994 r./18.07.1994 r.
03.10.1991 r.

TABL. 10 KONTAKTY ZAGRANICZNE PAN W 2011 R.
Liczba umów o
współpracy z inst.
zagranicznymi

WYSZCZEGÓLNIENIE

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

JEDNOSTKI NAUKOWE I POMOCNICZE
JEDNOSTKI NAUKOWE WYDZIAŁÓW PAN

617

1 831

Nauki humanistyczne i społeczne
Nauki biologiczne i rolnicze
Nauki ścisłe i nauki o Ziemi
Nauki techniczne
Nauki medyczne

87
140
256
103
31

166
624
712
201
128

WYDZIAŁ I NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
Inst. Archeologii i Etnologii
Inst. Badań Literackich
Inst. Filozofii i Socjologii
Inst. Historii
Inst. Historii Nauki
Inst. Języka Polskiego
Inst. Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
Inst. Nauk Ekonomicznych
Inst. Nauk Prawnych
Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Inst. Slawistyki
Inst. Studiów Politycznych
Inst. Sztuki

17
2
10
12
2
3
1
4
1
9
17
5
4

19
16
2
25
5
23
2
15
19
18
8
14

WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
Inst. Agrofizyki
Inst. Biochemii i Biofizyki
Inst. Biologii Doświadczalnej
Inst. Biologii Ssaków
Inst. Botaniki
Inst. Chemii Bioorganicznej
Inst. Dendrologii
Inst. Fizjologii i Żywienia Zwierząt
Inst. Fizjologii Roślin
Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt
Inst. Genetyki Roślin
Inst. Ochrony Przyrody
Inst. Paleobiologii
Inst. Parazytologii
Inst. Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt
Inst. Środowiska Rolniczego i Leśnego
Muzeum i Instytut Zoologii
Centrum Badań Ekologicznych
Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania
Różnorodności Biologicznej
Zakład Antropologii
Zakład Biologii Antarktyki
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej

– 205 –

4
19
12
6
7
8
3
1
2
5
3
8
1
9
12
15
9
10
-

52
16
53
89
43
37
18
2
2
7
14
22
8
63
10
44
56
26

1
3
2

42
11
8
1

TABL. 10 KONTAKTY ZAGRANICZNE PAN W 2011 R. (dok.)
Liczba umów o
współpracy z inst.
zagranicznymi

WYSZCZEGÓLNIENIE

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

WYDZIAŁ III NAUK ŚCISŁYCH I NAUK O ZIEMI
Centr. Astronomiczne
Centr. Badań Kosmicznych
Centr. Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Centr. Fizyki Teoretycznej
Centr. Materiałów Polimerowych i Węglowych
Inst. Chemii Fizycznej
Inst. Chemii Organicznej
Inst. Fizyki Jądrowej
Inst. Fizyki Molekularnej
Inst. Fizyki
Inst. Geofizyki
Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
Inst. Matematyczny
Inst. Nauk Geologicznych
Inst. Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
Inst. Oceanologii
Inst. Wysokich Ciśnień
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól
Magnetycznych i Niskich Temperatur
Muzeum Ziemi

7
4
17
4
14
15
1
56
10
18
31
4
17
15
13
9
15

12
200
20
27
2
36
6
93
31
21
69
50
20
36
37
30

6
-

12
10

16
17
2
7
1
2
13
4
18
1
2
20

16
6
2
4
6
9
5
86
16

6
11
2
5
7

13
20
13
27
55

WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH
Inst. Badań Systemowych
Inst. Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Inst. Budownictwa Wodnego
Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Inst. Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Inst. Inżynierii Chemicznej
Inst. Maszyn Przepływowych
Inst. Mechaniki Górotworu
Inst. Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Inst. Podstaw Informatyki
Inst. Podstaw Inżynierii Środowiska
Inst. Podstawowych Problemów Techniki

51

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

Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
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TABL. 11 DOFINANSOWANIE WYMIANY OSOBOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH UMÓW I POROZUMIEŃ PAN
Z ZAGRANICZNYMI AKADEMIAMI NAUK I ORGANIZACJAMI RÓWNORZĘDNYMI W PODZIALE NA
JEDNOSTKI NAUKOWE I POMOCNICZE JEDNOSTKI NAUKOWE W 2011 R. (w zł)
Lp.

Placówka

Przyjazdy uczonych
zagranicznych

Wyjazdy polskich
uczonych

1

2

3

4

I. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
1 Instytut Archeologii i Etnologii
2 Instytut Badań Literackich
3 Instytut Filozofii i Socjologii

38 478,78

4 Instytut Historii
5 Instytut Historii Nauki
6 Instytut Języka Polskiego

28 064,83

18 473,32

3 538,27

22 245,24

17 075,99

36 446,76

16 890,54

-

4 335,61

-

5 755,08

7 Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
8 Instytut Nauk Ekonomicznych

8 271,40

10 488,26

6 553,00

-

9 Instytut Nauk Prawnych
10 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

2 694,00

-

11 Instytut Slawistyki
12 Instytut Studiów Politycznych
13 Instytut Sztuki
Razem:

12 673,00

3 769,11

48 921,40

14 855,20

7 082,26

819,08

8 973,82

4 724,58

210 812,98

110 316,55

25 957,00

19 682,46

2 899,92

4 050,00

II. Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych
1 Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
2 Instytut Agrofizyki
3 Instytut Biochemii i Biofizyki
4 Instytut Biologii Doświadczalnej
5 Instytut Botaniki
6 Instytut Chemii Bioorganicznej
7 Instytut Dendrologii
8 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
9 Instytut Fizjologii Roślin
10 Instytut Ochrony Przyrody
11 Instytut Paleobiologii
12 Instytut Parazytologii
13 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
14 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt
15 Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego
16 Muzeum i Instytut Zoologii
17 Centrum Badań Ekologicznych
18 Ogród Botaniczny
19 Zakład Antropologii
Razem:
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24 271,00

-

18 864,00

10 866,13

9 325,22

5 137,56

2 352,00

-

-

899,92

14 118,00

10 195,68

6 923,80

1 126,66

3 727,00

1 379,28

14 055,80

6 657,85

10 244,33

30 658,09

27 326,00

3 045,42

7 807,00

5 670,05

16 285,20

10 739,97

10 714,00

12 479,22

-

3 672,91

-

3 338,00

194 870,27

129 599,20

TABL. 11 DOFINANSOWANIE WYMIANY OSOBOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH UMÓW I POROZUMIEŃ PAN
Z ZAGRANICZNYMI AKADEMIAMI NAUK I ORGANIZACJAMI RÓWNORZĘDNYMI W PODZIALE NA
JEDNOSTKI NAUKOWE I POMOCNICZE JEDNOSTKI NAUKOWE W 2011 R. (w zł) (dok.)
Lp.

