
POLSKA AKADEMIA NAUK

SPRAWOZDANIE 2013

WARSZAWA, maj 2014



Sprawozdanie zostało przygotowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN  
na podstawie informacji z wydziałów PAN, biur Kancelarii PAN oraz jednostek PAN

Projekt graficzny okładki – Robert Dobrzyński
Skład i łamanie –  Dariusz Górski
 Elżbieta Malik  

© Copyright
Polska Akademia Nauk

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1

tel./fax (22) 620-49-30
e-mail: bupn@pan.pl

ISSN 1231-5362

Na okładce: Akademia Medyczno-Chirurgiczna w Warszawie (ob. Polska Akademia Nauk, Pałac 
Staszica). Drzeworyt, autor wzoru nieznany, autor matrycy F.H. Rober. Reprodukcja ze zbiorów 
Archiwum Dokumentacji Fotograficznej Instytutu Sztuki PAN. Skanowanie reprodukcji Reprograf 
s.c. J.D. Dobrzyńscy



– 3 –

PRZEDMOWA

Sprawozdanie z działalności statutowej Polskiej Akademii Nauk w 2013 r., które oddajemy czy-
telnikom i użytkownikom jest, jak zwykle, efektem współpracy praktycznie wszystkich jednostek 
organizacyjnych Akademii. Prezentację Sprawozdania zaczynamy od przypomnienia tej istotnej 
w naszym przekonaniu informacji, aby zwrócić uwagę na sposób i efekty działania Akademii po 
wejściu w życie w 2010 roku nowej ustawy o PAN. Wielokrotnie odwołujemy się do tej cezury, 
ponieważ uważnie obserwujemy wyniki zmian, które już nastąpiły, ale też prognozujemy kierunki 
rozwoju Akademii w latach następnych. Znajduje to odzwierciedlenie w informacjach, które przed-
stawiają w Sprawozdaniu organy Akademii oraz korporacja uczonych. 

Zgromadzenie Ogólne PAN obradowało w roku 2013 dwukrotnie. Omawiano sprawy bieżące 
oraz takie, które mają istotne znaczenie dla postrzegania społecznej roli nauki. Ważnym punktem 
obrad była sesja naukowa poświęcona prof. Janowi Czochralskiemu w 60. rocznicę śmierci wybit-
nego polskiego uczonego pierwszej połowy XX wieku, uznanego metalurga, chemika i metaloznaw-
cy, autora słynnej metody wzrostu kryształów nazwanej „metodą Czochralskiego”. Uczczono 
240. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, przygotowując wystawę „Komisja Edukacji 
Narodowej 1773-1794”. Prezesi oddziałów PAN prezentowali okresowe sprawozdania z działalności 
Oddziałów w latach 2011-2013. Informację o działalności Akademii Młodych Uczonych przedstawił 
jej przewodniczący. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN dyskutowali na temat Funduszy 
Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz proponowanej przez władze państwowe 
zmiany trybu finansowania badań naukowych i włączenia do tego procesu małych i średnich przed-
siębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi. Zgromadzenie Ogólne dokonało wyboru 
nowych członków korporacji: 25 członków rzeczywistych Akademii, 32 członków korespondentów 
i 16 członków zagranicznych PAN.

Podczas posiedzeń Prezydium PAN omawiano sprawy oceny działalności jednostek naukowych 
Akademii, między innymi z perspektywy wyników konkursów Narodowego Centrum Nauki w latach 
2011-2012 oraz oceny parametrycznej dokonanej w 2013 roku. Zapoznano się z nowymi zasadami 
oceny czasopism naukowych. Przyjęto uchwały w sprawach reorganizacji lub likwidacji niektórych 
jednostek naukowych. Omawiano zagadnienie popularyzacji nauki w Polsce, zwracając uwagę na 
konieczność profesjonalizacji w zakresie „science communication”. Wysłuchano informacji o dzia-
łalności komitetów narodowych przy Prezydium PAN w kadencji 2011-2014. Podkreślono rolę Aka-
demii jako pośrednika w organizowaniu i koordynowaniu międzynarodowej współpracy całego 
środowiska polskich uczonych z uczonymi zagranicznymi. Zespoły składające się z członków Pre-
zydium Akademii i przedstawicieli Akademii Młodych Uczonych dokonały oceny działalności ko-
mitetów problemowych przy Prezydium PAN. Z satysfakcją należy odnotować fakt, że niektóre 
komitety opublikowały w 2013 roku szereg ważnych naukowo i społecznie ekspertyz. Omówiono 
realizację programu „Informatyzacja czasopism naukowych PAN” i jego wpływu na poczytność 
czasopism naukowych Akademii. Zajmowano się sprawami doskonalenia kadr naukowych PAN, 
a w szczególności kwestią dofinansowania przez Akademię kosztów kształcenia kadry naukowej jako 
jednego ze strategicznych kierunków rozwoju PAN. 

Wspólne posiedzenie Prezydiów Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Konferencji Rektorów Aka-
demickich Szkół Polskich (KRASP) zaowocowało stanowiskami w sprawach: nowelizacji ustawy 
„Prawo zamówień publicznych”; konieczności nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; projektu nowelizacji ustawy o zasadach fi-
nansowania nauki w Polsce projektu „Green University”; w sprawie zasad otwartego dostępu do 
treści publikacji naukowych i edukacyjnych, a także Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium 
PAN oraz Prezydium RGNiSW w sprawie zasad prowadzenia prac legislacyjnych dotyczących szkol-
nictwa wyższego i nauki.
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Członkowie Akademii Młodych Uczonych (AMU) podejmowali zagadnienia mobilności uczo-
nych, analizy i oceny sytuacji naukowców na wczesnych etapach kariery oraz promocji i rozwoju 
AMU. Wypowiadali się też w kwestii aktów prawnych i dokumentów dotyczących spraw nauki, 
m.in.: „Prawo zamówień publicznych”, „Prawo o szkolnictwie wyższym”, „Kodeks etyki pracowni-
ka naukowego”. 

Wydziały Akademii, poza sprawami bieżącymi, m.in. opiniowały: kandydatów na członków 
krajowych i zagranicznych Akademii, projekty statutów jednostek naukowych i projekty aktów praw-
nych. Prowadzono okresowe oceny jednostek naukowych skupionych w wydziałach, omawiano 
kwestie związane z kategoryzacją krajowych jednostek naukowych dokonaną przez Komitet Ewa-
luacji Jednostek Naukowych w 2013 r. W tej grupie przedmiotem oceny parametrycznej KEJN było 
70 jednostek naukowych Akademii. Kryteriami oceny były m.in. osiągnięcia naukowe i twórcze, 
potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej. Wśród instytutów Polskiej Akademii 
Nauk najwięcej jest jednostek z najwyższą kategorią (A oraz A+). Liderami z kategorią A+ zostały: 
Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Sztuki PAN, 
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Rozrodu Zwierząt 
i Badań Żywności PAN, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Instytut Fizyki Ją-
drowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych 
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Insty-
tut Matematyczny PAN oraz związany z Akademią Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej 
i Komórkowej. 

Bardzo dobry wynik ogólny tej oceny przekonuje o skuteczności rozwijanej aktywności naukowej 
instytutów Akademii. W tym kontekście fakt, że w 2013 roku 18 jednostek naukowych PAN obcho-
dziło jubileusze swojego wieloletniego istnienia i działalności (od 95-lecia do 15-lecia) dowodzi, że 
kolejne pokolenia zatrudnionych tam wysoko wykwalifikowanych pracowników niezmiennie są 
w stanie zapewnić należytą pozycję naukową swoim jednostkom.

Aktywność międzynarodowa Akademii przejawiała się we współpracy dwustronnej, uczestnictwie 
w pracach organizacji międzynarodowych oraz działalności stacji naukowych PAN za granicą. Pod-
stawę współpracy dwustronnej stanowiło 81 umów i porozumień zawieranych na szczeblu centralnym, 
w których uczestniczą partnerzy Akademii z 44 krajów. Niezależnie, jednostki naukowe PAN reali-
zowały własne umowy o współpracy z partnerami zagranicznymi lub współpracowały bezumownie. 
Kontynuowano współpracę w ramach Forum Akademii Nauk Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). 
Polska Akademia Nauk jest członkiem 86 międzynarodowych organizacji naukowych. Priorytetowo 
traktuje udział naukowców polskich w programach badawczych realizowanych przez te organizacje, 
a także uczestnictwo naukowców w pracach organów zarządzających organizacji międzynarodowych. 
Odbyło się kilka ważnych konferencji naukowych, między innymi: w Warszawie – międzynarodowe 
sympozjum naukowe „Human Rights and Science” współorganizowane przez Komisję ds. Praw 
Człowieka Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina i Polską Akademię Nauk; w Berlinie – drugie 
spotkanie poświęcone współpracy instytutów Leibnitz-Gemeinschaft i Polskiej Akademii Nauk zaj-
mujących się naukami humanistycznymi, społecznymi oraz zagospodarowaniem przestrzennym – 
„Naukowy dialog transgraniczny. Potencjał i nowe wyzwania dla nauk humanistycznych i społecz-
nych”. W Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Naukometryczna ocena dorobku 
naukowego uczonych i instytucji”, zorganizowana przez Polską Akademię Nauk we współpracy 
z Thomson Reuters. W Turynie miały miejsce Dni Polskie „Festiwal nowych technologii – odkryj 
Polskę”, zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Z inicjatywy 
Polsko-Chińskiego Centrum Dialogu Uczonych i Inżynierów w Warszawie odbyło się polsko-chiń-
skie seminarium „Nowoczesne technologie energetyczne”, którego tematyka obejmowała technolo-
gie czystowęglowe, produkcję energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, modyfikację 
urządzeń i technologii w produkcji energii elektrycznej metodami konwencjonalnymi oraz plany 
eksploatacji gazu łupkowego w Polsce i w Chinach. 
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Problematyka poszukiwania źródeł odnawialnych i produkcji energii z tych źródeł będzie przed-
miotem prac badawczych prowadzonych przez Centrum Badawcze PAN „Konwersja Energii i Źró-
dła Odnawialne” w Jabłonnie. W 2013 r. została podpisana umowa, której efektem będzie przyzna-
nie środków UE na zbudowanie Centrum i wyposażenie go w nowoczesną aparaturę technologiczną 
i badawczą. Centrum stanie się bazą laboratoryjną przeznaczoną do prowadzenia badań realizowanych 
m.in. we współpracy z innymi jednostkami naukowymi Akademii, uczelniami i instytutami badaw-
czymi, a także z wiodącymi firmami energetycznymi. Rozpoczęła działalność Rada ds. niekonwen-
cjonalnych źródeł energii – zespół doradczy Prezesa PAN, do zadań której m.in. należy proponowa-
nie rozwiązań oraz koncepcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako wkład Akademii 
w debatę nad założeniami polityki energetycznej kraju.

W 2013 r. kontynuowano działania podjęte w latach ubiegłych w zakresie gospodarowania nie-
ruchomościami, m.in. Prezydium PAN przyjęło dokument „Strategia gospodarowania nieruchomo-
ściami Polskiej Akademii Nauk na lata 2013-2015”. 

Od lat istotnym elementem aktywności Akademii jest upowszechnianie nauki. W 2013 roku Pre-
zes PAN przeznaczył środki finansowe w wysokości 6,5 mln zł na realizację zadań z tego zakresu, 
tj. działalności eksperckiej, wydawniczej, działalności bibliotek, udostępniania dla nauki zasobów 
muzealnych i archiwalnych, tworzenia i utrzymania baz danych oraz innych form upowszechniania. 
Obok tradycyjnych form i metod działalności upowszechniającej naukę, opracowano i wdrożono nową 
strategię popularyzacji i promocji nauki, która łączy wydania papierowe kwartalnika popularnonau-
kowego „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk” z formami elektronicznymi, umożliwiając 
odbiór kwartalnika na tabletach i smartfonach. Uruchomiono także nowy portal www.naukaonline.pl 
i nowe czasopismo elektroniczne, dwutygodnik „Panorama PAN”. Otwarte wykłady popularno-
naukowe w ramach Wszechnicy PAN od maja 2013 roku są transmitowane online w sieci Internet. 

W 2013 roku członkowie i pracownicy Akademii, a także jednostki naukowe PAN byli laureata-
mi wielu nagród naukowych, m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nagród Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, nagród naukowych wydziałów PAN i innych licznych prestiżowych nagród krajowych 
i zagranicznych. Uczelnie krajowe i instytucje zagraniczne przyznały wielu uczonym związanym 
z Polską Akademią Nauk najwyższe wyróżnienia honorowe – tytuły doktora honoris causa. Prezes 
PAN przyznał Medale PAN w 2013 r. za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej 
związane ze społeczną rolą nauki, a Prezydium PAN – Medal PAN im. Mikołaja Kopernika 
za wybitne osiągnięcia naukowe. 

Przedstawione wybrane wydarzenia z działalności Akademii w 2013 roku zapowiadają intensyw-
ną pracę naszej instytucji w 2014 roku i latach następnych. Jesteśmy przekonani, że z pozytywnym 
efektem, dzięki niezmiennemu zaangażowaniu członków korporacji oraz wszystkich pracowników 
jednostek organizacyjnych PAN. 

Michał Kleiber
Prezes PAN

Warszawa, maj 2014
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KIEROWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

kadencja 2011-2014

	PREZES czł. rzecz. PAN Michał Kleiber
	WICEPREZESI czł. koresp. PAN Marek C. Chmielewski
   czł. koresp. PAN Adam J. Zięcik
   czł. rzecz. PAN Andrzej Górski
   czł. koresp. PAN Mirosława Marody

	KANCLERZ  dr inż. Zdzisław Hensel

	WYDZIAŁY POLSKIEJ AKADEMII NAUK
	Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych 
 Dziekan czł. rzecz. PAN Stanisław Filipowicz
 Przewodniczący Rady Kuratorów czł. rzecz. PAN Jerzy M. Brzeziński
 Zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów czł. koresp. PAN Stanisław Gajda

	Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych 
 Dziekan czł. koresp. PAN Jerzy Duszyński
 Przewodniczący Rady Kuratorów czł. koresp. PAN Stefan Malepszy
 Zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów czł. koresp. PAN Andrzej Jerzmanowski

	Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi 
 Dziekan czł. koresp. PAN Marek Grad
 Przewodniczący Rady Kuratorów czł. rzecz. PAN Janusz Lipkowski
 Zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów czł. koresp. PAN Paweł Rowiński

	Wydział IV Nauk Technicznych 
 Dziekan czł. koresp. PAN Marian Kaźmierkowski
 Przewodniczący Rady Kuratorów czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk
 Zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów czł. koresp. PAN Lucjan Pawłowski

	Wydział V Nauk Medycznych 
 Dziekan czł. koresp. PAN Jacek Zaremba
 Przewodniczący Rady Kuratorów czł. koresp. PAN Jan Albrecht
 Zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów czł. koresp. PAN Ewa Szczepańska-Sadowska
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DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW KIEROWNICZYCH I KORPORACYJNYCH 
 POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ZGROMADZENIE OGÓLNE PAN

Zgromadzenie Ogólne PAN obradowało w roku 2013 dwukrotnie: w maju i w grudniu. Podjęło 
w okresie sprawozdawczym 5 uchwał. 

123. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN odbyła się 23 maja 2013 r. W sesji uczestniczyli zapro-
szeni goście, m.in: prof. Marek Ratajczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, prof. Kazimierz Wiatr, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, 
prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, honorowa przewodnicząca Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich, prof. dr hab. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, dr Zygmunt Łuczyński, dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. 
Ważnym punktem obrad Zgromadzenia Ogólnego PAN była sesja naukowa poświęcona prof. Jano-
wi Czochralskiemu w 60. rocznicę śmierci wybitnego polskiego uczonego pierwszej połowy XX 
wieku, uznanego metalurga, chemika i metaloznawcy, autora słynnej metody wzrostu kryształów 
nazwanej „metodą Czochralskiego”. Sejm RP ustanowił rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. 
Referat naukowy pt. „Profesor Jan Czochralski – znany i nieznany” wygłosił prof. Krzysztof Kurzy-
dłowski. Sesji ZO PAN towarzyszyła wystawa poświęcona osobie i osiągnięciom prof. Jana Czo-
chralskiego. W części wyborczej Zgromadzenie Ogólne PAN dokonało wyboru nowych członków 
korporacji: 25 członków rzeczywistych Akademii, 32 członków korespondentów i 16 członków 
zagranicznych PAN. W części sprawozdawczej sesji wysłuchano sprawozdania prezesa PAN prof. Mi-
chała Kleibera oraz członków ścisłego kierownictwa PAN z działalności Akademii w 2012 roku. 
Prof. Andrzej Zoll, przewodniczący Komisji do spraw etyki w nauce, przedstawił informację o dzia-
łalności Komisji w 2012 r. Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finanso-
wego Akademii za 2012 rok przedstawił przewodniczący Komisji prof. Jan Wójcicki, czł. koresp. 
PAN. Zgromadzenie Ogólne PAN podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 
z działalności statutowej Polskiej Akademii Nauk w 2012 roku oraz rocznego sprawozdania finan-
sowego PAN za rok 2012 wraz z opinią biegłego z badania sprawozdania finansowego.

124. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN odbyła się 12 grudnia 2013 r. Prof. M. Kleiber, prezes 
PAN przypomniał sukcesy naukowe i organizacyjne członków, pracowników i jednostek naukowych 
Polskiej Akademii Nauk w drugim półroczu 2013 r. Zwrócił uwagę na wyróżnienia i odznaczenia, 
którymi zostali uhonorowani członkowie PAN, m.in. nagrodami Prezesa Rady Ministrów, Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Przypomniał 
najważniejsze wydarzenia zorganizowane z udziałem PAN, w tym jubileusze 60-lecia wielu jednostek 
naukowych Akademii, jubileusz 95-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckie-
go PAN i 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN, a także I Kongres Towarzystw Naukowych, liczne 
krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe. Podkreślił bardzo dobre wyniki – w przeważającej 
większości kategoria A lub A+, uzyskane przez instytuty Akademii w ocenie działalności naukowej 
lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w 2013 r. Prezesi Oddziałów Akademii złożyli 
sprawozdania z działalności Oddziałów w latach 2011-2013. Informację o działalności Akademii 
Młodych Uczonych przedstawił jej przewodniczący dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski. Członko-
wie Zgromadzenia Ogólnego PAN podjęli dyskusję na temat Funduszy Europejskich w perspektywie 
finansowej 2014-2020. Elżbieta Bieńkowska, wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury 
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i rozwoju zwróciła uwagę na zmianę trybu finansowania badań naukowych, którego beneficjentami 
mają być małe i średnie przedsiębiorstwa współpracujące z jednostkami naukowymi, co powinno 
przyczynić się do bardziej dynamicznego rozwoju nowych technologii i zwiększenia innowacyjności 
gospodarki. Informację na temat finansowania badań z wykorzystaniem środków UE przedstawiła 
Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. O programach regio-
nalnych oraz o udziale naukowców w tych projektach mówił Jacek Protas, marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy sesji wysłuchali wykładu prof. Anny Grabowskiej z Instytutu 
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN „Czy mózg ma płeć?”. Sesji Zgromadzenia Ogól-
nego PAN towarzyszyła wystawa „Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794”, przygotowana przez 
Instytut Historii Nauki PAN, Senat RP, Towarzystwo Historii Edukacji w 240. rocznicę powołania 
Komisji Edukacji Narodowej. 

PREZYDIUM PAN

W 2013 r. odbyło się 12 posiedzeń Prezydium PAN, na których podjęto 49 uchwał i ogłoszono 
9 stanowisk w sprawach będących przedmiotem obrad. 

Pierwsze posiedzenie Prezydium PAN w 2013 r. odbyło się 22 stycznia. Prof. Ewa Dahlig-Turek, 
członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, przedstawiła informacje dotyczące przygotowań 
do oceny parametrycznej jednostek naukowych w 2013 roku. Po dyskusji prezes PAN prof. Michał 
Kleiber zauważył, że zasady ewaluacji finansowania nauki w Polsce odbiegają od stosowanych 
w krajach zachodnioeuropejskich. Tam, w ocenie finansowania badań uwzględnia się nie tylko zre-
alizowane projekty, ale także realność przygotowanych planów i strategii badawczych. Prof. Mag-
dalena Fikus, przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN przedstawiła cele 
i działania Rady oraz omówiła sytuację w dziedzinie popularyzacji nauki w Polsce, zwracając uwa-
gę na konieczność profesjonalizacji w zakresie „science communication”. Poseł Artur Bramora, 
przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, wyraził gotowość zorganizowania 
posiedzenia komisji lub podkomisji sejmowej w sprawie popularyzacji nauki. Wiceprezes PAN 
prof. Andrzej Górski przedstawił informację o działalności komitetów narodowych przy Prezydium 
PAN w kadencji 2011-2014, skupiając się na perspektywicznych kierunkach współpracy komitetów 
narodowych z międzynarodowymi organizacjami naukowymi. Prezydium PAN, w głosowaniu jaw-
nym, podjęło uchwałę w sprawie nadania Medalu PAN im. Mikołaja Kopernika profesorowi Lesz-
kowi Kubickiemu, wybitnemu karniście oraz wieloletniemu redaktorowi miesięcznika „Państwo 
i Prawo”. Na wniosek wiceprezes PAN prof. Miro sławy Marody, Prezydium PAN rozpatrzyło i przy-
jęło uchwały w sprawach organizacyjnych komitetów PAN. Po wysłuchaniu informacji dotyczącej 
porządkowania zasobu nieruchomości PAN, Prezydium PAN przyjęło dokument pn. „Strategia go-
spodarowania nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk na lata 2013-2015”. Prezydium PAN wy-
brało prof. Lucjana Pawłowskiego na przedstawiciela Polskiej Akademii Nauk w Radzie Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w kadencji do 31 grudnia 2013 r.). Prezes PAN zaprezentował 
wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-2012, które potwierdziły silną pozy-
cję jednostek naukowych PAN.

26 marca Prezydium PAN, na wniosek prof. Adama J. Zięcika, wiceprezesa PAN przyjęło uchwa-
łę w sprawie reorganizacji międzynarodowego instytutu Polskiej Akademii Nauk – Europejskie 
Regionalne Centrum Ekohydrologii, obejmującej zakres działalności i nazwę tej jednostki. Uchwa-
liło, przygotowany przez Biuro Ekonomiczne PAN, podział środków ustalonych dla Akademii w usta-
wie budżetowej na rok 2013 dla poszczególnych jednostek organizacyjnych PAN oraz budżet na rok 
2013 w układzie zadaniowym. Prof. Jan M. Wójcicki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PAN, 
przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej PAN nt. wykorzystania środków z zakresu działalności upo-
wszechniającej naukę (DUN), wnioskując o przeprowadzenie analizy zasadności dofinansowywania 
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poszczególnych inicjatyw celem skierowania większych środków na zadania służące promocji Aka-
demii, jej działalności i osiągnięć oraz wzmocnienia postrzegania roli Akademii jako źródła eksper-
tyz dla instytucji państwowych. Prezes PAN prof. Michał Kleiber wręczył Medal Polskiej Akademii 
Nauk im. Mikołaja Kopernika prof. Leszkowi Kubickiemu za wybitne osiągnięcia naukowe w dzie-
dzinie prawa karnego oraz prawa medycznego, a także za wielki wkład w kształtowanie kultury 
prawnej. Na wniosek wiceprezes PAN prof. Mirosławy Marody, Prezydium PAN przyjęło uchwały 
w sprawach organizacyjnych komitetów PAN. Prezydium PAN zapoznało się z informacją o dotych-
czasowej działalności komitetów narodowych przy Prezydium PAN w kadencji 2011-2014. W pod-
sumowaniu prof. M. Kleiber podkreślił rolę Akademii jako pośrednika w organizowaniu i koordy-
nowaniu międzynarodowej współpracy całego środowiska polskich uczonych z uczonymi 
zagranicznymi. Poinformował o utworzeniu Centrum Zaawansowanych Badań Humanistycznych 
i Społecznych przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

23 kwietnia Prezydium PAN obradowało w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie. 
Wysłuchano informacji prof. Jerzego Wilkina nt. nowych zasad oceny czasopism naukowych. Prze-
wodniczący zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych wyjaśnił uwarunkowania 
i zasady nowej punktacji czasopism, a także wyraził nadzieję na kontynuowanie dyskusji o sposobach 
doskonalenia oceny czasopism naukowych w Polsce, uwzględniającej ich znaczenie krajowe lub 
międzynarodowe. Biorący udział w dyskusji profesorowie: Andrzej Górski, Roman Słowiński, Leszek 
Kuźnicki, Janusz Kacprzyk, Czesław Cierniewski, Janusz Lipkowski, Jerzy Brzeziński, Stefan Ma-
lepszy, Michał Kleiber, Jarosław Mikielewicz, Tomasz Trojanowski poruszyli kwestie, m.in.: kryte-
riów kwalifikowania czasopism jako polskich, kryteriów oceny czasopism typu „open access”, za-
strzeżeń do Impact Factor jako jedynego miernika ewaluacji czy braku oceny jakościowej 
o charakterze eksperckim. Dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski przedstawił informacje o dotych-
czasowej działalności Akademii Młodych Uczonych, jej zadaniach, funkcjonowaniu, najważniejszych 
przedsięwzięciach i roli poszczególnych zespołów specjalistycznych. Zwrócił uwagę na czynniki 
hamujące rozwój AMU, m.in. deficyt czasu młodych uczonych na nieodpłatną działalność, brak 
obsługi administracyjnej oraz niewystarczające finansowanie ograniczające działalność AMU do 
przedsięwzięć o relatywnie małej skali i niewielkim znaczeniu naukowym. Na wniosek wiceprezes 
PAN prof. M. Marody Prezydium PAN zaakceptowało składy zespołów oceniających działalność 
komitetów problemowych przy Prezydium PAN w kadencji 2011-2014. Kontynuując działania na 
rzecz uporządkowania zasobów nieruchomości PAN, Prezydium PAN przyjęło uchwały w sprawach 
majątkowych przygotowane przez Biuro Gospodarowania Nieruchomościami PAN. Prezydium PAN 
krytycznie oceniło treści zawarte w wywiadzie udzielonym przez prof. Krzysztofa Jasiewicza, pra-
cownika naukowego Instytutu Studiów Politycznych PAN pt. „Żydzi byli sami sobie winni” i wyra-
ziło swoją dezaprobatę w ogłoszonym w tej sprawie stanowisku. Prof. Marek Chmielewski, wice-
prezes PAN, przedstawił informację o dotacji dla instytutów naukowych PAN w latach 2011-2013 
wskazując, że wzrost środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego w 2013 r. nie 
rekompensuje inflacyjnego wzrostu kosztów.

23 maja Prezydium PAN uchwaliło plan finansowy Polskiej Akademii Nauk na rok 2013. Kon-
tynuując działania na rzecz uporządkowania zasobów nieruchomości PAN, podjęło uchwały w spra-
wach majątkowych. Na wniosek wiceprezes PAN prof. M. Marody, rozpatrzyło i przyjęło uchwałę 
w sprawach organizacyjnych rad i komitetów problemowych przy Prezydium PAN. Prezes PAN 
poruszył kwestię publicznych wypowiedzi przedstawicieli komitetów Polskiej Akademii Nauk. 
W wyniku dyskusji, w której udział wzięli profesorowie: Leszek Kuźnicki, Janusz Kacprzyk, Jerzy 
Brzeziński, Tomasz Trojanowski, Jan Albrecht, Mirosława Marody, Michał Kleiber i Jarosław Mi-
kielewicz ustalono, że władze wydziałów PAN zobowiążą przewodniczących komitetów Akademii 
do przekazywania do wiadomości kierownictwa PAN kopii treści stanowisk, opinii czy wystąpień 
zewnętrznych w sprawach o istotnym znaczeniu publicznym. Prof. Stefan Malepszy, przewodniczący 
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Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, przedstawił problem ośrodka 
w Gołyszu, proponując likwidację zakładu doświadczalnego o charakterze produkcyjnym a zacho-
wania zakładu naukowego. Prezes PAN zalecił konsultacje w tej sprawie z władzami Oddziału PAN 
w Katowicach.

11 czerwca dr inż. Zdzisław Hensel, Kanclerz PAN omówił sprawozdanie z wykonania planu 
finansowego PAN za rok 2012. Prof. Jan M. Wójcicki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PAN 
zarekomendował Prezydium PAN przyjęcie uchwały w sprawie wykonania planu finansowego Aka-
demii za rok 2012. Prezydium PAN podjęło uchwały w sprawach majątkowych. Prof. Piotr Zielen-
kiewicz poinformował zebranych o wydaniu publikacji dokumentującej dziesięcioletnią współpracę 
Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN z Uniwersytetem Warszawskim. Prof. Andrzej Górski, wice-
prezes PAN poruszył bulwersującą sprawę opublikowania przez „Der Spiegel” artykułu, w którym 
oskarżano małżeństwo profesorów Hannę i Ludwika Hirszfeldów o formułowanie po II wojnie świa-
towej teorii naukowych o zabarwieniu rasistowskim. Prezes PAN prof. Michał Kleiber zachęcił do 
działań w obronie wizerunku ludzi nauki i prostowanie kłamliwych oskarżeń.

5 lipca w siedzibie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się wspólne po-
siedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk i Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich. Obrady były poświęcone finansowaniu badań z wykorzystaniem środków UE w per-
spektywie finansowej 2014-2020. Dyskutowano o zasadach ewaluacji i parametryzacji jednostek 
naukowych, finansowaniu nauki i szkolnictwa wyższego w 2014 r. i skutkach zmian legislacyjnych 
dotyczących ścieżki kariery naukowej. Członkowie Prezydium PAN i Prezydium KRASP przyjęli 
stanowiska w sprawach: nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki, nowelizacji ustawy 
„Prawo zamówień publicznych”, otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych 
(open access) oraz artykułu Der Blutwahn opublikowanego w „Der Spiegel”. Omówiono także za-
kresy kompetencji komisji ds. etyki (ministerialnych, środowiskowych, Zespołu Dobrych Praktyk 
Akademickich przy MNiSW) oraz zasady współpracy PAN i KRASP w kolejnych miesiącach. W po-
siedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Roz-
woju Regionalnego, prof. Marek Ratajczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki, prof. Józef 
Lubacz, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Antoni Tajduś, prze-
wodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, prof. Maciej Zabel, przewodniczący Komitetu 
Ewaluacji Jednostek Naukowych, Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. Uczestnicy odbywającego się w tym samym dniu posiedzenia Prezydium PAN 
podjęli uchwały w sprawach finansowych oraz w sprawach organizacyjnych komitetów problemowych 
przy Prezydium PAN.

24 września obrady Prezydium poprzedziło uroczyste wręczenie dyplomów nowo wybranym 
członkom krajowym – korespondentom i rzeczywistym oraz członkom zagranicznym Polskiej Aka-
demii Nauk. Obrady Prezydium były poświęcone głównie sprawom finansowym, majątkowym i or-
ganizacyjnym. W ramach realizacji ustawowego obowiązku przekształcenia placówek naukowych 
nieposiadających osobowości prawnej Prezydium PAN przyjęło uchwałę w sprawie likwidacji po-
mocniczej jednostki naukowej PAN Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym. Pod-
jęło uchwałę w sprawie utworzenia centrum Polskiej Akademii Nauk pod nazwą „Krajowe Centrum 
Nanofizyki i Spintroniki – SPINLAB”, w ramach którego współpracować będą instytuty naukowe 
Akademii i uczelnie. Członkowie Prezydium PAN zaakceptowali informację o ustaleniu zasobu 
nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i instytutów naukowych PAN, niezbędnych do realizacji 
działalności statutowej oraz przeznaczonych na utworzenie rezerwy PAN. Podjęli uchwały w sprawie 
zmiany planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2013 i w sprawie propozycji projektu 
budżetu państwa na rok 2014 w zakresie przewidzianym dla Akademii. 