Placówka

2
1
III. Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi
1 Centrum Astronomiczne
2 Centrum Badań Kosmicznych
3 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
4 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
5 Instytut Chemii Fizycznej
6 Instytut Chemii Organicznej
7 Instytut Fizyki Jądrowej
8 Instytut Fizyki Molekularnej

Przyjazdy uczonych
zagranicznych

Wyjazdy polskich
uczonych

3

4

8 986,20

8 768,79

19 626,80

14 989,73

25 150,59

14 267,12

22 968,54

8 747,91

45 702,76

12 895,16

5 146,00

3 334,47

5 841,00

9 012,15

10 653,00

5 717,77

9 Instytut Fizyki
10 Instytut Geofizyki
11 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

49 523,38

14 222,54

18 802,95

23 485,41

7 996,00

439,60

12 Instytut Matematyczny
13 Instytut Nauk Geologicznych

17 508,00

4 423,25

12 741,16

10 588,49

44 164,83

10 060,41

14 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
15 Instytut Oceanologii
16 Muzeum Ziemi
Razem:

4 303,00

2 344,50

7 504,40

2 978,05

306 618,61

146 275,35

IV. Wydział IV Nauk Technicznych
1 Instytut Badań Systemowych
2 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
3 Instytut Budownictwa Wodnego
4 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
5 Instytut Maszyn Przepływowych
6 Instytut Mechaniki Górotworu
7 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
8 Instytut Podstaw Informatyki
9 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
10 Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Razem:

11 273,88

7 292,93

34 391,11

9 596,13

10 371,00

1 026,55

34 493,58

16 289,28

17 546,13

2 800,36

4 071,40

-

7 267,80

1 719,55

-

1 102,62

-

350,11

18 623,01

5 831,91

138 037,91

46 009,44

V. Wydział V Nauk Medycznych
1 Instytut Biologii Medycznej
2 Instytut Farmakologii
3 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej

4 578,00

1 300,26

4 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

31 673,14

10 325,35

50 382,14

19 696,04

362,00

-

362,00

-

130 463,39

-

1 031 547,30

451 896,58

Razem:

4 201,00

3 570,43

9 930,00

4 500,00

VI. Placówki pozawydziałowe
1 Archiwum
Razem:
VII. Placówki spoza PAN
ŁĄCZNIE
Według danych Biura Współpracy z Zagranicą PAN
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TABL. 12 DOFINANSOWANIE WYMIANY OSOBOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH UMÓW
I POROZUMIEŃ PAN Z ZAGRANICZNYMI AKADEMIAMI NAUK I ORGANIZACJAMI RÓWNORZĘDNYMI
W PODZIALE NA KRAJE WSPÓŁPRACY W 2011 R. (w zł)
Lp.

Kraj współpracy

Przyjazdy uczonych zagranicznych

Wyjazdy polskich uczonych

1

2

3

4

1

Belgia

11 681,69

2

Białoruś

24 054,77

5 679,12

3

Bułgaria

71 356,69

35 959,48

4

Chiny

37 267,89

19 808,22

5

Chorwacja

4 492,42

5 701,99

6

Czarnogóra

2 347,00

1 633,45

7

Czechy

44 655,20

12 241,97

8

Egipt

46 496,20

5 624,82

9

Estonia

20 066,00

2 883,63

10

Francja

93 117,61

38 092,78

11

Hiszpania

20 441,80

11 262,79

12

Indie

14 452,66

19 582,06

13

Irlandia

-

713,05

14

Izrael

-

6 150,70

15

Japonia

22 822,70

23 290,62

16

Korea

-

7 345,64

17

Litwa

15 108,00

6 261,62

18

Łotwa

11 935,21

2 783,28

19

Macedonia

-

3 361,65

20

Mołdowa

21

Niemcy

22

Rosja

23

Rumunia

24

Serbia

25

Słowacja

26

Szwecja

27

Taipei

23 138,83

-

28

Ukraina

74 540,56

22 084,03

29

Wielka Brytania

30

Węgry

31

Wietnam

32

Włochy
Razem:

Według danych Biura Współpracy z Zagranicą PAN
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19 008,30

2 227,00

842,98

893,00

320,00

246 499,65

102 439,69

63 816,73

18 229,73

2 722,02

607,15

38 263,47

12 875,87

-

1 724,68

2 234,40

2 487,02

98 929,99

23 376,83

5 859,20

19 366,52

32 126,61

20 156,91

1 031 547,30

451 896,58

TABL. 13 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW PAN W SZKOŁACH WYŻSZYCH W 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zajęcia ze studentami
(wykłady, ćwiczenia, seminaria
itp.)
Liczba osób
prowadzących

OGÓŁEM

Wykłady
(inne poza zajęciami
ze studentami)
Liczba osób
prowadzących

Liczba godzin

Liczba godzin

1050

84298

164

2715

Nauki humanistyczne i społeczne

348

49677,5

58

1941

Nauki biologiczne i rolnicze

219

8648

33

291

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi

226

17205

43

179

Nauki techniczne

183

21653

23

278

Nauki medyczne

74

8767,5

7

48

1790

1

4

WYDZIAŁ I NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
Inst. Archeologii i Etnologii

18

Inst. Filozofii i Socjologii
Inst. Historii
Inst. Historii Nauki
Inst. Języka Polskiego
Inst. Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
Inst. Nauk Ekonomicznych
Inst. Nauk Prawnych
Inst. Psychologii
Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Inst. Slawistyki
Inst. Studiów Politycznych

50

6464

22

1068

35

5183

2

102

20

2153

-

-

24

2991,5

1

6

13

1804

1

6

25

3937

15

378

50

9815

12

342

23

2016

-

-

19

4070

1

26

23

3150

3

9

48

6304

-

-

-

-

WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii

6

602

Inst. Agrofizyki

3

540

-

-

Inst. Biochemii i Biofizyki

28

1522

9

39

Inst. Biologii Doświadczalnej

30

1152

8

17

3

12

-

-

Inst. Botaniki

15

65

-

-

Inst. Chemii Bioorganicznej

11

1432

Inst. Dendrologii

2

8

Inst. Fizjologii i Żywienia Zwierząt

6

15

Inst. Fizjologii Roślin

5

20

23

105

Inst. Biologii Ssaków

Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt
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-

-

2

3

-

-

6

10

-

-

TABL. 13 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW PAN W SZKOŁACH WYŻSZYCH W 2011 R. (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zajęcia ze studentami
(wykłady, ćwiczenia, seminaria
itp.)
Liczba osób
prowadzących

Inst. Genetyki Roślin

Liczba osób
prowadzących

Liczba godzin

6

175

19

378

Inst. Paleobiologii

8

106

Inst. Parazytologii

3

232

19

261

Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt

4

89

Inst. Środowiska Rolniczego i Leśnego

3

102

Muzeum i Instytut Zoologii

5

187

12

850

Ogród Botaniczny - CZRB

5

665

Zakład Antropologii

1

45

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej

2

85

Inst. Ochrony Przyrody

Inst. Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności

Centrum Badań Ekologicznych

Wykłady
(inne poza zajęciami
ze studentami)
Liczba godzin

-

-

-

-

-

-

-

-

3

22

-

-

5

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WYDZIAŁ III NAUK ŚCISŁYCH I NAUK O ZIEMI
Centr. Astronomiczne

1

120

16

1193

Centr. Badań Molekularnych i Makromolekularnych

2

60

Centr. Fizyki Teoretycznej

5

600

Centr. Materiałów Polimerowych i Węglowych

12

1326

Inst. Chemii Fizycznej

48

5627

Inst. Chemii Organicznej

23

1440

-

-

Inst. Fizyki Jądrowej

24

1079

1

3

7

216

4

43

19

818

1

2

Inst. Geofizyki

6

157

-

-

Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

6

110

31

2124

Inst. Nauk Geologicznych

9

770

Inst. Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych

3

266

Inst. Oceanologii

7

819

Inst. Wysokich Ciśnień

7

480

Muzeum Ziemi

-

-

Centr. Badań Kosmicznych

Inst. Fizyki Molekularnej
Inst. Fizyki

Inst. Matematyczny
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-

-

10

11

-

-

23

98

-

-

-

-

-

-

4

22

TABL. 13 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW PAN W SZKOŁACH WYŻSZYCH W 2011 R. (dok.)
Zajęcia ze studentami
(wykłady, ćwiczenia, seminaria
itp.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba osób
prowadzących

Wykłady
(inne poza zajęciami
ze studentami)
Liczba osób
prowadzących

Liczba godzin

Liczba godzin

WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH
Inst. Badań Systemowych

28

3633

Inst. Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

14

175

1

4

Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

21

2785

Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

20

Inst. Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

Inst. Budownictwa Wodnego

Inst. Inżynierii Chemicznej
Inst. Maszyn Przepływowych

2

7

-

-

-

-

-

-

3387

2

33

20

1430

5

5

8

1505

-

-

13

1730

4

95

1

8

Inst. Mechaniki Górotworu

1

4

Inst. Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

3

335

-

-

30

4358

1

6

9

1151

3

36

15

1156

5

88

7

48

-

-

-

-

-

-

Inst. Podstaw Informatyki
Inst. Podstaw Inżynierii Środowiska
Inst. Podstawowych Problemów Techniki

WYDZIAŁ V NAUK MEDYCZNYCH
Inst. Farmakologii

11

413,5

Inst. Genetyki Człowieka

18

237

Inst. Immunologii i Terapii Doświadczalnej

18

3352

Inst. Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

27

4765

Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
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198
60
35
85
5

103 575
32 172
40 443
24 075
2 376

202 641

nakład
całkowity
(egz.)
2

25
22
22
35
12
8
3
6
4
1
9
12
22
17
198

9 975
14 300
7 945
23 785
4 550
2 000
700
3 200
1 820
200
3 900
2 400
14 500
14 300
103 575

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
Inst. Agrofizyki
Inst. Biologii Doświadczalnej
Inst. Biologii Ssaków
Inst. Botaniki
1
10
1
2
15

350
3 480
300
1 600
4 842

WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH

Inst. Badań Literackich
Inst. Filozofii i Socjologii
Inst. Historii
Inst. Historii Nauki
Inst. Języka Polskiego
Inst. Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
Inst. Nauk Ekonomicznych
Inst. Nauk Prawnych
Inst. Psychologii
Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Inst. Slawistyki
Inst. Studiów Politycznych
Inst. Sztuki

Inst. Archeologii i Etnologii

6
1
9

16
14
17
21
3
6
4
1
8
4
19
10
123

123
24
11
32
1

191

1 030
1000
3 342

6 300
7 100
5 195
6 750
1 000
1 500
1 800
200
2 700
800
11 000
3 850
48 195

48 195
8 582
2 165
6 110
200

65 252

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

WYDZIAŁ I NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

383

OGÓŁEM

1

liczba tytułów

Nauki humanistyczne i społeczne
Nauki biologiczne i rolnicze
Nauki ścisłe i nauki o Ziemi
Nauki techniczne
Nauki medyczne

0

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM wydane

TABL. 14 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PLACÓWEK NAUKOWYCH PAN W 2011 R.

1
3
1
1
6

9
5
5
14
9
2
3
2
4
1
8
3
7
72

72
35
22
45
4

178

350
2 200
300
600
1 500

3 675
6 300
2 750
17 035
3 550
500
700
1 400
1 820
1 200
1 600
3 500
10 450
54 480

54 480
23 340
37 578
17 365
2 176

134 939

1
1
1
6

9
2
5
9
4
2
3
2
4
1
6
3
7
57

57
32
15
32
4

140

350
300
600
1 500

3 675
5 400
2 750
10 725
1 750
500
700
1 400
1 820
1 200
1 200
3 500
10 450
45 070

45 070
20 840
37 480
14 030
2 176

119 596

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

1
-

3
3

3
1
2
8
-

14

250
-

900
900

900
250
700
600
-

2 450

pozostałe
nakład
liczba tytułów całkowity
(egz.)
9
10
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1
1
2
3
1
1
1
2
4
1
2
4
1
6
2
60

liczba tytułów

Centrum Badań Kosmicznych
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Inst. Fizyki
Inst. Fizyki Jądrowej
Inst. Geofizyki
Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
Inst. Matematyczny
Inst. Nauk Geologicznych
Inst. Oceanologii
Muzeum Ziemi
1
5
1
9
2
3
9
2
1
2
35

*
1 210
4 000
298
*
675
31 710
650
1 200
700
40 443

nakład
całkowity
(egz.)
2
500
600
1 860
*
840
*
4 400
2 250
120
1 790
2 100
200
4 140
2 800
32 172

WYDZIAŁ III NAUK ŚCISŁYCH I NAUK O ZIEMI

0
Inst. Chemii Bioorganicznej
Inst. Dendrologii
Inst. Fizjologii i Żywienia Zwierząt
Inst. Fizjologii Roślin
Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt
Inst. Genetyki Roślin
Inst. Ochrony Przyrody
Inst. Paleobiologii
Inst. Parazytologii
Inst. Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego
Muzeum i Inst. Zoologii
Centrum Badań Ekologicznych

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM wydane

4
3
3
1
11

940
200
675
350
2 165

1
1
1
6
2
9
1
1
22

*
270
4 000
98
*
31 710
300
1 200
37 578

1
1
1
1
9
1
1
15

*
270
4 000
*
31 710
300
1 200
37 480

2
2

700
700

w tym:
publikacje zwarte
publikacje ciągłe
w tym: czasopisma
pozostałe
nakład
nakład
nakład
nakład
liczba tytułów całkowity liczba tytułów całkowity liczba tytułów całkowity liczba tytułów całkowity
(egz.)
(egz.)
(egz.)
(egz.)
3
4
5
6
7
8
9
10
1
500
1
500
2
600
2
300
2
1060
1
800
1
800
1
*
1
*
1
840
1
840
1
*
1
*
1
800
1
3 600
1
3 600
4
2 250
4
2 250
1
120
1
120
2
1 790
2
1 790
2
550
2
1 550
2
1 550
1
200
2
600
4
3 540
4
3 540
2
2 800
2
2 800
24
8 582
35
23 340
32
20 840
1
250

TABL. 14 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PLACÓWEK NAUKOWYCH PAN W 2011 R. (cd.)
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1

* wersja elektroniczna
Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

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

WYDZIAŁ V NAUK MEDYCZNYCH

Inst. Badań Systemowych
Inst. Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Inst. Budownictwa Wodnego
Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Inst.Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Inst. Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Inst. Inżynierii Chemicznej
Inst. Maszyn Przepływowych
Inst. Mechaniki Górotworu
Inst. Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Inst. Podstaw Informatyki
Inst. Podstaw Inżynierii Środowiska
Inst. Podstawowych Problemów Techniki

2
2
1
5

13
14
1
6
14
1
1
3
3
9
4
6
10
85

liczba tytułów

WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH

0

WYSZCZEGÓLNIENIE

1 290
636
450
2 376

2 810
1 570
220
5 010
3 150
200
100
365
600
1 440
760
2 150
5 700
24 075

nakład
całkowity
(egz.)
2

OGÓŁEM wydane

1
1

12
1
8
5
2
2
2
32

200
200

1 760
50
2 250
600
200
550
700
6 110

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

TABL. 14 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PLACÓWEK NAUKOWYCH PAN W 2011 R. (dok.)