29 października posiedzenie Prezydium PAN było poświęcone: przygotowaniom do Zgromadze-
nia Ogólnego PAN; sprawom majątkowym związanym z działaniami na rzecz uporządkowania za-



– 11 –

sobów nieruchomości PAN; sprawom finansowym dotyczącym zmiany planu finansowego PAN na 
rok 2013 w związku z pozyskaniem przez Bibliotekę Kórnicką dotacji z jednostek samorządu tery-
torialnego; konieczności ponownego zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej 
na rok 2013 z powodu niewykorzystania przez Stację PAN w Paryżu części wcześniej przyznanych 
środków. Członkowie Prezydium PAN dokonali wyboru przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk do 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2014-2017 w osobach profesorów: Alek-
sandra Welfe, Jana Kotwicy, Bogumiła Jeziorskiego, Lucjana J. Pawłowskiego i Stanisława Czu-
czwara. Wysłuchano informacji prezesa PAN prof. M. Kleibera nt. wyników kompleksowej oceny 
działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dokonanej przez Komisję 
Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz oceny cząstkowej instytutów PAN przeprowadzonej przez 
Rady Kuratorów Wydziałów PAN. Prof. M. Kleiber podkreślił wysoką ocenę instytutów PAN, które 
zajmują należne im miejsce w polskiej nauce. Jednocześnie zwrócił się do Rad Kuratorów Wydzia-
łów PAN z prośbą o zaoferowanie pomocy instytutom, które uzyskały gorsze wyniki. Prof. Mirosła-
wa Marody, wiceprezes PAN zapoznała zebranych z pozytywnymi wynikami oceny działalności 
komitetów problemowych przy Prezydium PAN, zwracając uwagę na konieczność poprawy promo-
cji tej działalności. Dr Teresa Kaszyńska, pełnomocnik Prezesa PAN ds. informatyzacji czasopism 
omówiła realizację programu pn. „Informatyzacja czasopism naukowych PAN”, wskazując na po-
zytywne wyniki w postaci wzrostu poczytności czasopism Akademii oraz korelację między wzrostem 
elektronicznego upowszechnienia treści czasopism a wzrostem współczynnika wpływu (IF) i pozy-
cji poszczególnych tytułów w grupach dziedzinowych. 

15 listopada Prezydium PAN rozpatrzyło i podjęło uchwały w sprawach finansowych, majątko-
wych i organizacyjnych. W związku z ujawnieniem oszczędności w budżecie PAN, Prezydium PAN 
przyjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie 
budżetowej na rok 2013 w zakresie środków przyznanych Akademii. Na wniosek prof. Adama Zię-
cika, wiceprezesa PAN, członkowie Prezydium PAN rozpatrzyli i podjęli uchwałę w sprawie reor-
ganizacji Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN obejmującej likwidację dwóch 
komórek organizacyjnych Instytutu. Na wniosek prof. Jacka Zaremby, dziekana Wydziału V PAN 
przyjęto uchwałę w sprawie reorganizacji Instytutu Biologii Medycznej PAN, której celem jest 
zwiększenie nadzoru i sprawniejsza organizacja pracy. Prof. Marek Chmielewski, wiceprezes PAN, 
przedstawił informację na temat dofinansowania przez Polską Akademię Nauk kosztów kształcenia 
kadry naukowej jako jednego ze strategicznych kierunków rozwoju PAN i zaproponował odpowied-
nie rozwiązania organizacyjne. 

3 grudnia Kanclerz PAN, dr inż. Zdzisław Hensel przedstawił projekt uchwały w sprawie zmia-
ny planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2013 w konsekwencji decyzji Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego o przeniesieniu wydatków w ramach części 67 – Polska Akademia Nauk. 
Poruszył temat finansowania kosztów zadań dotyczących kształcenia jako narzędzia kreowania po-
lityki naukowej. Prof. Marek Chmielewski, wiceprezes PAN, przypomniał, że Prezydium PAN na 
posiedzeniu w dniu 15 listopada 2013 r. ustaliło, iż środki przeznaczone na dofinansowanie studiów 
doktoranckich (w kwocie 565 tys. zł) zostaną przekazane dziesięciu instytutom PAN, z możliwością 
zwiększenia do jedenastu liczby instytutów otrzymujących dofinansowanie.

12 grudnia członkowie Prezydium PAN rozpatrzyli projekty uchwał w sprawach finansowych 
i majątkowych oraz zaakceptowali propozycje prac naukowych przedstawionych do nagród Polskiej 
Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk przez Komisję Ekspertów obu Akademii. W związku 
ze zgłoszonymi oszczędnościami w wykorzystaniu dotacji podmiotowej przez trzy stacje zagranicz-
ne oraz przez PAN Centrum Badań Ekologicznych będącego w likwidacji, Kanclerz PAN zapropo-
nował przeznaczenie ww. oszczędności na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Rencisty 
w Konstancinie oraz dla Ogrodu Botanicznego – Centrum Różnorodności Biologicznej (pomocniczej 
jednostki naukowej PAN), zgodnie z rekomendacją Zespołu doradczego działającego pod przewod-
nictwem wiceprezesa PAN prof. Marka Chmielewskiego. Zespół ustalił także, że większość  instytutów 
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przedłożyła niekompletną dokumentację, niedającą podstawy do dofinansowania prowadzonych przez 
nie studiów doktoranckich. Prezydium PAN przyjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie za-
opiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2013 w zakresie środków przy-
znanych PAN oraz uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 
2013. Na wniosek wiceprezesa PAN prof. Andrzeja Górskiego członkowie Prezydium PAN zaakcep-
towali propozycje prac naukowych przedstawionych do nagród PAN i RAN przez Komisję Eksper-
tów obu Akademii oraz uchwalili zmianę nazwy pomocniczej jednostki naukowej PAN Stacja Na-
ukowa w Kijowie, nadając jej brzmienie „Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk”, sugerowane 
przez stronę ukraińską.

19 grudnia Prezydium PAN przyjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zaopiniowania 
podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2013 w zakresie środków przyznanych 
Polskiej Akademii Nauk, w związku z przyznaniem środków na dofinansowanie kształcenia na stu-
diach doktoranckich. Inne zmiany dotyczyły propozycji przeznaczenia stwierdzonych oszczędności 
na nagrody naukowe przyznawane przez Prezesa PAN dla pracowników placówek nieposiadających 
osobowości prawnej. Zaproponowano przeznaczenie oszczędności powstałych w wyniku niewyko-
rzystania przez Stacje Naukowe PAN w Moskwie i Paryżu dotacji podmiotowych na zwiększenie 
dotacji podmiotowej dla Domu Pracy Twórczej PAN w Mądralinie. Kanclerz PAN poinformował 
o podpisaniu umowy w sprawie sprzedaży obiektu PAN w Mogilanach. 

FORMY DZIAŁALNOŚCI KORPORACJI UCZONYCH PAN

KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

W 2013 r. działało 16 komitetów problemowych i 95 komitetów naukowych. Prezydium PAN 
wyraziło zgodę na przedłużenie do 31 grudnia 2013 r. działalności Komitetu Badań nad Zagrożenia-
mi Związanymi z Wodą PAN (Uchwała nr 24/2013 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 
5 lipca 2013 roku). 

KOMITETY PROBLEMOWE PRZY PREZYDIUM PAN

Ocena działalności komitetów problemowych przy Prezydium PAN

Zgodnie z decyzją Prezydium PAN z 23 kwietnia 2013 r., dokonano oceny działalności komitetów 
problemowych przy Prezydium PAN. Wyniki oceny, przeprowadzonej przez zespoły składające się 
z członków Prezydium Akademii i przedstawicieli Akademii Młodych Uczonych, przyjęto na posie-
dzeniu Prezydium PAN w dniu 29 października 2013 r. Prezydium pozytywnie oceniło działalność 
większości komitetów problemowych przy Prezydium PAN, zwracając uwagę na konieczność lep-
szego wykorzystania stron internetowych do promocji działalności komitetów. 

KOMITET BADAŃ KOSMICZNYCH I SATELITARNYCH 
prof. dr hab. Piotr Wolański, przewodniczący

Komitet i jego sekcje były współorganizatorami konferencji i sesji naukowych, m.in.: konferen-
cji 16th Consultations on Solar Physics (Wrocław); 13th European Workshop on Astrobiology; 
EANA 13 (Szczecin); 7. Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformatycznego; konferencji „Satelitar-
ne  metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji” (Kraków); VIII International 
Conference „Development Trends in Space Propulsion Systems”. 
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Komitet realizował także, w ramach sekcji i zespołów, działania na rzecz reprezentowanych 
dyscyplin naukowych, m.in. wspomagał działalność polskiego środowiska astrobiologicznego sku-
pionego wokół CASA i wspierał uruchomiony na wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej kieru-
nek kształcenia lotnictwo i kosmonautyka. 

W strukturze Komitetu powołano nowy zespół ds. Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi 
COPERNICUS, którego celem jest zwiększenie czynnego uczestnictwa polskich instytucji nauko-
wych, rządowych oraz sektora przemysłowego w serwisach COPERNICUS oraz pełnienie funkcji 
platformy wiedzy i wymiany informacji z zakresu technik satelitarnych.

W 2013 r. Komitet opiniował m.in. „Program działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych 
i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce” opracowany przez Ministerstwo Gospodarki.

Komitet reprezentował Polskę na Sesji Podkomitetu Naukowo-Technicznego i Zgromadzeniu 
Ogólnym Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej Narodów Zjednoczonych. 
Pełnił również rolę komitetu krajowego COSPAR, a członkowie aktywnie reprezentowali Polskę 
w gremiach Europejskiej Agencji Kosmicznej i EUMETSAT.

Członkowie Komitetu brali także udział w przedsięwzięciach edukacyjnych i upowszechniających 
naukę, m.in. w XIII Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki, Kórnickich Dniach Nauki, Spotkaniu 
astronomicznym w gimnazjum w Przecławiu koło Szczecina. Wpierano działalność studenckich kół 
naukowych zajmujących się tematyką kosmiczną, publikowano artykuły prasowe popularyzujące 
tematykę związaną z zakresem działalności Komitetu. Zespół oceniający działalność Komitetu uznał, 
że „w połowie kadencji realizacja zadań zaplanowanych dla Komitetu Badań Kosmicznych i Sate-
litarnych PAN przebiega dobrze”.

KOMITET BADAŃ NAD ZAGROŻENIAMI ZWIĄZANYMI Z WODĄ 
czł. koresp. PAN Zbigniew Kundzewicz, przewodniczący

Komitet został utworzony na kadencję 2011-2013 w celu dokonania identyfikacji zagrożeń, wy-
znaczenia ich priorytetów oraz wskazania środków zaradczych. Zasadniczym zadaniem Komitetu 
jest przygotowanie raportu na powyższy temat.

Wiosną 2013 r. odbyło się spotkanie Komitetu z przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpie-
czeństwa (RCB) na temat „Sposób postrzegania i mitygacji zagrożeń”. W spotkaniu wzięli udział 
m.in. prof. Michał Kleiber, prezes PAN i Dariusz Góralski, zastępca dyrektora RCB.

W dniu 10 lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska Senatu RP na temat „Poli-
tyka wodna państwa w świetle prac Komitetu Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą przy 
Prezydium PAN”. W spotkaniu uczestniczyli: prof. Michał Kleiber – prezes PAN, Stanisław Gaw-
łowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Witold Sumisławski – prezes Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej. Członkowie Komitetu biorący udział w spotkaniu, przedstawili tezy 
raportu o zagrożeniach związanych z wodą. Spotkanie Komitetu i Komisji Senatu wpłynęło na kształt 
i formę stanowiska Komisji, przekazanego władzom państwowym. Komitet przygotował raport 
ekspercki dotyczący zagrożeń związanych z wodą. 

KOMITETU BADAŃ POLARNYCH 
prof. dr hab. Jacek A. Jania, przewodniczący

Komitet Badań Polarnych PAN był organizatorem Kongresu Arktycznego „Arctic Science Sum-
mit Week” w Krakowie (13-19 kwietnia) – najważniejszego międzynarodowego wydarzenia nauko-
wego w 2013 roku w dziedzinie badań polarnych. Hasłem sympozjum, które miało charakter świa-
towego kongresu naukowego, było: „The Arctic Hub – Regional and Global Perspective” (Węzeł 
arktyczny z perspektywy regionalnej i globalnej). Ważnym i prestiżowym elementem ASSW’2013 
była dyskusja panelowa „Arctic Dialogue, Science-Policy Interface”, zorganizowana przez Minister-
stwo Spraw Zagranicznych RP, Komitet Badań Polarnych PAN oraz International Arctic Science 
Committee. W ASSW uczestniczyło prawie 390 uczonych z 25 krajów świata, w tym liczna grupa 
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(ok. 25%) młodych badaczy u progu kariery, zrzeszonych w APECS (Association of Polar Early 
Career Scientists). 

Organizacja ASSW’2013 w Polsce z aktywnym udziałem (referaty i postery) polskich naukowców 
była ukoronowaniem wieloletniej aktywności naukowej Komitetu Badań Polarnych PAN na forum 
międzynarodowym. Jednocześnie stanowiła ważny etap w rozwoju nowych możliwości współpracy 
badawczej w ramach programów międzynarodowych i przygotowań do światowego programu „In-
ternational Polar Initiative”, będącego kontynuacją skoordynowanych badań korzystających z do-
robku Międzynarodowego Roku Polarnego.

W 2013 r., przy zaangażowaniu członków Komitetu Badań Polarnych PAN, wszczęto procedury 
mające na celu ustanowienie polskiej bazy terenowej na Lions Rump – CCAMLR Ecosystem Mo-
nitoring Program (CEMP) Site. Będzie to 27. baza w Antarktyce oficjalnie uznawana przez CCAML 
(Komisja ds. Konwencji o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki) za miejsce prowa-
dzenia monitoringu tzw. „krill-dependent predators”.

W 2013 r. zaawansowano przygotowania do programu międzynarodowego badań geodynamicz-
nych „Structure and Dynamics of the Ultra Slow Spreading Knipovich Ridge – Spacial and Tempo-
ral Variations of Magmatic Processes”, z udziałem 3 instytucji naukowych z Norwegii, 3 – z Niemiec, 
2 – z Polski i 1 – z Rosji.

Członkowie Komitetu przekazywali opinie i sprawozdania z polskiej działalności naukowej na 
wniosek i dla potrzeb Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, zwłaszcza w odniesieniu do członko-
stwa Polski jako Państwa Konsultatywnego Traktatu Antarktycznego oraz jako Kraju Obserwatora 
w Radzie Arktycznej. 

Zespół oceniający działalność Komitetu podkreślił „rosnący współczynnik oddziaływania (…) 
kwartalnika „Polish Polar Research” (…) oraz dużą aktywność Komitetu w organizacji i współorga-
nizacji licznych imprez naukowych. (…)”.

KOMITET BIOETYKI 
dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. UW, przewodniczący

W 2013 r. roku Komitet Bioetyki PAN odbył trzy posiedzenia plenarne połączone z sesjami na-
ukowymi poświęconymi m.in. medycynie paliatywnej i prawom człowieka umierającego. W posie-
dzeniu Komitetu (17 października) uczestniczyła rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz, 
która mówiła o podstawowych prawach człowieka umierającego (prawo do godności, prawo do 
informacji, prawo do wyrażania woli pro futuro, prawo do umierania bez bólu i cierpienia, prawo do 
umierania w ludzkich warunkach, prawo do przestrzeni do umierania) w powiązaniu z oceną istnie-
jącej sytuacji w Polsce i istotnymi wnioskami na przyszłość. 

Komitet opracował i opublikował dwa stanowiska związane z zakresem jego działalności: Sta-
nowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 4/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w spra-
wie tzw. klauzuli sumienia; Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 3/2013 z dnia 
25 marca 2013 r. w sprawie rynku prywatnych usług genetycznych. Stanowisko w sprawie tzw. 
klauzuli sumienia stało się przedmiotem gorącej debaty publicznej oraz krytyki ze strony środo-
wiska lekarskiego i środowisk katolickich. Głos w dyskusjach medialnych zabrali członkowie Ko-
mitetu, m.in: dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. UW, prof. dr hab. Marian Filar oraz dr Weronika 
Chańska.