1
2
1
4

1
5
1
6
6
1
1
3
3
4
2
4
8
45

1 090
636
450
2 176

1 050
920
220
5 010
900
200
100
365
600
840
560
1 600
5 000
17 365

1
2
1
4

1
4
3
4
1
1
1
3
4
1
4
5
32

1 090
636
450
2 176

1 050
800
1 660
2 110
200
100
150
600
840
220
1 600
4 700
14 030

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

-

8
8

-

600
600

pozostałe
nakład
liczba tytułów całkowity
(egz.)
9
10
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-

Opracowano w Biurze Ekonomicznym PAN

-

30 000

65 516

-

65 516

62 116

62 116

30 590

59 444

71 216

15 330

185 780
9 200

50 884

9 711

309 017

136 973

52 390

278 845

837 820

-

-

-

-

-

-

185 549

1 209 149

1 366 781

4

Zadania
wydawnicze

wg raportów złożonych przez jednostki organizacyjne PAN na dzień 31-01-2012 r. - z wyłączeniem Warszawskiej Drukarni Naukowej

-

RAZEM

DZIAŁALNOŚĆ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII

1/

161 400

RAZEM

-

-

457 672

Działalność zagranicznych stacji naukowych PAN

-

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

981 634

-

-

RAZEM

1 058 167

-

-

-

-

-

-

-

19 880

-

-

-

-

24 230

44 110

-

523 962

Działaność bibliotek, archiwów oraz Muzeum Ziemi PAN

POMOCNICZE JEDNOSTKI NAUKOWE

Działalność Kancelarii PAN

1 058 167

46 642

Oddział PAN we Wrocławiu
RAZEM

43 903

Oddział PAN w Poznaniu

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

59 290

Oddział PAN w Łodzi

171 912

417 493
9 200

Działalność Oddziałów PAN
Oddział PAN w Gdańsku

Oddział PAN w Lublinie

156 005

Komitety przy Prezydium PAN

71 216

170 664

Komitety przy Wydziale V

15 330

495 277

Komitety przy Wydziale IV

Oddział PAN w Krakowie

551 607

Komitety przy Wydziale III

Oddział PAN w Katowicach

537 731

Komitety przy Wydziale II

RAZEM

519 055

Komitety przy Wydziale I

2 430 339

-

Wydział V
RAZEM

-

Wydział IV

Działalność Komitetów naukowych, problemowych i narodowych

-

-

Wydział III
-

-

-

-

16 275

46 187

-

44 110

44 110

Wydział II

RAZEM

Działalność Wydziałów PAN

218 787

3 112 806

3

29 912

RAZEM

5 314 007

2

OGÓŁEM

Wydział I

RAZEM

1/

2011

Zadania Prezesa PAN

OGÓŁEM PAN

ORGANY I KORPORACJA AKADEMII

1

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ekspertyzy,
opinie i oceny
naukowe

-

-

26 791

311 390

338 181

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

39 000

39 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39 000

-

-

4 000

104 186

108 186

43 000

43 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

151 186

7

-

131 400

361 365

69 386

430 751

953 051

953 051

46 642

43 903

28 700

112 468

-

-

231 713
-

75 241

160 953

186 260

414 634

485 341

215 980

1 538 409

-

-

-

16 275

29 912

46 187

33 238

1 849 547

3 364 749

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 000

-

-

-

-

-

10 000

-

-

-

-

-

-

-

10 000

10 000

Informacja i
popularyzacja
Udostępnianie
Upowszechnianie
Tworzenie
nauki w
dla nauki
i utrzymanie baz osiągnięć nauki
środkach
zasobów
(konferencje ,
i banków
masowego
muzealnych i
wystawy, inne)
danych
przekazu oraz w
archiwalnych
internecie
w tys. zł

338 181

5

Zadania
z zakresu
dzialałności
bibliotek

TABL. 15 SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWEJ W CZĘŚĆI DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ

TABL. 15 SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWEJ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ
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Wrocławska Drukarnia Naukowa Sp. z o.o.
Wrocław, ul. Lelewela 4

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

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

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

Societe Immobiliere DHM S.A.
74 rue Laurison

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

Small Tube Europe N.V.
Holandia, Rotterdam

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

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

Optocyfronika Sp. z o.o.
Warszawa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
IPPT

PAN

CChP

IWC

IBiIB

PAN

PAN

PAN

PAN

PAN

placówka
tzw.
macierzysta

1989

1992

1990

1993

1991

1936

1991

1992

1982

1998

rok
zał.

Opracowano w Biurze Organizacyjno-Prawnym i Spraw Osobowych PAN

Spółka

Lp.

TABL. 16 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU PAN W 2011 r.

485

7 450

1 000

56 000 USD

1 018 400

38 112 €

225 000

50 500

350 000

1 107 700

kapitał
zakładowy
w zł.

485

3 650

200

6 720 USD

304 000

36 968,64 €

100 000

12 000

350 000

1 107 700

w złotych

97

73

4

75 000

40

970

200

12

700

22 154

ilość

100%

49%

20%

12%

30%

97%

45%

24%

100%

100%

w%

udział PAN w kapitale
zakładowym

zawieszona
działalność

zawieszona
działalność

zawieszona
działalność

w trakcie
likwidacji

_

92 254 €

2 795 519,23

496 651,00

8 850 577,05

7 550 290,11

przychody ze
sprzedaży
w zł.

x

x

x

x

_

- 14 188 €

156 322,18

1075,05

147 414,96

136 540,47

wynik
finansowy
brutto w zł.

x

x

x

x

_

0

20

5

26,5

66

średnioroczna
ilość
zatrudnionych
osób

Kapitał zapasowy, Fundusz
Świadczeń Socjalnych,
premie Rady Nadzorczej

Powiększenie kapitału
zapasowego Spółki

x

x

x

x

_

x

Pokrycie strat z lat ubiegłych

Zarząd będzie wnioskował o
podniesienie kapitału
zapasowego Spółki

przeznaczenie zysku za
2011 r.

TABL. 17 FUNDACJE NADZOROWANE PRZEZ PREZESA PAN

Lp.

FUNDACJE

Rok
założenia

Kapitał
założycielski

Przychody za
2011 r.