Działalność Komitetu została bardzo wysoko oceniona przez Prezydium PAN, które zwróciło 
uwagę przede wszystkim na „ścieranie się w zapładniający intelektualnie sposób przeciwstawnych 
poglądów, zwłaszcza z zakresu medycyny reprodukcyjnej” oraz „poświęcenie należytej uwagi pro-
blematyce kształcenia uniwersyteckiego w zakresie bioetyki”.
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KOMITET PROGNOZ „POLSKA 2000 PLUS” 
czł. rzecz. PAN Michał Kleiber, przewodniczący

Tematyka konferencji organizowanych przez Komitet Prognoz w roku 2013 mieściła się w sze-
rokim, interdyscyplinarnym obszarze zainteresowań Komitetu. Była prezentowana w ramach refe-
ratów i dyskusji. Pozwoliła także na identyfikację i opisanie występujących w skali światowej ten-
dencji globalnych oraz nowych zjawisk i procesów występujących w kraju, które będą wpływać na 
kształt społeczeństwa polskiego w długiej perspektywie czasowej. Przeprowadzone nad przyszłością 
studia mogą ułatwić podejmowanie decyzji i działań przygotowujących społeczeństwo do problemów 
i wyzwań przyszłości.

Projekt badawczy „Zagrożenia globalne barierami rozwoju”, który realizuje Komitet w 2013 
i 2014 roku dotyczy głównie specyfiki zagrożeń globalnych w warunkach współczesnych. Ukazanie 
tej specyfiki jest ważne, bowiem większość zagrożeń istniała już wcześniej, jednakże przed globali-
zacją i rewolucją informacyjną nie miały one ani charakteru powszechnego, ani obecnej intensyw-
ności, nie mówiąc już o wzajemnym nakładaniu się (kumulatywności), czy całkiem nowej właści-
wości, jaką jest ich powszechna zauważalność. O nowych zagrożeniach lub o ich charakterze cały 
świat nie tylko szybko się dowiaduje, ale – co ważniejsze – często otrzymuje ich znacznie zdefor-
mowany obraz. Nadaje to zagrożeniom całkowicie nowy charakter, a przede wszystkim zapoczątko-
wuje nowy typ więzi w skali globalnej, jakim jest powszechność strachu. W miesięczniku „Sprawy 
Nauki” ukazały się dwie publikacje: „Przeszłość wytycza przyszłość” (nr 05/2013) oraz „Nieznane 
groźby przyszłości” (nr 8/9/2013). 

Członkowie Zespołu Oceniającego uznali, że „działanie Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” 
PAN w (…) okresie 2011-2012 było zgodne z celami, które określono w uchwale Prezydium PAN 
powołującej ten Komitet”. Dobrze oceniono działalność upowszechniającą, w tym w szczególności 
wydawniczą Komitetu. 

KOMITET PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 
prof. dr hab. Tadeusz Markowski, przewodniczący

W 2013 r. Komitet był organizatorem lub współorganizatorem pięciu konferencji naukowych. 
Celem konferencji zorganizowanej przez KPZK PAN i UAM w Poznaniu (17-18 marca) była pre-
zentacja doświadczeń wypracowanych w toku przygotowywania nowych programów kształcenia dla 
kierunku gospodarka przestrzenna w uczelniach wchodzących w skład Unii Uczelni na rzecz Roz-
woju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna (18 uczelni z całej Polski), zgodnych z wymoga-
mi Krajowych Ram Kwalifikacji oraz wypracowanie obszarów współpracy dydaktycznej między 
jednostkami prowadzącymi ten kierunek studiów. KPZK PAN i Katedra Zarządzania Miastem i Re-
gionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Towarzystwem Urbanistów 
Polskich zorganizowały w Łodzi konferencję poświęconą zagadnieniom sprawnego zarządzania 
w obszarach miejskich. Celem kolejnej konferencji zorganizowanej w Poznaniu przez Komitet i Uni-
wersytet Ekonomiczny było przedstawienie dynamiki rozwoju regionów, polityki regionalnej i miej-
skiej oraz realizacji polityki rozwoju w przestrzeni. Polityka spójności a rozwój obszarów wiejskich 
była tematem konferencji zorganizowanej przez Komitet i Instytut Geografii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach.

Komitet, na prośbę przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego prof. dr. hab. 
Zygmunta Niewiadomskiego, przygotował Stanowisko w sprawie kompleksowej regulacji procesu 
inwestycyjno-budowlanego (Kodeksu Budowlanego). Wypracowano także, w formie raportu, wnio-
ski i rekomendacje dotyczące miejskich audytów energetycznych.

W 2013 r. Komitet opublikował kolejne zeszyty „Biuletynu KPZK PAN”, tomy „Studiów KPZK 
PAN” oraz „Studia Regionalia KPZK”. 

Prezydium PAN bardzo wysoko oceniło działalność Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju PAN podkreślając, że „Komitet pełni istotną rolę w polskiej przestrzeni naukowej”.
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RADA JĘZYKA POLSKIEGO 
prof. dr hab. Andrzej Markowski, przewodniczący

Rada w 2013 r. kontynuowała interdyscyplinarne badania nad językiem urzędowym, zmierzają-
ce do jego uproszenia, a przez to – do uczynienia bardziej komunikatywnym dla obywatela. W tym 
celu m.in. zorganizowano konferencję „Czy język urzędowy może być przyjazny obywatelom?”. 
Wzięli w niej udział językoznawcy i przedstawiciele najwyższych instytucji państwowych, a także 
reprezentanci instytucji zajmujących się kształceniem urzędników. Było to drugie spotkanie przed-
stawicieli różnych dyscyplin badających język urzędowy. 

Rada skupia również badaczy zajmujących się stanem prawnym języka polskiego w RP. Trzeci nurt 
działalności naukowej Rady dotyczy prowadzenia nowoczesnej polityki językowej. Partnerem Rady, 
współprowadzącym z nią te działania, jest Narodowe Centrum Kultury, a dyskusja naukowa została 
podjęta na Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który odbył się w Krakowie w listopadzie 2013 r. 

Inne działania naukowe, jakie podejmowała Rada Języka Polskiego poprzez swoje zespoły, to: 
badania przekładów Pisma Świętego (Zespół Języka Religijnego), badania języka mediów (Zespół 
Języka w Mediach), prace nad nauczaniem języka polskiego w szkołach (Zespół Dydaktyczny, Zespół 
Ortograficzno-Onomastyczny), badania nad polską ortografią (Zespół Ortograficzno-Onomastyczny), 
badania nad językowymi aspektami porozumienia personelu medycznego z pacjentem (Zespół Ję-
zyka Medycznego), badania nad nauczaniem języka polskiego jako obcego (Zespół Języka Polskie-
go poza Granicami Kraju). Partnerami zespołów problemowych przy realizacji tych badań są insty-
tucje naukowe oraz urzędy państwowe. 

Rada Języka Polskiego PAN była także organizatorem IX Forum Kultury Słowa „Mówi się, 
czyli o wymowie i wymowności Polaków” i konferencji „Język homilii i kazań po 1989 roku”. 
Konferencja stanowiła pierwszą w Polsce próbę opisu języka homilii i kazań po 1989 r., katolickich, 
protestanckich i prawosławnych. Dostrzeżono i opisano następujące zjawiska: kolokwializację języ-
ka w związku z dominacją kultury masowej, wpływ dyskursów medialnych na dyskurs kaznodziej-
ski, sekularyzację przejawiającą się w niektórych badanych tekstach, ideologizację (elementy dys-
kursów politycznych) widoczną w pewnej części homilii i kazań. Podczas Forum omawiano różne 
aspekty języka mówionego, takie jak kwestie normatywne, wymowa gwarowa, historyczne aspekty 
polskiej fonetyki, wymowa sceniczna, style wymowy w polityce, mediach, kościele, kwestie neuro-
logopedyczne itp. 

W roku 2013 Rada Języka Polskiego wydała 133 opinie w sprawie używania języka polskiego 
oraz kilkanaście ekspertyz na zlecenie m.in. Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, Biu-
ra Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, MEN, MNiSW, Muzeum Historii Żydów 
Polskich.

Członkowie Prezydium PAN zgodzili się ze stanowiskiem zespołu oceniającego, który uznał, że 
„Rada Języka Polskiego PAN pełni bardzo ważną rolę zarówno w zakresie promowania i upowszech-
niania nauki, jak i oddziaływania na różne środowiska społeczne na rzecz ochrony języka polskiego”. 

RADA TOWARZYSTW NAUKOWYCH 
dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski, prof. Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica, przewodniczący

Rada Towarzystw Naukowych przygotowała i przeprowadziła obrady I Kongresu Towarzystw 
Naukowych „Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie” (17-18 wrze-
śnia) w Warszawie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Orga-
nizatorami Kongresu byli: Polska Akademia Nauk, a z jej ramienia – Rada Towarzystw Naukowych 
przy Prezydium PAN, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Towa-
rzystwo Naukowe Płockie. W Kongresie uczestniczyło 206 osób, w tym przedstawiciele Sejmu 
i Senatu RP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Prasowej i wielu insty-
tucji związanych z nauką, a także 170 przedstawicieli 102 towarzystw i stowarzyszeń naukowych 
oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT. W referatach przedstawiono dotychczasowy wkład 
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społecznego ruchu naukowego w rozwój i upowszechnianie nauki w Polsce oraz w rozwój kraju, 
regionów i lokalnych społeczności, dokonano oceny stanu i warunków działania społecznego ruchu 
naukowego w Polsce oraz przedstawiono obecne miejsce i rolę społecznego ruchu naukowego w sys-
temie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki, a zwłaszcza jej upowszechniania. Przedstawiono 
także dotychczasową działalność i dorobek poszczególnych towarzystw i stowarzyszeń naukowych 
i naukowo-zawodowych oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, a także warunki, w jakich 
funkcjonuje społeczny ruch naukowy w Polsce. 

Uczestnicy Kongresu podjęli uchwałę, skierowaną do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, 
Marszałka Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezesa PAN, wnosząc o podjęcie działań, 
mających na celu: wypracowanie zasad polityki państwa wobec społecznego ruchu naukowego 
i naukowo-technicznego, umocnienie miejsca i roli towarzystw i stowarzyszeń naukowych w syste-
mie nauki, wprowadzenie rozwiązań prawnych zapewniających funkcjonowanie i rozwój społecz-
nego ruchu naukowego i naukowo-technicznego w Polsce.

Rada wydała monografię Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. 
Kontynuując starania o uchwalenie odrębnej ustawy o towarzystwach naukowych, przewodniczący 
i zastępca przewodniczącego Rady odbyli kilka spotkań z posłami i senatorami RP oraz z wicemi-
nister nauki i szkolnictwa wyższego. Prowadzono dalsze prace nad ekspertyzą „Stan społecznego 
ruchu naukowego w Polsce”. 

RADA UPOWSZECHNIANIA NAUKI 
prof. dr hab. Magdalena Fikus, przewodnicząca

Rada była współorganizatorem lub organizatorem: Klubu Naukowego i Kawiarni Naukowej 
podczas Festiwalu Nauki w Warszawie, IX Festiwalu Nauki w Dąbrowie Górniczej, Letnich spotkań 
z nauką w Czarlinie, nad Jeziorem Wdzydze, Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Członek RUN 
Ryszard Kowalski, organizator dwóch szkolnych festiwali nauki w woj. mazowieckim został nomi-
nowany do nagrody specjalnej w konkursie „Polacy z werwą”.

Prof. Paweł Rowiński jako delegat PAN uczestniczył w międzynarodowej konferencji nt. upo-
wszechniania nauki, odbywającej się w Tajlandii. Występował także na spotkaniach krajowych upo-
wszechniających projekt EDUSCIENCE, m.in. z nauczycielami w Centrum ArtBem (Warszawa- 
Bemowo) i na Festiwalu Nauki i Techniki 2013 w Raciborzu.

Rada Upowszechniania Nauki objęła patronatem: cykliczne spotkania Klubu Psychologa Dzie-
cięcego przy Wydziale Psychologii UW, konkurs „Magia rzeczywistości” zorganizowany w celu 
upowszechniania nauki wśród młodzieży szkolnej przez Stowarzyszenie Laickie.pl i Instytut Bio-
chemii i Biofizyki PAN oraz Kawiarnię nauki dla rodziców i dzieci w ramach działań Fundacji MaMa, 
współfinansowaną przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. Wykłady w Kawiarni prowadzili członko-
wie i sympatycy RUN PAN. Rada, poza stronami internetowymi prowadzonymi w językach polskim 
i angielskim ma także stronę na portalu społecznościowym Facebook oraz produkuje filmiki upo-
wszechniające naukę, zamieszczane w serwisie YouTube. 

Członkowie zespołu oceniającego działalność Rady Upowszechniania Nauki PAN, podkreślając 
znaczenie działalności upowszechniającej naukę w społeczeństwie i dotychczasowe osiągnięcia Rady 
w tym zakresie, zwrócili uwagę, że „Rada Upowszechniania Nauki PAN sama nie sprosta oczywiście 
całemu temu zadaniu ze względu na szczupłość swojego aparatu, ale może i powinna być patronem 
i inicjatorem tych działań oraz centralnym przekaźnikiem informacji o nich”.
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ODDZIAŁY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
czł. rzecz. PAN Jarosław Mikielewicz, prezes 

Oddział zrzeszał 33 członków PAN (14 rzeczywistych i 19 korespondentów). 
Odbyły się dwie sesje Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału. Sesję w dniu 19 czerwca 

zorganizowano w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN, podczas której referaty naukowe wygło-
sili nowo wybrani członkowie Oddziału: prof. Jan Kiciński, członek koresp. PAN – „Zielona energia 
w Polsce – szanse, bariery” oraz prof. Janusz Pempkowiak, członek koresp. PAN – „Obieg węgla 
w Morzu Bałtyckim – uwarunkowania klimatyczne”. 25 listopada odbyła się w siedzibie Oddziału 
sesja zwyczajna z udziałem członków Akademii Młodych Uczonych oraz przewodniczących komi-
sji naukowych z Gdańska i Szczecina. Referat naukowy „Współczesne metody diagnostyki zaburzeń 
i narażeń słuchu” wygłosiła prof. Bożena Kostek, członek koresp. PAN.

Zorganizowano pięć zebrań prezydium Oddziału, w tym jedno rozszerzone zebranie wyjazdowe. 
W czasie roboczych posiedzeń w siedzibie Oddziału zajmowano się sprawami bieżącego funkcjono-
wania Oddziału i Filii w Szczecinie. Podczas wyjazdowego posiedzenia w Toruniu (6 czerwca), na 
spotkaniu z rektorem i prorektorami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, omówiono działalność dydak-
tyczną i badawczą oraz uzgodniono kierunki współpracy. Członkowie prezydium zwiedzili nowocze-
sne laboratoria Instytutu Fizyki UMK. 

Działalność Oddziału na rzecz rozwoju, promocji i integracji środowiska naukowego w regionie 
realizowana była m.in. przez pracę 9 komisji naukowych, skupiających 307 członków, działających 
w Gdańsku i Szczecinie. Komisje zorganizowały łącznie 22 posiedzenia naukowe, na których wy-
głoszono 31 referatów, oraz współorganizowały 7 konferencji naukowych (w tym 3 międzynarodo-
we). Podczas tych konferencji miało miejsce około 2000 wystąpień referatowych. 

Kontynuując współpracę z organami administracji państwowej, członkowie Komisji Prawa Mor-
skiego prowadzili prace nad nowym „Kodeksem morskim” oraz opiniowali projekty ustaw z zakre-
su bezpieczeństwa morskiego. 

W ramach współpracy ze środowiskiem naukowym, Oddział uczestniczył w przygotowaniu i do-
finansowaniu 2 konferencji krajowych: „100-lecie modelu atomu Bohra” (16-17 maja, Toruń) oraz 
„Etyka w medycynie – wczoraj i dziś” (26-28 września, Gdańsk). 

Oddział zorganizował, wspólnie z Nadbałtyckim Centrum Kultury i Biurem Prezydenta ds. Kul-
tury, cykl sześciu wykładów otwartych dla młodzieży zatytułowany „Czaić świat”. Różnorodna te-
matyka wykładów przyczyniła się do spopularyzowania współczesnej wiedzy wśród młodzieży li-
cealnej Trójmiasta. Odbył się XI Bałtycki Festiwal Nauki (22-26 maja). Inicjatorem festiwalu jest 
Rada Rektorów Województwa Pomorskiego, w skład której wchodzi Prezes Oddziału PAN w Gdań-
sku. Celem festiwalu jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych. 
W ramach festiwalu zorganizowano ponad 860 różnych imprez, w których uczestniczyło ok. 90 tys. 
osób. W Toruniu odbył się XIII Festiwal Nauki i Sztuki (19-23 kwietnia), któremu od lat patronuje 
prezes Oddziału prof. Jarosław Mikielewicz. 

Ukazało się drukiem oraz w wersji elektronicznej pięć tytułów wydawnictw naukowych Oddzia-
łu: „Annual of Navigation”, „Prawo Morskie”, „Roczniki Socjologii Morskiej”, „Journal of Theore-
tical and Applied Computer Science”, „Przestrzeń i Forma”. 

Inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z państwami UE oraz sąsia-
dującymi odbywa się głównie poprzez organizację i czynny udział członków Oddziału i członków 
jego komisji w międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych. 

We współpracy z władzami samorządowymi m. Gdańska przyznano doroczną Nagrodę Naukową  
im. Jana Heweliusza. Laureatami tej nagrody za rok 2013 zostali: w kategorii nauk humanistycznych 
i społecznych – prof. dr hab. Stefan Chwin z Uniwersytetu Gdańskiego, a w kategorii nauk przyrodniczych 
i ścisłych – prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. 



– 19 –

Uroczyste wręczenie Nagrody odbywa się 28 stycznia, w rocznicę urodzin jej patrona, w Ratuszu 
Głównego Miasta w Gdańsku. Nagrodą dla młodych naukowców im. Jana Uphagena za rok 2013 
wyróżniono: w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych – dr. inż. Marka Tobiszewskiego (Politechnika 
Gdańska), a w kategorii nauk humanistycznych – mgr. Piotra Kitowskiego (Uniwersytet Gdański). 

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach
czł. rzecz. PAN Jerzy Klamka, prezes 

Oddział skupiał 15 członków PAN (6 rzeczywistych i 9 korespondentów).
Przy Oddziale działały 22 komisje naukowe skupiające 1521 członków. Komisje w 2013 r. zor-

ganizowały 109 posiedzeń i sesji naukowych (wygłoszono łącznie 858 referatów), w tym 29 konfe-
rencji (wygłoszono łącznie 748 referatów), 15 z tych konferencji miało charakter międzynarodowy. 
Komisja Językoznawstwa Oddziału kontynuowała wydawanie serii „Linguistica Silesiana”.

W 2013 r. zorganizowano 6 posiedzeń prezydium Oddziału. Odbyły się 2 sesje Zgromadzenia 
Ogólnego Członków Oddziału: 101. sesja (19 kwietnia) z referatem prof. dr. hab. inż. Adama Gier-
ka „Europejska Przestrzeń badawcza (EPB) – udział Polski”; 102. sesja (7 listopada) z referatem 
dr hab. Irmy Koziny „Środowisko artystyczne Katowic po 1945 r.”.

Oddział PAN w Katowicach był także organizatorem dwóch prestiżowych cyklicznych konferen-
cji naukowych: XIII Katowickiej Konferencji Naukowej „Budownictwo i architektura Katowic” 
(Katowice, 12-13 września), na której wygłoszono 22 referaty; XVII Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej” z cyklu Kultura Europy Środ-
kowej (Zabrze, 14-15 listopada), na której wygłoszono 24 referaty.

Oddział wydał drukiem 3 publikacje. Oddział kontynuował opiekę nad Środowiskowym Studium 
Doktoranckim z zakresu inżynierii środowiska. W roku akademickim 2013/2014 studiuje 13 słucha-
czy, w 2013 r. obroniono 3 prace doktorskie. 

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
czł. rzecz. PAN Ryszard Tadeusiewicz, prezes 

Oddział PAN w Krakowie liczył 57 członków PAN (36 rzeczywistych i 21 korespondentów). 
Odbyło się jedno Zgromadzenie Ogólne Członków Oddziału oraz trzy posiedzenia Prezydium Od-
działu, poświęcone bieżącym sprawom Oddziału, komisji naukowych i wydawnictw.

Prezes Oddziału uczestniczył w posiedzeniach Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. 
Oddział współpracował z Krakowską Radą Konsultacyjną ds. Nauki przy Prezydencie Miasta Kra-
kowa, Komisją konkursową projektu „Krakowskie Konferencje Naukowe”, Komisją Rozwoju i In-
nowacji Rady Miasta Krakowa, w programie Miasta Kraków „Strategia Rozwoju Krakowa”.

Działało 30 komisji naukowych Oddziału skupiających 1008 członków. Odbyło się 161 posiedzeń 
naukowych Komisji, m.in. z udziałem naukowców z RPA, Stanów Zjednoczonych, Austrii, Szwaj-
carii i Rosji. Wspólnie z wyższymi uczelniami oraz innymi instytucjami zorganizowano 13 konfe-
rencji naukowych, w tym cztery międzynarodowe.

W 2013 r. wydano 27 pozycji w ramach 13 tytułów publikacji periodycznych (w tym 6 roczników, 
2 półroczniki, 2 kwartalniki, 1 dwumiesięcznik, 2 serie wyd.), z czego 9 tytułów publikowanych jest 
we współpracy z krakowskimi uczelniami i innymi instytucjami. 12 tytułów znajduje się na liście cza-
sopism punktowanych MNiSW (w tym jeden tytuł posiada IF, dwa tytuły znajdują się na liście ERIH).

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 
czł. rzecz. PAN Tomasz Trojanowski, prezes

Oddział zrzesza 13 członków PAN (7 rzeczywistych i 6 korespondentów). 
W okresie sprawozdawczym odbyły się: dwie sesje zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego Członków 

Oddziału PAN w Lublinie – 32. i 33. (połączona z uroczystościami jubileuszu 15-lecia Oddziału); 
cztery posiedzenia Prezydium. 
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Oddział pełnił funkcję integracyjną w stosunku do życia naukowego regionu lubelskiego, szcze-
gólnie poprzez aktywną działalność 18 komisji, skupiających 737 członków (w tym 134 zagranicz-
nych). Organizował i współorganizował liczne sesje naukowe, dyskusje panelowe, a także 3 krajowe 
oraz 8 międzynarodowych konferencji. Poprzez komisje Oddział utrzymuje kontakty z krajowymi 
i zagranicznymi placówkami naukowymi (szczególnie na Ukrainie). 

W 2013 r. Oddział wydał 10 czasopism naukowych (w tym 8 punktowanych). Są to TEKI Ko-
misji Oddziału PAN w Lublinie: Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, t. X; Moto-
ryzacji i Energetyki Rolnictwa, t. XIII (4 numery); Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazo-
wych, t. VIII (2 numery); Komisji Historycznej, t. X; Komisji Prawniczej, t. VI; Komisji Politologii 
i Stosunków Międzynarodowych, t. VIII; Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 
t. VIII; Komisji Nauk Medycznych, t. I; „MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa”, t. XV 
(7 numerów); kwartalnik „ECONTECHMOD” vol. 1 (4 numery), a także „Biuletyn Informacyjny” 
nr 18/2013 (2 numery) Oddziału PAN w Lublinie, 2 zeszyty streszczeń konferencyjnych i 6 mono-
grafii. Pod patronatem Oddziału wydano kolejne numery kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”. 
Na podkreślenie zasługuje wspólne wydawanie i finansowanie wymienionych pozycji przez uczelnie 
lubelskie i ukraińskie.

Ze statutową działalnością Oddziału związana jest Fundacja Oddziału PAN w Lublinie „Nauka 
i Rozwój Lubelszczyzny”, której głównym zadaniem, zrealizowanym w 2013 roku, było zorganizo-
wanie i przeprowadzenie projektów szkoleniowych oraz badawczych w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Roz-
budowano i na bieżąco aktualizowano dwujęzyczną polsko-angielską stronę internetową Oddziału 
– http://www.pan-ol.lublin.pl.

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi 
czł rzecz. PAN Czesław Cierniewski , prezes 
czł. koresp. PAN Aleksander Welfe, prezes (od 1 stycznia 2014 r.)

W roku 2013 Oddział zrzeszał 12 członków PAN (8 rzeczywistych i 4 korespondentów). Zmarli: 
prof. dr hab. Władysław Welfe, czł. koresp. PAN oraz prezes Oddziału prof. dr hab. Czesław Cier-
niewski, czł. rzecz. PAN. Nowym członkiem korespondentem PAN został prof. dr hab. Tomasz 
Kapitaniak.

Przy Oddziale PAN w Łodzi działało 10 komisji naukowych, Klub Akademicki oraz dwie fun-
dacje – Fundacja im. T.J. Michalskiego i Fundacja Badań Radiacyjnych, a także Komisja ds. Nagród 
Prezydium Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych. Komisje, we 
współpracy z naukowcami z innych ośrodków naukowych miasta, zorganizowały dwie konferencje 
naukowe: „Współczesna Ukraina: W stronę budowy nowoczesnej państwowości” oraz „Międzyna-
rodowe Kolokwium Bronioznawcze”.

Odbyły się dwie sesje Zgromadzenia Ogólnego Oddziału i Rady Oddziału. Podczas pierwszej 
z nich, w dniu 19 czerwca, prof. dr hab. Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita łódzki wygło-
sił referat „Oświecenie i konieczność nowej racjonalności”. Podczas tej sesji została otwarta wysta-
wa współczesnego malarstwa pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiń-
skiego w Łodzi. Wystawa, opisana w lokalnych mediach, była udostępniona wszystkim zwiedzającym 
przez trzy tygodnie.

Podczas drugiej sesji (18 grudnia) kierownik łódzkiego oddziału Instytutu Archeologii i Etnolo-
gii PAN dr hab. Jerzy Maik wygłosił referaty: „Badania łódzkiego ośrodka Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN nad rozwojem technik rolnych w średniowieczu i w czasach nowożytnych” oraz „60 
lat Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i jego łódzkiego ośrodka”. Członkowie Oddziału i Rady 
Oddziału PAN w Łodzi zwiedzali wyremontowaną siedzibę Ośrodka Badań nad Dawnymi Techno-
logiami Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi oraz zapoznali się z osiągnięciami i działal-
nością IAiE PAN zaprezentowanymi na posterach i specjalnie przygotowanych planszach. 
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W związku ze śmiercią dotychczasowego prezesa Oddziału PAN w Łodzi prof. dr. hab. Czesława 
Cierniewskiego, czł. rzecz. PAN, w dniu 18 grudnia odbyło się Zebranie Wyborcze Władz Oddziału 
PAN, na którym przeprowadzono wybory nowych władz Oddziału. W tajnym głosowaniu, na pre-
zesa Oddziału wybrano prof. dr. hab. Aleksandra Welfe, czł. koresp. PAN. Prof. dr hab. Grzegorz 
Bartosz, czł. koresp. PAN wybrany został na wiceprezesa Oddziału. Prezes PAN prof. dr hab. Michał 
Kleiber powierzył im pełnienie tych funkcji z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Odbyły się 3 posiedzenia Prezydium Oddziału, podczas których zatwierdzono kandydatury do 
Nagród Prezydium Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych. Prezes 
Oddziału na bieżąco informował o dokonaniach władz Akademii i problemach omawianych podczas 
Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych. Uzgodniono także strategie wyboru nowych 
członków PAN spośród łódzkich naukowców. 

W Oddziale wydano publikację Tak trzeba autorstwa M. Golickiej-Jabłońskiej, będącą upamięt-
nieniem niezwykłych losów i osiągnięć naukowych dwóch członkiń korporacji PAN: prof. Stefanii 
Skwarczyńskiej (czł. rzecz. PAN) i jej córki prof. Marii Olszewskiej (czł. rzecz. PAN). Odbyły się 
dwa spotkania okolicznościowe z ich byłymi współpracownikami, z udziałem członków Oddziału, 
połączone z promocją książki. Ukazało się sześć kolejnych numerów „Central European Journal of 
Economic Modelling and Econometrics” oraz XXVI tom „Fasciculi Archaeologiae Historicae”.

W Oddziale złożył wizytę i wygłosił referat prof. Piet Herdewijn z Katolickiego Uniwersytetu 
w Lueven w Belgii. W ramach porozumienia między Polską Akademią Nauk i Narodową Akademią 
Nauk Ukrainy (NASU) prof. dr hab. Marian Mikołajczyk przebywał w Kijowie w Instytucie Chemii 
Organicznej NASU (21-24 października), z którym współpracuje od wielu lat. Prof. Marian Miko-
łajczyk przebywał również w Halle/Saale w Niemczech (19-22 września). Celem wyjazdu było 
uczestnictwo w Zgromadzeniu Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk Leopoldina, której członkiem 
jest od 2001 r.

Po raz trzynasty odbył się w Łodzi Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki, w którym tradycyjnie 
uczestniczyli członkowie Oddziału i jednostki naukowe PAN w Łodzi. Udostępniono zwiedzającym 
laboratoria instytutów PAN oraz wygłoszono odczyty promujące osiągnięcia naukowe.

Przyznano nagrody Prezydium Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicz-
nych ustanowione dla pracowników nauki i artystów, którzy nie przekroczyli 38. roku życia. Tego-
rocznymi laureatami zostali: dr Paweł Bryła, dr Aneta Balcerczyk, dr Szymon Głąb, dr hab. inż. 
Maciej Boguń oraz dr Krzysztof Urbaniak.

Pracownicy Oddziału, we współpracy z przedstawicielami wyższych uczelni publicznych w Ło-
dzi, brali udział w pracach i organizacji gali Akademickiej Nagrody Dziennikarskiej Honor Acade-
micus. Nagroda została przyznana dwóm dziennikarzom Polskiej Agencji Prasowej w Łodzi – Ka-
milowi Szubańskiemu i Jackowi Walczakowi.

Wyjątkowo w 2013 roku Fundacja im. Tomasza Jakuba Michalskiego nie przyznała nagrody.
Fundacja Badań Radiacyjnych zakończyła prace redakcyjne, w wyniku których wydano ma-

teriały pokonferencyjne „IRaP 2012” z międzynarodowej konferencji, zorganizowanej w 2012 r.  
w Krakowie.

W holu Urzędu Miasta Łodzi wystawiono postery (11-20 grudnia) prezentujące prace i osiągnię-
cia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. 

Oddział objął patronatem honorowym VII Edycję Konkursu Inżynierskiego European BEST 
Engineering Competition Poland 2013 a Fundacja Badań Radiacyjnych, realizując swoje założenia 
statutowe, ufundowała nagrody dla najlepszych studentów.

W Klubie Akademickim, zrzeszającym około 100 naukowców z różnych ośrodków miasta, od-
było się 9 spotkań, na których wygłosili referaty naukowcy reprezentujący różne dyscypliny wiedzy. 
Odbył się również koncert muzyczny oraz tradycyjny wieczór świąteczno-noworoczny. Wspólnie 
z Komisją Kultury zorganizowano popularnonaukową sesję wyjazdową do zabytkowego Klasztoru 
Salezjanów oraz Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku.
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Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego członkowie Komisji Ochrony Środowiska oceniali pro-
jekty sporządzone przez Centrum Badań i Innowacji PRO-AKADEMIA.

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 
czł. rzecz. PAN Roman Słowiński, prezes 

Oddział PAN w Poznaniu liczy 32 członków PAN (12 rzeczywistych i 20 korespondentów) oraz 
4 członków Akademii Młodych Uczonych.

W roku 2013 odbyły się dwa Zgromadzenia Ogólne Oddziału PAN w Poznaniu (28 maja, 27 
listopada) oraz cztery spotkania Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu (14 marca, 6 maja, 5 września, 
27 listopada).