Koszty za
2011 r.

w złotych

1

Fundacja
im. Jadwigi i Janusza Supniewskich

1985

12 096,01

284,22

0

2

Fundacja
Centrum Medycyny

1992

30 057,97

6 800,24

21 842,39

3

Fundacja
Rozwoju Matematyki Polskiej

1988

40

403,21

950,18

4

Fundacja
Biblioteki Gdańskiej

1990

245

99 252,81

86 222,80

5

Fundacja
im. Prof. Manfreda Lachsa

1992

97 266,02

190,98

24 560,60

6

Fundacja
Promocji Prawa Europejskiego

1993

100 402,40

3 248,51

111 920,51

7

Fundacja
Pro Scientia et Vita

2001

2 000

22 178,80

30 287,84

8

Fundacja
Europejskiej Współpracy Naukowej

2004

20 000

- 121 331,41

i

36 109,79

i

Wartość ujemna spowodowana jest koniecznością zwrotu niewykorzystanych funduszy w związku z wycofaniem
się Fundacji z realizacji projektów UE oraz zwrotem dotacji, które w poprzednich okresach sprawozdawczych
zostały zakwalifikowane jako przychody.
Opracowano w Biurze Organizacyjno-Prawnym i Spraw Osobowych PAN
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TABL. 18 GRUNTY – OGÓŁEM, W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA I GMINY W 2011 R.
Lp.
1

nazwa województwa
dolnośląskie

pow. gruntów
w [ha]
12,9909

nazwa gminy
m. Wrocław

pow. gruntów
w [ha]

ilość
obrębów

ilośc działek
ewidencyjnych
12

12,9909

6

m. Toruń

0,0521

1

4
1

2

kujawsko - pomorskie

0,6260

Strzelno

0,1200

1

Kruszwica

0,4539

1

2

3

lubelskie

3,5925

Wólka

3,5925

1

43

4

łódzkie

2,9726

5

małopolskie

27,8318

m. Łódź

2,9726

3

14

Biały Dunajec

0,3280

1

1

Gorlice

5,3200

1

1

Igołomia - Wawrzeńczyce

7,9450

1

2

Jodłownik

0,9400

1

2

Nawojowa

0,0800

1

1

Skała

0,2157

1

1

Szaflary

0,7472

1

9

Uście Gorlickie

0,0900

1

1

Mogilany

3,8200

1

2

m. Kraków

8,1688

6

15

m. Zakopane

0,1771

1

2

Belsk Duży

6,5508

1

1

Celestynów

13,5200

1

4

Czosnów

234,1364

5

58

Jabłonna

231,5339

4

100

Konstancin - Jeziorna

5,0538

3

15

256,7453

6

88

Łomianki

5,8681

1

3

Nadarzyn

112,1669

1

12

Lesznowola

6

mazowieckie

1 852,0073

Ożarów Maz.

0,1882

1

1

Pniewy

121,4100

2

20

Tarczyn

39

358,3504

5

Wiązowna

17,3100

1

1

Wieliszew

420,9858

1

68

m. Otwock

8,3517

1

7

m. Pruszków

0,9779

1

12

m. Warszawa

58,8581

24

57

7

podkarpackie

0,1152

Ustrzyki Dolne

0,1152

1

1

8

podlaskie

1,3601

Białowieża

1,3601

2

2

Choczewo

0,1336

1

1
5

9

pomorskie

16,9696

Jastarnia

0,4426

2

Sulęczyno

1,2400

1

1

m. Gdańsk

9,8426

7

21

m. Hel

5,1912

1

2

m. Sopot

0,1196

1

1

Chybie

345,6111

2

27

Jasienica

362,9707

2

294

0,3908

1

4

Skoczów

229,7599

2

37

Strumień

Kozy
10

11

śląskie

warmińsko - mazurskie

1 086,6536

5 716,6758

132,1600

1

11

m. Gliwice

2,7205

3

6

m. Rybnik

0,1342

1

1

m. Zabrze

12,9064

1

25

Mikołajki

2 891,2052

12

313

Mrągowo

307,0300

2

21

79,2700

1

9

300,5232

4

117

2 136,5790

6

210

2,0684

2

3

20,5000

1

4

647,7505

9

114

Piecki
Pisz
Ruciane - Nida
m. Olsztyn
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Kościan
Kórnik
Krzywiń
12

wielkopolskie

717,9096

Rokietnica

0,8350

1

1

24,7900

1

9

7

podkarpackie

0,1152

Ustrzyki Dolne

0,1152

1

8

podlaskie

1,3601

Białowieża

1,3601

2

2

Choczewo

0,1336

1

1
5

9

16,9696

pomorskie

1

Jastarnia

0,4426

2

Sulęczyno

1,2400

1

1

m. Gdańsk

9,8426

7

21

m. NA
Hel WOJEWÓDZTWA I GMINY
5,1912
1 (dok.)
TABL. 18 GRUNTY – OGÓŁEM, W PODZIALE
W 2011 R.
Lp.
1

pow. gruntów
w [ha]

nazwa województwa

12,9909

dolnośląskie

1 086,6536
0,6260

10
2

śląskie
kujawsko - pomorskie

3

lubelskie

3,5925

4

łódzkie

2,9726

11

warmińsko - mazurskie

5

małopolskie

12

wielkopolskie

13

zachodniopomorskie

5 716,6758
27,8318

717,9096

0,2307
ogółem:

9 439,9357

m. Sopot

Chybie nazwa gminy
Jasienica

0,1196
pow. gruntów
345,6111
w [ha]
362,9707

m.
Wrocław
Kozy

2

1
ilość
2
obrębów
2

1
ilośc 27
działek
ewidencyjnych
294

12,9909
0,3908

6
1

12
4

m.
Toruń
Skoczów

0,0521
229,7599

1
2

4
37

Strzelno
Strumień
Kruszwica
m. Gliwice

0,1200
132,1600
0,4539
2,7205

1
1
1
3

1
11
2
6

Wólka
m. Rybnik
m.
m. Łódź
Zabrze

3,5925
0,1342
2,9726
12,9064
0,3280
2 891,2052

1
1
3
1

43
1
14
25

1
12
1
2

1
313
1
21

Biały
Dunajec
Mikołajki
Gorlice
Mrągowo
Igołomia
Piecki - Wawrzeńczyce

5,3200
307,0300
7,9450
79,2700

Jodłownik
Pisz
Nawojowa
Ruciane - Nida

0,9400
300,5232
0,0800
2 136,5790

1
1
1
4
1
6

2
9
2
117
1
210

Skała
m. Olsztyn
Szaflary
Kościan
Uście Gorlickie
Kórnik
Mogilany
Krzywiń
m. Kraków
Rokietnica
m. Zakopane
Stęszew
Belsk Duży
m. Kalisz
Celestynów
m. Poznań
Czosnów
m. Szczecin
Jabłonna
m. Świnoujście
Konstancin - Jeziorna
x
Lesznowola

0,2157
2,0684
0,7472
20,5000
0,0900
647,7505
3,8200
0,8350
8,1688
24,7900
0,1771
8,9086
6,5508
0,1131
13,5200
15,0124
234,1364
0,0908
231,5339
0,1399
5,0538
9 439,9357
256,7453