Oddział PAN w Poznaniu prowadzi intensywną działalność służącą integrowaniu życia nauko-
wego w regionie, m.in. poprzez regularnie organizowane sesje i wykłady w ramach czterech imprez 
cyklicznych. Odbyły się: (1) Dwugłos Nauki (21 listopada) „Boska cząstka – jej znaczenie dla fizy-
ki i filozofii”. Cykl jest prowadzony od 1995 r. wspólnie z Wydziałem Teologicznym UAM. Tema-
tyka tych sesji dotyczy problemów o znaczeniu fundamentalnym i zarazem uniwersalnym; (2) Świa-
towy Tydzień Mózgu (11-15 marca). Cykl mający na celu popularyzację wiedzy z zakresu badań nad 
mózgiem i układem nerwowym, jest prowadzony od 2009 r.; (3) Spotkania z nauką (8 spotkań w 2013 
roku). Celem spotkań organizowanych wraz z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu od 2010 r. jest 
popularyzacja odkryć poznańskich uczonych; (4) Poznański Festiwal Nauki i Sztuki (9-11 kwietnia). 
Festiwal organizowany jest od 1997 r. Festiwalowi patronuje Kolegium Rektorów Miasta Poznania, 
w skład którego wchodzi Prezes Oddziału PAN w Poznaniu. Ideą Festiwalu jest zapoznanie młodych 
ludzi z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. 

W ramach 21 komisji działających przy Oddziale PAN w Poznaniu pracuje obecnie 715 osób – 
przedstawicieli jednostek PAN, wyższych uczelni i instytutów resortowych, a także naukowcy spoza 
regionu Wielkopolski. Formą ich pracy są konferencje, sympozja oraz spotkania naukowe, na któ-
rych członkowie komisji oraz zapraszani goście wygłaszają referaty i prezentują najnowsze wyniki 
badań. Członkowie komisji naukowych pracują w gremiach samorządowych i rozmaitych zespołach 
opiniotwórczych, opiniując wnioski lub projekty na tematy związane z profilem działania komisji. 

Oddział PAN w Poznaniu w roku 2013 organizował lub współorganizował 27 konferencji i wy-
kładów oraz wydał 28 publikacji (łącznie z publikacjami komisji Oddziału). Prezes Oddziału objął 
patronatem 5 konferencji. Pod patronatem Oddziału PAN w Poznaniu wygłoszono 116 referatów, 
wydano 4 opinie. Przedsięwzięcia te stanowiły platformę wymiany myśli naukowej i doświadczeń, 
pomiędzy komisjami Oddziału, uczelniami wyższymi i instytutami PAN, głównie z regionu Wielko-
polski i Ziemi Lubuskiej. 

W roku 2013 Oddział PAN w Poznaniu ogłosił „Konkurs na najlepszą oryginalną pracę twórczą 
opublikowaną w ubiegłym roku, której wiodącym autorem jest doktorant”. Zgodnie z założeniami 
regulaminu, prace nadesłane na konkurs oceniane były w pięciu obszarach nauki, według nazw 
Wydziałów Akademii. 

Plan wydawniczy na rok 2013 został zrealizowany w całości. Niektóre z wydrukowanych prac 
zostały sfinansowane przez PAN (Dwugłos Nauki, Biblia Jakuba Wujka w życiu i kulturze narodu 
polskiego, Poczet Członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu). Wydawnictwa komisji 
są finansowane przy współudziale uczelni wyższych (np. „Bohemistyka”, „Balcanicum”). Wydruko-
wane prace przedstawiają osiągnięcia badawcze komisji oraz są pokłosiem organizowanych przez 
komisje konferencji naukowych.

Na zaproszenie Prezesa Oddziału PAN w Poznaniu w 2013 r. gościli wybitni zagraniczni naukow-
cy: w maju – prof. Alain Herz z École Polytechnique w Montrealu (Kanada), który przedstawił 
wykład „Vehicle routing problems with profits, split deliveries and incomplete service”; we wrześniu 
– prof. Jacques Teghem z Uniwersytetu w Mons (Belgia), który przedstawił wykład „A bi-objective 
approach to reschedule new jobs in a one machine model”.
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Prezydium Oddziału prowadzi stałą współpracę z państwowymi uczelniami wyższymi poprzez 
udział w posiedzeniach Kolegium Rektorów, w inauguracjach roku akademickiego, w ważnych kon-
ferencjach i spotkaniach. Oddział prowadzi współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi Wiel-
kopolski oraz z władzami miasta, województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego. Oddział PAN w Po-
znaniu, na wniosek mgr. Macieja Musiała, dyrektora Biura Stowarzyszenia „Metropolia Poznań”, 
działającego z upoważnienia Prezydenta Ryszarda Grobelnego, doprowadził do spotkania osób za-
interesowanych uruchomieniem projektu „Aglomeracja poznańska metropolią informatyczną”. Pro-
jekt ma na celu zorganizowanie wspólnych działań w regionie, mających na celu podniesienie kwa-
lifikacji specjalistów z zakresu informatyki. W spotkaniach biorą udział dziekani wydziałów: 
Informatyki Politechniki Poznańskiej, Matematyki i Informatyki UAM, Elektrycznego Politechniki 
Poznańskiej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UE, a także przedstawiciel Poznańskiego Cen-
trum Superkomputerowo-Sieciowego IChB PAN w Poznaniu oraz przedstawiciel Prezydenta Miasta 
Poznania. 

Prezes Oddziału został powołany przez Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Pozna-
niu w skład Kapituły „Złotego Hipolita” przyznającej statuetki „Złotego Hipolita” oraz nadającej 
godność „Wybitnej Osobowości Pracy Organicznej” w roku 2013. Prof. Marek Świtoński, wicepre-
zes Oddziału jest reprezentantem PAN w grupie konsultującej projekt Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), którego zadaniem jest uzgadnianie 
i dokonywanie ramowych ustaleń niezbędnych do prac nad projektem programu operacyjnego. Na-
tomiast prof. Jan Węglarz, członek Prezydium, brał w roku 2013 udział w pracach Grupy Roboczej 
ds. Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji i Inteligentnych Specjalizacji Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego. 

Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
czł. koresp. PAN Andrzej Żelaźniewicz, prezes

Oddział zrzeszał 19 członków PAN (7 rzeczywistych, 12 korespondentów).
W 2013 r. odbyły się dwie sesje Zgromadzenia Ogólnego i pięć posiedzeń Prezydium, podczas 

których omawiano m.in.: zadania Oddziału, w tym w zakresie promocji i upowszechniania nauki, 
a także współpracy z zagranicą. Podczas zimowej sesji Zgromadzenia Ogólnego odbyło się uroczy-
ste ogłoszenie wyników II konkursu oraz wręczenie Nagrody Wrocławskiego Oddziału PAN „Iuve-
nes Wratislaviae” za rok 2013.

Zespół 9 autorów, powołany przy Oddziale PAN we Wrocławiu – „Grupa PAN Metro”, przygo-
tował pracę studialną „Analiza nowoczesnych metod drążenia tuneli metra w odniesieniu do warun-
ków Wrocławia”, wykonaną na zamówienie Biura Rozwoju Wrocławia. Oddział objął patronatem 
m.in.: XIX Targi Książki Naukowej we Wrocławiu, 11th Students Science Conference. Prezes Od-
działu wziął udział w seminarium upowszechniającym wyniki przeglądu nt. roli szkolnictwa wyż-
szego w rozwoju Wrocławia, zorganizowanym przez Wrocławskie Centrum Akademickie i przed-
stawił prezentację.

Odbyły się konferencje i sesje naukowe, m.in.: XLI Konferencja Ergonomiczna OKE’2013 po-
łączona z 11th International Ergonomics Conference MSE’2013; IV Sympozjum „Współczesna myśl 
techniczna w naukach medycznych i biologicznych”; 3rd International Conference Ways to Proto-
language 3; „Europejski wkład w światową kulturę książki”; XVIII Śląskie Spotkania Archeologicz-
ne; Najnowsze wyniki badań amerykanistycznych oraz międzynarodowe warsztaty naukowe Martian 
Cryosphere Workshop. Oddział współorganizował wraz z Zakładem Fizyki Słońca CBK PAN posie-
dzenie Polsko-Rosyjskiej Grupy Wykonawczej w dziedzinie podstawowych badań kosmicznych.

Ukazały się: „Academic Journal of Modern Philology”, vol. 2 (2013); „Archives of Civil and 
Mechanical Engineering”; „Styles of Communication”, vol. 5, No 1 (2013); materiały konferencyj-
ne „Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych”; książka Polskie prze-
kłady Hamleta Williama Shakespeare’a. 
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W Oddziale działało 14 komisji naukowych, które skupiają ok. 630 naukowców z polskich jed-
nostek naukowych, a także 13 z uczelni zagranicznych. W różnych formach działalności Oddziału 
uczestniczyło 1092 przedstawicieli nauki. Odbyło się: 68 statutowych posiedzeń organów i innych 
gremiów korporacyjnych oraz 71 wydarzeń promujących naukę. Opracowano 9 ekspertyz, opinii 
i stanowisk.

AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH

Akademia Młodych Uczonych zapoczątkowała swoją działalność w czerwcu 2012 r. po uchwa-
leniu Regulaminu AMU. Na wniosek władz AMU, w okresie sprawozdawczym organizacja otrzy-
mała większe wsparcie finansowe i administracyjne, co umożliwiło jej zrealizowanie kilku istotnych 
przedsięwzięć.

Zebranie Ogólne Akademii Młodych Uczonych obradowało dwukrotnie – 25 maja i 23 paździer-
nika. Częścią drugiego posiedzenia była otwarta, szeroka debata poświęcona problemowi mobilności 
polskich naukowców z udziałem przedstawicieli instytucji finansujących naukę, środowiska nauko-
wego i akademickiego oraz mediów. Kolejne sympozjum „Naukowiec – wędrowiec? Debata o mo-
bilności w nauce” poświęcone tej kwestii zostało zorganizowane przez członków AMU i ruch spo-
łeczny Obywatele Nauki 10 grudnia w Poznaniu.

W 2013 roku wyprodukowano film o Akademii Młodych Uczonych, który z jednej strony stano-
wi materiał informacyjny o samej AMU, z drugiej jest elementem projektu „Warto być naukowcem” 
zachęcającej najlepszych absolwentów uczelni wyższych do obierania kariery naukowej w Polsce.

W okresie sprawozdawczym AMU przedstawiła opinie w sprawach: projektu ustawy o zmianie 
ustawy „Prawo zamówień publicznych” (uchwała AMU), projektu ustawy o zmianie ustawy „Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz zmianie niektórych innych ustaw” (opinia przekazana do MNiSW) 
oraz „Kodeksu etyki pracownika naukowego” (uchwała AMU). W 2013 r. w AMU działały Zespoły 
do spraw: Sytuacji Naukowców na Wczesnych Etapach Kariery; Promocji i Rozwoju Akademii 
Młodych Uczonych; Mobilności Młodych Uczonych. 27 członków AMU uczestniczyło w pracach 
komitetów naukowych i problemowych PAN, 7 członków weszło w skład zespołów oceniających 
działalność komitetów problemowych przy Prezydium PAN.

Od początku działalności, większość prac AMU, w tym dyskusje i głosowania nad uchwałami, 
realizowana jest z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. W 2013 r. AMU była obec-
na w mediach, w tym na łamach periodyków PAN. Organizacja prowadzi profile na portalach spo-
łecznościowych Facebook i Twitter oraz stronę internetową.

KOMISJA DO SPRAW ETYKI W NAUCE 

W 2013 r. odbyło się sześć posiedzeń plenarnych Komisji do spraw etyki w nauce. Na posiedze-
niu w dniu 22 stycznia Komisja ponownie dyskutowała nad sprawą ewentualnej nierzetelności w prze-
wodzie habilitacyjnym przeprowadzonym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (sygn. XI/2012). 
Ponadto omówiono m.in. sprawy: ewentualnego naruszenia zasad etyki przez recenzenta rozprawy 
doktorskiej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (sygn. XIII/2012); ewentualnego auto-
plagiatu jednego z pracowników naukowych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  
im. M. Mossakowskiego PAN (pismo nr 67/2012); ewentualnego naruszenia uniwersalnych wartości 
etycznych oraz dobrych praktyk w nauce, a także nierespektowania standardów rzetelności naukowej 
przez pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (pismo nr 01/2013). 

Na posiedzeniu w dniu 12 marca Komisja rozpatrzyła m.in. sprawy: ewentualnej dyskryminacji 
w pracy naukowej niepełnosprawnego pracownika przez pracodawcę w Instytucie Środowiska  
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Rolniczego i Leśnego PAN (sygn. I/2013); ewentualnego naruszenia praw autorskich przez jednego 
z pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (sygn. II/2013). Komisja 
przeanalizowała również sprawy: ewentualnego nadużycia zaufania publicznego związanego z peł-
nionym stanowiskiem przez jednego z profesorów przy wygłaszaniu opinii (pismo nr 07/2013); 
prośbę o „spowodowanie przez Komisję do spraw etyki w nauce sprostowania krzywdzących infor-
macji o jednej z rozpraw habilitacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódz-
kiego” (pismo nr 08/2013). 

Komisja ustosunkowała się również do listu otwartego pracowników naukowych w sprawie 
tekstu prof. Barbary Kudryckiej „Sumienność i sumienie naukowca” zamieszczonego na stronie 
internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pismo nr 13/2013), stwierdzając m.in., 
że Komisja przestrzega zasady niewłączania się w spory polityczne i ideologiczne toczące się w prze-
strzeni publicznej w Polsce. Członkowie Komisji do spraw etyki w nauce uznali również, że opraco-
wany przez Komisję Kodeks etyki pracownika naukowego nie może służyć do prowadzenia sporów 
politycznych. Jeśli zaś chodzi o działania, „które zapewniłyby uczelniom i pracownikom naukowym 
realną wolność badań naukowych i wypowiedzi”, Komisja podejmie je z chwilą, gdy uzna, że wol-
ności te są w Polsce zagrożone.

Na posiedzeniu w dniu 7 maja Komisja zajęła stanowisko w sprawie ewentualnego naruszenia 
zasad etycznych w związku z odkryciem tropów najstarszych czworonogów w dolomitach środko-
wego dewonu w kamieniołomie w Zachełmiu koło Kielc (sygn. IV/2013). Ustosunkowano się także 
do pism, które wpłynęły w sprawie ewentualnego naruszenia praw autorskich przez jednego z pra-
cowników naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (sygn. II/2013). 

Na posiedzeniu w dniu 11 czerwca Komisja rozstrzygnęła m.in. sprawy: ewentualnego „podstęp-
nego wykradzenia materiału klinicznego przez jednego z asystentów w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym i przeprowadzenia przewodu doktorskiego w innej uczelni” (sygn. III/2013) oraz ewen-
tualnego naruszenia zasad etyki przez promotora w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego 
doktora w Politechnice Krakowskiej (pismo nr 51/2013).

Na posiedzeniu Komisji w dniu 10 września rozpatrzono m.in.: ponownie sprawę ewentualnego 
naruszenia zasad etycznych w związku z odkryciem tropów najstarszych czworonogów w Zachełmiu 
koło Kielc (IV/2013); sprawę odwołania rzecznika dyscyplinarnego w jednym z instytutów badaw-
czych w Warszawie; sprawę autoreferatu jednego z doktorów w postępowaniu habilitacyjnym, któ-
remu zarzucono ewentualne przywłaszczenie wyników badań; sprawę wyrażania zgody na udział 
w badaniach socjologicznych oraz zażalenie dotyczące przebiegu obrony pracy doktorskiej na Uni-
wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W dniu 12 listopada Komisja przeanalizowała m.in. sprawy: anonimowego zgłoszenia dotyczą-
cego „nieetycznych zachowań kierownictwa jednej z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
w związku z procedowaniem wniosku o tytuł profesora” oraz ewentualnych nieprawidłowości w pro-
cedurze konkursu na stanowisko dyrektora jednostki naukowej PAN. Dyskutowano także o ewentu-
alnym utworzeniem centralnego rejestru spraw dyscyplinarnych i potrzebie reformy postępowania 
dyscyplinarnego dla pracowników naukowych i nauczycieli akademickich. 