1
2
1
1
1
9
1
1
6
1
1
1
1
1
1
4
5
2
4
1
3
164
6

1
3
9
4
1
114
2
1
15
9
2
2
1
2
4
13
58
3
100
1
15
1 860
88

Łomianki
5,8681
Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami
PAN na podstawie dokumentacji posiadanej
w dniu130.12.2011 r. 3
6

1 852,0073

mazowieckie

Nadarzyn

112,1669

1

0,1882

1

1

121,4100

2

20

5

39

Wiązowna

17,3100

1

1

Wieliszew

420,9858

1

68

8,3517

1

7

0,9779

1

12

58,8581

24

57

0,1152

1

1

1,3601

2

2

0,1336

1

1

0,4426

2

5

1,2400

1

1

9,8426

7

21

5,1912

1

2

0,1196

1

1

345,6111

2

27

362,9707

2

294

0,3908

1

4

229,7599

2

37

Ożarów Maz.
Pniewy

TABL. 19 BUDYNKI W PODZIALE
NA WOJEWÓDZTWA W
2011 R.
Tarczyn
358,3504
Lp.

nazwa województwa

m. Otwock

1

dolnośląskie

m. Pruszków
m. Warszawa

7

podkarpackie

2

kujawsko-pomorskie
0,1152 Ustrzyki Dolne

8

podlaskie

3

łódzkie

4

małopolskie

5

podkarpackie

9

10

pomorskie

śląskie

1,3601

6

podlaskie

7

pomorskie

Białowieża
Choczewo
Jastarnia

16,9696

Sulęczyno
m. Gdańsk
m. Hel
m. Sopot
Chybie

8

śląskie

9

warmińsko-mazurskie

Jasienica

10 wielkopolskie1 086,6536

Skoczów
Strumień

7
20
60
1
8
46
111

209

132,1600

1

11

11 zachodniopomorskie

m. Gliwice

6

2,7205

3

6

12 mazowieckie

m. Rybnik

588

0,1342

1

1

12,9064

1

25

1 6012 891,2052

12

313

307,0300

2

21

m. Zabrze
Mrągowo

Piecki
79,2700
Opracowano w Biurze
Gospodarowania
Nieruchomościami PAN na podstawie
warmińsko - mazurskie
5 716,6758
Pisz

dokumentacji posiadanej w dniu 30.12.2011 r.
Ruciane - Nida
m. Olsztyn
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Kościan
Kórnik
Krzywiń
12

34

511

Kozy

ogółem liczba Mikołajki
budynków

11

liczba budynków

wielkopolskie

12

717,9096

Rokietnica

1

9

300,5232

4

117

2 136,5790

6

210

2,0684

2

3

20,5000

1

4

647,7505

9

114

0,8350

1

1

24,7900

1

9
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Wnioski rozpatrzone
wydane decyzje

Instytut Agrofizyki PAN

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

Instytut Matematyczny PAN

5

6

7

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

Instytut Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej PAN

10

11

12

13

Instytut Podstaw Informatyki PAN

Instytut Oceanologii PAN

Instytut Geofizyki PAN

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN wg stanu na 30.12.2011 r.

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

9

8

Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN

4

Instytut Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych PAN
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
PAN

Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Instytut Botaniki PAN

Instytut Genetyki Człowieka PAN

3

Instytut Chemii Fizycznej PAN / Instytut
Chemii Organicznej PAN
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
PAN

Instytut Fizyki PAN

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

2

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Wnioski nierozpatrzone

Instytut Budownictwa Wodnego PAN

Instytut Farmakologii PAN

Instytut Dendrologii PAN

Instytut Badań Systemowych PAN /
Instytut Geofizyki PAN
Instytut Gospodarki Surowcami
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
Mineralnymi i Energią PAN

Instytut Slawistyki PAN

Instytut Sztuki PAN

Odłożenie wydania opinii

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

pozytywnie (co do całości lub części)

3

nierozpatrzone

1

Lp.

7

10

23

odłożenie wydania opinii

w tym: wydane decyzje

rozpatrzonych pozytywnie (co do całości lub części)

33

liczba złożonych wniosków

z tego:

34

liczba instytutów wnioskujących o "uwłaszczenie"

TABL. 20 UWŁASZCZENIA W 2011 R.

Wykres
1. Grunty
Gruntyww
podziale
na województwa
wr.2011 r.
Wykres 1.
podziale
na województwa
w 2011

dolnośląskie
kujawsko - pomorskie
lubelskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
warmińsko - mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

Opracowano
na podstawie
dokumentacji
posiadanej
dniu 30.12.2011 r.
OpracowanowwBiurze
BiurzeGospodarowania
GospodarowaniaNieruchomościami
Nieruchomościami PAN
na podstawie
dokumentacji
posiadanej
w dniuw30.12.2011r.

Wykres
użytkówww2011
2011r.r.
Wykres2.2.Rodzaje
Rodzaje użytków

6 551,4532
2 148,8844
306,8646
150,5764
4,3573
277,7998

ha
ha
ha
ha
ha
ha

- użytki rolne
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
- grunty zabudowane i zurbanizowane
- grunty pod wodami
- tereny różne
- nieużytki

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 30.12.2011 r.
Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 30.12.2011r.
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Wykres
3.Wykorzystanie
Wykorzystanie
gruntów
w ramach
organizacyjnych
Wykres 3.
gruntów
w ramach
jednostekjednostek
organizacyjnych
PAN w 2011 r.) PAN w 2011 r.

- instytuty

2 049,5637 ha

- pomocnicze jednostki naukowe

2 501,1165 ha

- inne jednostki organizacyjne

4 108,8050 ha

- PAN - osoba prawna

780,4505 ha

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 30.12.2011 r.

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 30.12.2011r.

Wykres 4. Budynki w podziale na województwa w 2011 r.
Wykres 4. Budynki w podziale na województwa w 2011 r.

kujawsko-pomorskie - 7
dolnośląskie - 34

małopolskie - 60
łódzkie podkarpackie - 1
20
podlaskie - 8
pomorskie - 46

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie

śląskie - 111

małopolskie
podkarpackie

mazowieckie - 588

podlaskie
pomorskie
śląskie
warm. - maz. - 511

warmińsko-mazurskie
wielkopolskie

wielkopolskie - 209

mazowieckie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie - 6

Opracowano
Gospodarowania
Nieruchomościami
PAN na
podstawieposiadanej
dokumentacji
Opracowano w
w Biurze
Biurze Gospodarowania
Nieruchomościami
na podstawie
dokumentacji
w dniuposiadanej
30.12.2011 r.w dniu 30.12.2011 r.
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Wykres
budynków
w ramach
jednostek
organizacyjnych
w 2011 r.
Wykres 5.
5. Wykorzystanie
Wykorzystanie budynków
w ramach
jednostek
organizacyjnych
PAN w 2011 PAN
r.
PAN - osoba prawna
6%

inne jednostki
organizacyjne
31%

instytuty
40 %

pomocnicze jednostki
naukowe
23 %

- instytuty

638 szt.