Członkowie Komisji przyjęli również stanowisko dotyczące wypowiedzi publicznych uczonych 
w sprawach ważnych dla społeczeństwa i państwa. Komisja zwróciła w nim uwagę m.in., że każdy 
uczony, jako obywatel, dla którego sprawy publiczne nie mogą być obojętne, powinien zabierać głos, 
szczególnie wtedy, gdy jego kompetencje potwierdzone tytułem naukowym profesora, odnoszą się do 
problemu stanowiącego przedmiot publicznej debaty. […] Zabierający głos w środkach masowego 
przekazu ponoszą więc szczególną odpowiedzialność za wiarygodność swoich wypowiedzi. Komisja 
uznała za jednoznacznie nieetyczne i naganne przypadki publicznego zajmowania stanowiska wyma-
gającego wysokiej wiedzy specjalistycznej przez osoby z tytułami profesorskimi w sprawach niemiesz-
czących się w zakresie ich kompetencji. 
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KOMISJA REWIZYJNA PAN

W roku sprawozdawczym Komisja Rewizyjna PAN odbyła 3 spotkania (28 stycznia, 22 maja 
i 18 października). 

Omówiono m.in. sprawy związane ze zaktualizowaną „Strategią gospodarowania nieruchomościa-
mi Polskiej Akademii Nauk na lata 2013-2015” (zreferowaną przez dyrektor Biura Gospodarowania 
Nieruchomościami). Przedstawione zostały cele strategii i jej założenia, plan operacyjny oraz zakres 
działania. Przedstawiono także harmonogramy działań określające: ustalenie zasobów nieruchomości 
niezbędnych do realizacji zadań statutowych Akademii oraz dla celów utworzenia rezerwy, jak też spo-
rządzenie wykazu nieruchomości, przeznaczonych do odpłatnego zbycia lub zrzeczenia się na rzecz 
Skarbu Państwa lub gmin, które uznane zostały za zbędne do realizacji zadań statutowych oraz dla 
celów utworzenia rezerwy. Dokument ten został przyjęty przez Prezydium PAN w dniu 22 stycznia. 

Omówiono ostateczną wersję przygotowywanej dla Prezesa PAN „Opinii na temat wykorzystania 
środków z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) w roku 2011” (opracowano 5 lutego). 

Opracowano projekty opinii i rekomendacji w następujących sprawach: (1) Opinia Komisji Re-
wizyjnej PAN dotycząca reorganizacji międzynarodowego instytutu PAN – Europejskie Regionalne 
Centrum Ekohydrologii (opracowano 21 marca); (2) Opinia o działalności statutowej Polskiej Aka-
demii Nauk w roku 2012 (opracowano 20 maja); (3) Opinia Komisji Rewizyjnej PAN odnośnie 
sprawozdania finansowego Akademii za 2012 rok (opracowano 22 maja); (4) Analiza i ocena pro-
jektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2013 (opracowano 22 maja); (5) Opinia 
i rekomendacje odnośnie wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2012 (opra-
cowano 7 czerwca); (6) Opinia dotyczącą umowy o powołaniu „Krajowego Centrum Nanofizyki 
i Spintroniki – SPINLAB” (opracowano 20 września); (7) Analiza i ocena projektu budżetu Polskiej 
Akademii Nauk na rok 2014 (opracowano 20 września); (8) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie 
wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Akademii za rok 2013 (opracowano 9 grud-
nia); (9) Propozycja dokumentu „Analiza i ocena projektu planu finansowego Polskiej Akademii 
Nauk na rok 2014” (opracowano 9 grudnia).

Powyższe dokumenty były przedstawiane przez przewodniczącego Komisji lub wyznaczoną przez 
niego osobę na posiedzeniach Prezydium PAN i na sesjach Zgromadzenia Ogólnego PAN, stanowiąc 
rekomendacje Komisji Rewizyjnej do podjęcia stosownych uchwał w sprawach finansowych i go-
spodarczych.

RADA DO SPRAW NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W 2013 r. rozpoczęła działalność Rada do spraw niekonwencjonalnych źródeł energii, która jest 
zespołem doradczym Prezesa Polskiej Akademii Nauk. W jej skład wchodzą przedstawiciele uczel-
ni technicznych, jednostek naukowych PAN i prezesi największych firm działających w Polsce, 
związanych z branżą energetyczną. Przewodniczącym Rady jest czł. rzecz. PAN Władysław Wło-
siński, inicjator powołania Centrum Badawczego PAN „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” 
w Jabłonnie. Do zadań Rady w szczególności należy: monitorowanie i wspieranie działalności Cen-
trum; proponowanie rozwiązań i koncepcji większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
które będą stanowiły wkład Polskiej Akademii Nauk w debatę nad założeniami polityki energetycz-
nej kraju; wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i przemysłu 
w celu lepszego wykorzystania krajowego potencjału badawczego dla potrzeb rozwoju energetyki.

W 2013 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady, w tym jedno w Jabłonnie w związku z położeniem 
kamienia węgielnego pod budowę Centrum. Członkowie Rady na posiedzeniach zespołu omawiali 
m.in. koncepcję działalności Centrum i organizacji przepływu wyników badań do gospodarki oraz 
działania podejmowane w celu przygotowania kadry dla tej jednostki. 
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Czł. rzecz. PAN Stanisław Filipowicz
Dziekan Wydziału I 
Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

W końcu roku sprawozdawczego Wydział 
liczył 50 członków (27 rzeczywistych i 23 kore-
spondentów) oraz 31 członków zagranicznych. 
Z głębokim żalem pożegnaliśmy członka rze-
czywistego PAN Henryka Markiewicza i człon-
ka korespondenta PAN Władysława Welfe oraz 
członków zagranicznych PAN: Jean-Clauda Gar-
din (Francja), Jarosława Isajewicza (Ukraina) 
i Tatianę Zasławską (Rosja).

Wydział odbył jedno zebranie wyborcze 
w dniu 21 marca oraz dwa zebrania plenarne.
• Na zebraniu wyborczym przeprowadzono 
wybory kandydatów na nowych członków rze-
czywistych PAN, którymi zostali: Stanisław Fi-
lipowicz, Kazimierz Zbigniew Kwieciński, Karol 
Myśliwiec, Edward Nęcka, Piotr Skubiszewski 
i Jerzy Wilkin; członków korespondentów PAN, 
którymi zostali: Grażyna Borkowska (literaturo-
znawstwo), Andrzej Buko (archeologia), Dariusz 
Doliński (psychologia), Andrzej Friszke (histo-
ria), Stanisław Gomułka (ekonomia), Piotr Salwa 
(literaturoznawstwo włoskie), Michał Tymowski 
(historia) oraz nowych członków zagranicznych 
PAN, którymi zostali: Ernst Hakon Jahr (języko-
znawstwo, Norwegia), Pauline Lipman (pedago-
gika, USA) i Anatoly V. Torkunov (politologia, 
orientalistyka, Rosja). 
• Na zebraniu plenarnym w dniu 25 kwietnia 
uchwalony został „Regulamin zakresu działania 
Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecz-
nych Polskiej Akademii Nauk”. Dyskutowano 
nad kryteriami i trybem oceny komitetów działa-
jących przy Wydziale, które przedstawił zastępca 
przewodniczącego rady kuratorów czł. koresp. 
PAN Stanisław Gajda. Przyjęto informację o na-
grodach naukowych Wydziału przyznawanych 
w roku sprawozdawczym, a także zaakcepto-
wano sprawozdania komitetów problemowych 
(przedstawione przez ich przewodniczących) 
działających przy Wydziale: Komitetu Badań nad 
Migracjami PAN, Komitetu Ekonomii Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN, Komitetu 
Etyki w Nauce PAN, Komitetu Naukoznawstwa 
PAN oraz Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej 
PAN. Ponadto Wydział uchwalił zmiany w statu-

tach: Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla 
PAN, Instytutu Języka Polskiego PAN, Instytutu 
Nauk Prawnych PAN, Instytutu Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa PAN i Instytutu Studiów Politycz-
nych PAN. Informację o aktywności grantowej 
instytutów Wydziału przedstawił przewodniczący 
rady kuratorów czł. rzecz. PAN Jerzy Brzeziński. 
Przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych 
PAN prof. dr hab. Krzysztof Mikulski przedstawił 
informację o pracach zespołu ds. kategoryzacji 
czasopism humanistycznych i społecznych. 
• Na zebraniu w dniu 7 listopada przyznano 
nagrody naukowe, których laureatami zostali: 
w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarb-
ka – prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko z Aka-
demii Leona Koźmińskiego za pracę pt. Dokąd 
zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości; 
w dziedzinie filozofii im. Tadeusza Kotarbiń-
skiego – dr hab. Marcin T. Miłkowski z Instytutu 
Filozofii i Socjologii PAN za pracę pt. Explaining 
the Computational Mind; w dziedzinie historii 
sztuki – dr Michał F. Woźniak z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę pt. Złot-
nictwo sakralne Prus Królewskich. Studium typo-
logiczno-morfologiczne; w dziedzinie psycholo-
gii – prof. dr hab. Maria Lewicka z Uniwersytetu 
Warszawskiego za pracę pt. Psychologia miejsca; 
w dziedzinie socjologii im. Ludwika Krzywic-
kiego – dr Lech M. Nijakowski z Uniwersytetu 
Warszawskiego za pracę pt. Rozkosz zemsty. So-
cjologia historyczna mobilizacji ludobójczej. 

Dyskutowano nad przygotowaniem stanowi-
ska Wydziału dotyczącego pozycji i roli polskiej 
humanistyki i nauk społecznych we współcze-
snym świecie. Podjęto uchwałę o powołaniu – 
działającego dotychczas nieformalnie – przy Wy-
dziale I PAN zespołu ds. kategoryzacji czasopism 
humanistycznych i społecznych oraz w sprawie 
jego składu osobowego. Przewodniczącym Ze-
społu został prof. dr hab. Krzysztof Mikulski. 
Podjęto uchwałę o dokonaniu zmian w statucie 
Instytutu Studiów Politycznych PAN. W części 
naukowej zebrani wysłuchali referatu czł. rzecz. 
PAN Andrzeja Walickiego, który wywołał oży-
wioną dyskusję.

Powstanie Zespołu do spraw Kategoryza-
cji Czasopism Humanistycznych i Społecznych 
było efektem spotkania komitetów Wydziału 
poświęconego ocenie czasopism naukowych 
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z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, 
zorganizowanego z inicjatywy Komitetu Nauk 
Historycznych PAN. Oficjalnie Zespół został 
powołany Uchwałą nr 14 Zebrania Plenarnego 
Wydziału I PAN z dnia 7 listopada 2013. Ce-
lem Zespołu jest wypracowanie kryteriów oraz 
przeprowadzenie kategoryzacji czasopism i mo-
nografii z nauk humanistycznych i społecznych. 
Zespół spotkał się dziewięciokrotnie, pozostawał 
również w intensywnych kontaktach z komiteta-
mi Wydziału I. 

W dniach 25-26 czerwca odbyła się w War-
szawie XXIII Konferencja naukowa Wspólnej 
Komisji Ekonomistów Polskiej i Rosyjskiej Aka-
demii Nauk nt. „Formy i mechanizmy integracji 
gospodarczej”, w czasie której każda ze stron 
wygłosiła po 7 referatów.

Nagrody i wyróżnienia członków PAN 

Członkowie Wydziału zostali uhonorowa-
ni licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Jerzy 
Axer otrzymał nagrodę Rektora UW; Andrzej 
Buko został „Chełmianinem Roku”; Michała 
Głowińskiego odznaczono Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski; Wiesława M. Gru-
dzewskiego wyróżniono medalem im. Jana Ki-
lińskiego za zasługi dla rzemiosła; Andrzej K. 
Koźmiński otrzymał Grand Prix oraz I nagrodę 
w kategorii „Zarządzanie i Marketing” za książkę 
Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne 
na X Targach Wydawnictw Ekonomicznych; Se-
nat UAM przyznał Kazimierzowi Zbigniewowi 
Kwiecińskiemu Medal za Zasługi dla Rozwoju 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Ewa Łę-
towska otrzymała nagrodę Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych i Fundacji im. Bar-
bary Skargi za odwagę w myśleniu; Mirosławę 
Marody wyróżniono nagrodą rektora UW; To-
warzystwo Miłośników Historii przyznało Stani-
sławowi Mossakowskiemu Dyplom Honorowy 
w kategorii „Varsaviana 2012-2013” za książkę 
Tylman z Gameren (1632-1706). Twórczość archi-
tektoniczna w Polsce; Karol Myśliwiec otrzymał 
Medal 60-lecia Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN; Edwarda Nęckę uhonorowano nagrodą 
Rektora UJ za wyróżniającą się aktywność na-
ukową i publikacyjną; Ryszard Nycz otrzymał 
nagrodę Rektora UJ za książkę Poetyka doświad-

czenia. Teoria – nowoczesność – literatura; Hen-
ryk Olszewski odznaczony został przez Senat 
UAM Medalem Palmae Universitatis Studiorum 
Posnaniensis; Hubert Orłowski został laureatem 
nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeń-
stwa; Aleksander Posern-Zieliński otrzymał 
Medal 60-lecia Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN; Andrzeja Rottermunda wyróżniono do-
roczną nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego; Jan Strelau uhonorowany został 
odnowieniem doktoratu na Uniwersytecie War-
szawskim; Jerzy Strzelczyk otrzymał doktorat 
honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego; 
Piotr Sztompka otrzymał: doktorat honoris 
causa Uniwersytetu Soedertorn w Sztokhol-
mie, nagrodę Rektora UJ za wybitne osiągnięcia 
naukowe oraz Medal I stopnia „Za długoletnią 
służbę”; Stanisław Tabaczyński otrzymał Medal 
60-lecia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; 
Michał Tymowski został laureatem nagrody 
Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek 
naukowy; Stanisław Waltoś otrzymał: Medal 
jubileuszowy Stowarzyszenia Muzealników 
Polskich, odznaczenie „Zasłużony dla wymiaru 
sprawiedliwości”; Jerzy Wilkin otrzymał odzna-
czenie „Zasłużony dla Stowarzyszenia Ekonomi-
stów Rolnictwa i Agrobiznesu”; Jan Woleński 
został członkiem Academia Europaea, Fundacja 
na rzecz Nauki Polskiej przyznała mu nagrodę 
w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. 

Działalność komitetów naukowych

W roku sprawozdawczym Wydział I Nauk 
Humanistycznych i Społecznych PAN skupiał 
24 komitety naukowe. Jednym z ważniejszych 
tematów podejmowanych przez komitety była 
ocena parametryczna czasopism naukowych. 
Komitety przygotowały arkusze oceny działal-
ności w latach 2011-2013, opiniowały również 
kandydatury na członków korespondentów i rze-
czywistych PAN. 

Komitet Historii Nauki i Techniki spotkał 
się na 2 zebraniach plenarnych: jedno poświęco-
no jubileuszowi Komisji Edukacji Narodowej, na 
drugim referat na temat metodologii badań języko-
znawczych wygłosiła T. Smółkowa. Sekcja Badań 
nad Historią Syberii zorganizowała 5 posiedzeń, 
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podczas których wygłoszono 19 referatów. 
Działalność Sekcji Historiografii i Teorii Nauki 
obejmowała prace nad wnioskiem o powołanie 
dyscypliny naukowej „historia nauki”. Komitet 
współorganizował konferencję „Perception of 
Sciences in Central and Eastern Europe in the 
Period 1850-1920”. 

Komitet Językoznawstwa spotkał się na 
4 posiedzeniach plenarnych, na których przed-
stawiono 8 referatów, m.in. P. Stalmaszczyka 
„Interdyscyplinarność w badaniach językoznaw-
czych: korzyści i zagrożenia”. Działające przy 
Komitecie sekcje spotkały się na 7 posiedzeniach. 
Komitet, we współpracy z Komitetem Nauk o Li-
teraturze, zorganizował Kongres Dydaktyki Po-
lonistycznej „Polonistyka dziś – kształcenie dla 
jutra. Diagnozy i perspektywy”. Kontynuowany 
był cykl „Pamięć o nieobecnych”, poświęcony 
dorobkowi nieżyjących badaczy języka. Działa-
jące przy Komitecie zespoły przygotowały ocenę 
nauczania przedmiotów językoznawczych na filo-
logiach obcych oraz polskich. Komitet opiniował 
projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy 
o języku polskim. 