- pomocnicze jednostki naukowe

371 szt.

- inne jednostki organizacyjne

499 szt.

- PAN - osoba prawna

101 szt.

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 30.12.2011 r.

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 30.12.2011 r.
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TABL. 21 REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PAN W 2011 ROKU (w tys.zł)
Wyszczególnienie

Plan na rok
2011

Plan po
zmianach

Wykonanie

%
kol.4/kol.3

1

2

3

4

5

Stan środków pieniężnych na początek roku

6 563

6 563

6 685

101,9%

Stan należności na początek roku

9 639

9 639

9 546

99,0%

Stan zobowiązań na początek roku

23 732

23 732

18 593

78,3%

Przychody z prowadzonej działalności

32 292

34 300

35 629

103,9%

9 983

12 057

8 656

71,8%

Dotacje z budżetu państwa lub budżetów
jednostek samorządu terytorialnego

80 110

80 508

80 414

99,9%

z tego: dotacja podmiotowa

79 924

76 764

76 677

99,9%

186

3 690

3 683

99,8%

54

54

100,0%

132 495

129 172

115 760

89,6%

13 120

13 120

13 037

99,4%

Pozostałe przychody (b)

dotacje celowe na inwestycje
inne dotacje celowe
Koszty
w tym:
amortyzacja
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

52 329

54 420

52 114

w tym: osobowe i składki od nich naliczne

48 063

48 818

47 215

95,6%

134

165

105

63,9%

53 680

49 007

44 770

91,4%

Środki na wydatki majątkowe

1 469

6 274

5 577

88,9%

Środki przyznane innym podmiotom

2 783

2 783

2 783

100,0%

Stan należności na koniec roku

8 298

8 298

2 989

36,0%

Stan zobowiązań na koniec roku

17 000

18 397

18 315

99,6%

7 250

6 409

9 599

149,8%

płatności odsetkowe wynikające
z zaciągniętych zobowiązań
zakup towarów i usług

Stan środków pieniężnych na koniec roku

*/ostateczne wykonanie może ulec zmianie po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Według danych Biura Ekonomicznego PAN
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Wykres 1. Struktura źródeł przychodów PAN w 2011 roku
Przychody
z prowadzonej
działalności
29%
Pozostałe
przychody
7%

Dotacja
podmiotowa
61%

Dotacja celowa na
inwestycje i inne
dotacje celowe
3%
Dotacja podmiotowa 76.677 tys. zł
Przychody z prowadzonej działalności 35.629 tys. zł
Pozostałe przychody 8.656 tys. zł
Dotacja celowa na inwestycje i inne dotacje celowe 3.737 tys. zł

Żródło danych: Wykonanie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2011

Wykres 2. Struktura kosztów w układzie podmiotowym
w 2011 roku
Zakup towarów
i usług
37%

Amortyzacja
11%

Pozostałe koszty
5%
Środki na wydatki
majątkowe
4%

Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
43%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.114 tys. zł
Zakup towarów i usług 44.770 tys. zł
Amortyzacja 13.037 tys. zł
Pozostałe koszty 5.839 tys. zł
Środki na wydatki majątkowe 5.577 tys. zł

Żródło danych: Wykonanie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2011

– 226 –

SPIS TREŚCI

 PRZEDMOWA............................................................................................................................. 3
 KIEROWNICTWO PAN............................................................................................................. 6
 DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW KIEROWNICZYCH I KORPORACYJNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK................................................................................................. 7

ZGROMADZENIE OGÓLNE PAN ...............................................................................7
PREZYDIUM PAN .........................................................................................................8
FORMY DZIAŁALNOŚCI KORPORACJI UCZONYCH PAN..................................11
KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK..........11
KOMITETY PROBLEMOWE PRZY PREZYDIUM PAN...........................................12
Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych .................................................................... 12
Komitet Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą..................................................... 12
Komitet Badań Polarnych.................................................................................................... 12
Komitet Bioetyki................................................................................................................. 13
Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”.................................................................................. 13
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju............................................................. 14
Rada Języka Polskiego........................................................................................................ 14
Rada Towarzystw Naukowych............................................................................................ 15
Rada Upowszechniania Nauki............................................................................................. 15
ODDZIAŁY PAN......................................................................................................................... 16
Oddział PAN w Gdańsku..................................................................................................... 16
Oddział PAN w Katowicach................................................................................................ 16
Oddział PAN w Krakowie................................................................................................... 17
Oddział PAN w Lublinie..................................................................................................... 17
Oddział PAN w Łodzi.......................................................................................................... 18
Oddział PAN w Poznaniu.................................................................................................... 19
Oddział PAN we Wrocławiu................................................................................................ 20

AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH......................................................................22
KOMISJA DO SPRAW ETYKI W NAUCE..................................................................22
 WYDZIAŁ I NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH PAN............................. 25
Instytut Archeologii i Etnologii PAN........................................................................................... 30
Instytut Badań Literackich PAN................................................................................................... 32
Instytut Filozofii i Socjologii PAN............................................................................................... 32
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN........................................................................... 34
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN..................................... 34
Instytut Języka Polskiego PAN.................................................................................................... 35
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN ......................................................... 36
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN............................................................................................ 36
Instytut Nauk Prawnych PAN...................................................................................................... 37
Instytut Psychologii PAN............................................................................................................. 39
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN....................................................................................... 39
Instytut Slawistyki PAN............................................................................................................... 40
Instytut Studiów Politycznych PAN............................................................................................. 42
Instytut Sztuki PAN...................................................................................................................... 42
– 227 –

 WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH PAN..................................... 45
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii – Międzynarodowy Instytut PAN.................. 52
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN................................................................ 52
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN............................................................................................. 54
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.............................................. 55
Instytut Biologii Ssaków PAN..................................................................................................... 56
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN.......................................................................... 57
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN........................................................................................... 58
Instytut Dendrologii PAN............................................................................................................. 59
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN...................................... 60
Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN........................................................... 61
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN................................................................................. 62
Instytut Genetyki Roślin PAN...................................................................................................... 63
Instytut Ochrony Przyrody PAN.................................................................................................. 64
Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN.............................................................. 64
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN................................................................. 65
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN..................................................................... 66
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN........................................................................... 67
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN......................................................................... 68
Muzeum i Instytut Zoologii PAN................................................................................................. 69
Pomocnicze jednostki naukowe PAN nadzorowane przez Wydział II.................................. 70
Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym PAN.......................................... 70
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie....... 71
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt
w Popielnie....................................................................................................................... 72
Zakład Antropologii we Wrocławiu.................................................................................... 73
Zakład Biologii Antarktyki w Warszawie............................................................................ 74
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu.................................................. 75
 WYDZIAŁ III NAUK ŚCISŁYCH I NAUK O ZIEMI PAN................................................. 77
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN.............................................................. 84
Centrum Badań Kosmicznych PAN............................................................................................. 85
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN..................................................... 87
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.............................................................................................. 88
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN............................................................. 89
Instytut Chemii Fizycznej PAN.................................................................................................... 90
Instytut Chemii Organicznej PAN . ............................................................................................. 92
Instytut Fizyki PAN...................................................................................................................... 93
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN............................................... 95
Instytut Fizyki Molekularnej PAN............................................................................................... 97
Instytut Geofizyki PAN................................................................................................................ 98
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN ................................. 100
Instytut Matematyczny PAN...................................................................................................... 102
Instytut Nauk Geologicznych PAN............................................................................................ 103
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN............................................................................. 104
Instytut Oceanologii PAN.......................................................................................................... 105
Instytut Wysokich Ciśnień PAN................................................................................................. 106
– 228 –

Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN
(Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk)............................................................. 107
Pomocnicza jednostka naukowa PAN nadzorowana przez Wydział III............................. 108
Muzeum Ziemi PAN............................................................................................................... 108
Centra Polskiej Akademii Nauk................................................................................................. 110
 WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH PAN................................................................... 111
Instytut Badań Systemowych PAN ........................................................................................... 119
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN......................... 120
Instytut Budownictwa Wodnego PAN........................................................................................ 121
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN... 122
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN................................................... 123
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN................................................................ 124
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN.......................................................................................... 125
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN............................................ 126
Instytut Mechaniki Górotworu PAN.......................................................................................... 127
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN................ 128
Instytut Podstaw Informatyki PAN ........................................................................................... 130
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN............................................................................ 131
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN................................................................... 132
Centrum Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frąckiewicza
Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk........................................................ 133
 WYDZIAŁ V NAUK MEDYCZNYCH PAN........................................................................ 135
Instytut Biologii Medycznej PAN.............................................................................................. 140
Instytut Farmakologii PAN........................................................................................................ 141
Instytut Genetyki Człowieka PAN............................................................................................. 142
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN......................... 142
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN......... 144
 MIĘDZYNARODOWE INSTYTUTY NAUKOWE PAN................................................... 147

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii.........................................................147
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej ...............................147
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich
Temperatur PAN (Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk)...................148

 ARCHIWA I BIBLIOTEKI PAN............................................................................................ 149

Archiwum w Warszawie...............................................................................................149
Archiwum Nauki PAN i PAU.......................................................................................151
Biblioteka Gdańska.......................................................................................................152
Biblioteka Kórnicka......................................................................................................154
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie.............................................................156

 INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PAN..................................................................... 158
Dom Pracy Twórczej „Mądralin” w Otwocku........................................................................... 158
Dom Pracy Twórczej PAN w Wierzbie...................................................................................... 158

Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie............................................................159
Zakład Doświadczalny Agrobiologii PAN w Baranowie ............................................159
– 229 –

Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu ..........................................160
Zakład Doświadczalny PAN w Kórniku . ....................................................................161
Dom Rencisty im. Witolda Orłowskiego w Konstancinie............................................161
Warszawska Drukarnia Naukowa.................................................................................161
Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie..........................................................162
 INNE PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PAN . ....................................................... 163

Spółki z udziałem kapitału PAN...................................................................................163
Fundacje nadzorowane przez PAN...............................................................................163

 GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PAN....................................................... 165
 DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ PAN................................................. 167
 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ.......................................................................................... 175

Stacje Naukowe PAN za granicą (pomocnicze jednostki naukowe) ...........................179
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli................................................................................ 179
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie........................................................................ 180
Stacja Naukowa w Moskwie...................................................................................................... 180
Stacja Naukowa w Paryżu.......................................................................................................... 181
Stacja Naukowa w Rzymie........................................................................................................ 181
Stacja Naukowa w Wiedniu....................................................................................................... 182
Polsko-Chińskie Centrum Dialogu Uczonych i Inżynierów (PCCDSE)................................... 184

 INFORMACJA STATYSTYCZNA (TABELE, ZESTAWIENIA I WYKRESY)
TABL. 1. Członkowie PAN w 2011 r. ................................................................................... 187
TABL. 2. Członkowie komitetów naukowych i problemowych wg miejsc
zatrudnienia w 2011 r. . .......................................................................................... 187
TABL. 3. Komitety naukowe i problemowe PAN w 2011 r. ................................................. 188
TABL. 4. Koszty działalności komitetów naukowych i problemowych PAN w 2011 r. . ..... 196
TABL. 5. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach naukowych PAN w 2011 r. ..................... 197
TABL. 5 (Aneks) Przeciętne zatrudnienie w pomocniczych jednostkach naukowych PAN
w 2011 r.................................................................................................................. 200
TABL. 6. Zatrudnienie i płace w PAN w 2011 r. ................................................................... 201
TABL. 7. Tytuły i stopnie naukowe nadane w 2011 r. . ......................................................... 202
TABL. 8. Kształcenie kadr naukowych i opieka nad studentami w 2011 r. .......................... 202
TABL. 9. Umowy i porozumienia o współpracy naukowej PAN z partnerami
zagranicznymi ........................................................................................................ 203
TABL. 10. Kontakty zagraniczne PAN w 2011 r. ..................................................................... 205
TABL. 11. Dofinansowanie wymiany osobowej realizowanej w ramach umów i
porozumień PAN z zagranicznymi akademiami nauk i organizacjami
równorzędnymi w podziale na jednostki naukowe i pomocnicze jednostki
naukowe w 2011 r. ................................................................................................. 207
TABL. 12. Dofinansowanie wymiany osobowej realizowanej w ramach umów
i porozumień PAN z zagranicznymi akademiami nauk i organizacjami
równorzędnymi w podziale na kraje współpracy w 2011 r. .................................. 209
TABL. 13. Działalność dydaktyczna pracowników PAN w szkołach wyższych w 2011 r. . .... 210
TABL. 14. Działalność wydawnicza placówek naukowych PAN w 2011 r. ............................ 213
– 230 –

TABL. 15. Szczegółowy podział dotacji podmiotowej w części dotyczącej
działalności upowszechniającej naukę .................................................................. 216
TABL. 16. Spółki z udziałem kapitału PAN w 2011 r. ............................................................ 217
TABL. 17. Fundacje nadzorowane przez Prezesa PAN............................................................ 218
TABL. 18. Grunty – ogółem, w podziale na województwa i gminy w 2011 r. ....................... 219
TABL. 19. Budynki w podziale na województwa w 2011 r. ................................................... 220
TABL. 20. Uwłaszczenia w 2011 r. ......................................................................................... 221

Wykresy:

Wykres 1. Grunty w podziale na województwa w 2011 r. . .............................................222
Wykres 2. Rodzaje użytków w 2011 r. ............................................................................222
Wykres 3. Wykorzystanie gruntów w ramach jednostek
organizacyjnych PAN w 2011 r. . ...................................................................223
Wykres 4. Budynki w podziale na województwa w 2011 r. ............................................223
Wykres 5. Wykorzystanie budynków w ramach jednostek
organizacyjnych PAN w 2011 r. . ...................................................................224
TABL. 21. Realizacja planu finansowego PAN w 2011 r. .......................................................225
Wykres 1. Struktura źródeł przychodów PAN w 2011 r. . ...............................................226
Wykres 2. Struktura kosztów w układzie podmiotowym w 2011 r. ................................226

– 231 –