Komitet Nauk Demograficznych spotkał się 
na 3 posiedzeniach plenarnych, z których jedno 
zostało zorganizowane wspólnie z GUS i poświę-
cone dyskusji nad wynikami II Kongresu Demo-
graficznego oraz Narodowego Spisu Powszech-
nego. Odbyła się kolejna edycja Latającej Szkoły 
Demografii „Ludność i gospodarka w warunkach 
starzenia się populacji”. Wydano kolejne numery 
„Studiów Demograficznych” i „Przeszłości De-
mograficznej Polski”. 

Komitet Nauk Ekonomicznych spotkał się 
czterokrotnie. Na jednym z zebrań G. Kołodko 
wygłosił referat „Dokąd zmierza świat. Ekono-
mia polityczna przyszłości”. Odbyła się XXIII 
Sesja Naukowa Komisji Wspólnej Ekonomistów 
PAN i RAN „Formy i mechanizmy integracji 
gospodarczej”. Wydano 6 kolejnych numerów 
dwumiesięcznika „Ekonomista” oraz publikację 
Polska i Rosja w procesie globalnej integracji 
i dywersyfikacji, zawierającą materiały z XXII 
Konferencji Naukowej Stałej Komisji Wspólnej 
Ekonomistów PAN i RAN.

 Komitet Nauk Etnologicznych spotkał się 
na 2 zebraniach plenarnych, na których J. Bo-
rzyszkowski wygłosił referat na temat historii 

zainteresowań Kaszubszczyzną i badań prowa-
dzonych na tym terenie. Komitet, we współpracy 
z Polskim Instytutem Antropologicznym, zorga-
nizował I Kongres Antropologiczny. Opubliko-
wano kolejny tom czasopisma „Lud” oraz książ-
kę Middle Grounds, Ambiguous Frontiers and 
Intercultural Spaces przygotowaną na Kongres 
Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych 
i Etnologicznych. 

Komitet Nauk Filozoficznych spotkał się 
trzy krotnie. Komitet współorganizował, we 
współ pracy z Wydziałem Matematyki, Informa-
tyki i Mechaniki UW, Polskim Towarzystwem 
Matematycznym, Instytutem Matematycznym 
PAN, międzynarodową konferencję „Andrzej 
Mostowski Centenary Conference”. Komitet pro-
wadził intensywne działania w celu zapobieżenia 
kryzysowi studiów filozoficznych w Polsce. Uru-
chomiono stronę internetową www.studiujfilozo-
fie.pl propagującą wybór filozofii jako kierunku 
studiów. Komitet wystosował do MNiSW pisma 
w sprawie przyznania filozofii statusu kierunku, 
który można studiować bezpłatnie jako drugi 
kierunek oraz ministerialnego podziału dziedzin 
na społeczne i humanistyczne. Komitet zapocząt-
kował prace organizacyjne nad jubileuszowym 
X Polskim Zjazdem Filozoficznym, który odbę-
dzie się w 2015 r. Wydano kolejne numery kwar-
talnika „Przegląd Filozoficzny”, opublikowano 
3 filmowe wywiady (z A. Stępniem, M. Przełęc-
kim i A. Półtawskim) z cyklu „Wywiady z Ne-
storami Filozofii Polskiej”. 

Odbyły się 2 posiedzenia plenarne Komitetu 
Nauk Historycznych. Komitet swoją aktywność 
skupił przede wszystkim na integracji środowiska 
wokół problemu kategoryzacji czasopism z dzie-
dziny nauk historycznych. Komitet zainicjował 
powołanie przy Wydziale I PAN Zespołu ds. Ka-
tegoryzacji Czasopism Humanistycznych i Spo-
łecznych. Podjęto działania mające na celu szer-
sze włączenie się historyków polskich w prace 
programowe XXII Międzynarodowego Kongresu 
Nauk Historycznych w Jinan (Chiny) w 2015 r. 
Zespoły działające przy Komitecie współorgani-
zowały 6 konferencji, m.in. Zespół Historii Ko-
biet zorganizował, razem z Instytutem Historycz-
nym UWr, konferencję „Postawy kobiet wobec 
powstania styczniowego 1863-1864 – na tle pol-
skich konspiracji i działalności powstańczej doby 
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zaborowej”. Wydano kolejne numery „Studia 
Maritima” i „Wiadomości Numizmatycznych”. 

Odbyły się 3 zebrania plenarne Komitetu 
Nauk o Finansach z udziałem młodych naukow-
ców. W ramach sesji plenarnej ogólnopolskiej 
Konferencji Katedr Finansów zaprezentowano 
wyniki badań młodych uczonych, doktorów ha-
bilitowanych wskazanych przez Komitet. Poświę-
cono dużo uwagi dydaktyce. Opracowane zostały 
wzorcowe efekty kształcenia dla I i II stopnia 
studiów o profilu akademickim na kierunku fi-
nanse, zatwierdzone przez plenum Rady Głów-
nej Szkolnictwa Wyższego i rekomendowane 
MNiSW jako wzorcowe. Komitet wydał kolejny 
podręcznik dla szkół wyższych „Bankowość” 
pod red. M. Zaleskiej. Ukazał się kolejny numer 
czasopisma „Finanse”. Laureatką dorocznej Na-
grody Komitetu za wybitne osiągnięcia naukowe 
z zakresu finansów została K. Perez. 

Odbyły się 3 posiedzenia plenarne Komite-
tu Nauk o Kulturze, w tym jedno z gościnnym 
referatem K. Pomiana „Materialne wytwory 
człowieka: próba weryfikacji”. Na posiedzeniach 
podejmowano dyskusje na temat kondycji pol-
skiego kulturoznawstwa i nauk humanistycznych. 
Zaangażowano się w przygotowanie II Zjazdu 
Kulturoznawczego organizowanego przez Polskie 
Towarzystwo Kulturoznawcze we współpracy 
z Komitetem oraz Środkowoeuropejskiej Kon-
ferencji Kulturoznawczej, planowanej na jesień 
2014. Ukazały się 2 numery „Przeglądu Kultu-
roznawczego”. 

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej spo-
tkał się na 8 plenarnych zebraniach, na których 
referat wygłosili m.in. K. Myśliwiec „Najnow-
sze odkrycia archeologiczne w Sakkarze” i Paolo 
Bernardini „Guerrieri e atleti nella Grecia antica: 
protagonisti dell’ideologia agonale a confronto”. 
Do najważniejszych działań Komitetu należą: 
przedstawienie odpowiednim organom rządowym 
stanowiska w sprawie systemu oceny dorobku na-
ukowego polskich uczonych i zabiegi zmierzające 
do stworzenia przez ustawodawcę korzystniej-
szych niż dotąd zasad odbywania studiów w za-
kresie nauk starożytnych jako drugiego kierunku. 
Komitet kontynuował przygotowanie elektronicz-
nej bazy polskich badaczy starożytności. Ukazał 
się kolejny numer czasopisma „Meander”. Odby-
ły się 2 posiedzenia Komisji Bizantynologicznej.

Komitet Nauk o Literaturze spotkał się 
na 5 zebraniach plenarnych. Komitet, wspólnie 
z Komitetem Językoznawstwa i UJ, zorganizował 
I Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka 
dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspekty-
wy”. Dyskutowano na temat sposobów kształce-
nia polonistów, systemu egzaminów, rangi języka 
polskiego jako przedmiotu szkolnego nauczania; 
rozważano tematy cyberprzestrzeni i lekturowej 
emigracji. W ramach Kongresu odbywała się se-
sja doktorantów pod hasłem „Być albo nie być 
humanistą – współczesne dylematy kształcenia 
polonistycznego”. Komitet podjął inicjatywę 
utworzenia witryny internetowej „Rozprawy 
w sieci”, udostępniającej ważne książki z zakresu 
badań literackich w Polsce. 

Odbyły się 3 posiedzenia plenarne Komite-
tu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, w tym 
1 przygotowane przez Zespół Młodych zatytu-
łowane „Pomiar kapitału ludzkiego”. Komitet 
aktywnie uczestniczył w pracach nowo powoła-
nych organów opiniodawczo-doradczych mini-
stra pracy i polityki społecznej oraz marszałków 
16 województw. Wraz z Uniwersytetem w Bia-
łymstoku Komitet zorganizował IV ogólnopolską 
konferencję naukowo-dydaktyczną „Rynek pracy 
i ubezpieczenia w dobie innowacji”. Na uroczy-
stym posiedzeniu Komitetu wręczono medale 
Szuberta laureatom: E. Kryńskiej i Z. Wiśniew-
skiemu. Wydano kolejne numery „Problemów 
Polityki Społecznej. Studiów i Dyskusji”. 

Odbyły się 3 posiedzenia plenarne Komite-
tu Nauk Orientalistycznych, na których referat 
wygłosili m.in. A. Krasnowolska „Perska poezja 
epicka: tradycja, innowacja i świadomość au-
torska” oraz K. Myśliwiec „W cieniu piramidy 
Dżesera – polskie wykopaliska w Sakkarze”. 
Komitet, we współpracy z Polskim Towarzy-
stwem Orientalistycznym i Wydziałem Orien-
talistycznym UW, zorganizował I Ogólnopolską 
Konferencję Orientalistyczną „Orientalistyka 
a potrzeby współczesności – tematy, perspekty-
wy, metodologie”, w ramach której odbyły się 
warsztaty dla młodych orientalistów „Wielokultu-
rowość – tolerancja – etyka”. Ukazał się kolejny 
numer „Rocznika Orientalistycznego”. 

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania 
odbył 3 posiedzenia plenarne, w tym 2 wyjaz-
dowe, które miały na celu integrację środowiska 
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oraz zapoznanie się z osiągnięciami danego 
ośrodka naukowego. Przedmiotem dyskusji i pro-
wadzonych prac Komitetu były zagadnienia doty-
czące: paradygmatów i subdyscyplin w naukach 
o zarządzaniu. Komitet, wspólnie z Katedrą Za-
rządzania Międzynarodowego UE w Krakowie, 
Fundacją Zarządzania Międzynarodowego oraz 
University Stellenbosch w Stellenbosch, zor-
ganizował w RPA konferencję polskich i połu-
dniowoafrykańskich badaczy problematyki nauk 
o zarządzaniu. Wydano kolejne numery czasopi-
sma „Organizacja i Kierowanie” oraz monogra-
fię „Management Science in Transition Period in 
South Africa and Poland”. 

Komitet Nauk o Sztuce odbył 4 posiedzenia 
z referatem m.in. P. Korduby ,,Jak elity wymyśli-
ły ludowość. Od Towarzystwa Popierania Prze-
mysłu Ludowego do Cepelii”. Dyskutowano nad 
racjonalnością parametryzacji nauk humanistycz-
nych w obecnej formie. Komitet przygotował 
własną ocenę czasopism polskich z pięciu dyscy-
plin (filmoznawstwa, historii sztuki, konserwacji 
dzieł sztuki, muzykologii i teatrologii). Wydano 
kolejny numer „Rocznika Historii Sztuki”. 

Komitet Nauk Pedagogicznych odbył 4 ple-
narne posiedzenia. Zorganizowano Ogólnopol-
ski Zjazd Pedagogów Społecznych „Pedagogika 
społeczna w służbie człowiekowi i wartościom 
w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych metod 
integracji i rozwoju społecznego”, a także, wspól-
nie z Komitetem Prognoz „Polska 2000 Plus”, 
debatę na temat stanu polskiej edukacji. Człon-
kowie Komitetu czynnie włączyli się w debaty 
publiczne i polityczne dotyczące projektowanych 
i wdrażanych reform w oświacie i szkolnictwie 
wyższym. Komitet kontynuował 27-letnią trady-
cję organizowania Letnich Szkół Młodych Peda-
gogów. Wydano kolejny tom „Rocznika Pedago-
gicznego” i „Studiów Pedagogicznych”. 

Odbyły się 4 posiedzenia plenarne Komitetu 
Nauk Politycznych. Komitet podejmował wiele 
tematów istotnych dla środowiska politologiczne-
go: zagadnienie kryteriów opiniowania dorobku 
badawczego w postępowaniu o uzyskanie stopni 
naukowych i tytułu naukowego, kwestię wartości 
w naukach o polityce, sposoby promowania po-
litologii w mediach. Dyskutowano również nad 
sposobami wprowadzenia nowej dyscypliny „na-
uki o politykach publicznych”, podkreślając, iż 

decyzja została podjęta bez należytej konsultacji 
ze środowiskiem. Podjęto inicjatywę opracowa-
nia raportu dotyczącego działalności ośrodków 
politologicznych w Polsce w latach 2002-2012. 
Komitet współpracował z Polskim Towarzy-
stwem Nauk Politycznych. 

Odbyły się 4 posiedzenia plenarne Komite-
tu Nauk Pra- i Protohistorycznych. Komitet 
współorganizował wyjazdowe posiedzenie Ko-
mitetu Wykonawczego Międzynarodowej Unii 
Nauk Pra- i Protohistorycznych (UISPP) w Ja-
błonnie pod Warszawą, gdzie zaprezentowano 
dokonania polskiej archeologii. Zespół Badań 
Pograniczy Kulturowych zorganizował między-
narodową konferencję poświęconą problematy-
ce obszaru zlewni Bałtyku. Zespół Antropologii 
Pradziejów i Średniowiecza zainicjował projekt 
„Wielodyscyplinarny leksykon terminów związa-
nych z badaniem przeszłości społecznej / Multi-
disciplinary Lexicon of Key Terms for Studying 
the Social Past”. 

Komitet Nauk Prawnych odbył 4 posiedze-
nia plenarne, które poświęcono m.in. ocenie sta-
nu nauki prawa europejskiego (referat J. Barcza) 
oraz konsekwencjom wprowadzenia systemu bo-
lońskiego w obszarze studiów prawniczych. Zor-
ganizowano posiedzenie poświęcone naukowym 
czasopismom prawniczym, z udziałem prezesów 
wydawnictw prawniczych, redaktorów i sekreta-
rzy redakcji. Komitet zorganizował ogólnopolską 
konferencję naukową „Dwa lata obowiązywania 
nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym” 
z udziałem ministra nauki oraz wiceprezes PAN 
M. Marody. Wydano kolejne numery czasopisma 
„Państwo i Prawo” oraz „Polish Yearbook of In-
ternational Law”. 

Komitet Nauk Teologicznych objął patro-
natem 7 konferencji naukowych m.in. „Posobo-
rowe koncepcje teologii katolickiej” i „Sekula-
ryzm – Wiara – Ewangelizacja”. Na spotkaniach 
plenarnych odbyły się 2 sesje naukowe, podczas 
których wygłoszono 7 referatów. Tematyka se-
sji dotyczyła egzorcyzmów oraz relacji wiara – 
sekularyzm. Komitet podjął działania na rzecz 
intensyfikacji współpracy z zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi: objął patronatem mię-
dzynarodowe kolokwium orgaznizowane z Wy-
działem Teologicznym w Monastyrze, które obyło  
się w Opolu. 
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Komitet Psychologii spotkał się trzykrotnie 
na posiedzeniach plenarnych. Tematem XXII 
Kolokwiów Psychologicznych „Pogranicza psy-
chologii”, organizowanych wspólnie z Instytutem 
Psychologii KUL i Instytutem Psychologii UMCS, 
było przekraczanie granic nauk o człowieku na 
przykładzie psychologii. W ramach Kolokwiów 
odbyło się spotkanie z dziekanami wydziałów 
psychologii i dyrektorami instytutów psycholo-
gii w Polsce poświęcone dydaktyce i organizacji 
studiów psychologicznych. W Biuletynie Komi-
sji ds. Testów Psychologicznych opublikowano 
pierwsze wyniki prac komisji działającej przy 
Komitecie. Ukazały się kolejne numery „Studiów 
Psychologicznych” i „Polish Psychological Bul-
letin”. Laureatem IX edycji Konkursu o Nagrodę 
im. Andrzeja Malewskiego został M. Karwowski.

 Komitet Słowianoznawstwa spotkał się na 
5 posiedzeniach plenarnych, na których referat 
wygłosił m.in. M. Dymarski „Dzieje Słowian 
w historiografii polskiej – obraz niedoskonały”. 
Komitet, pełniąc funkcję Komitetu Narodowe-
go ds. Współpracy z MKS, wziął udział w XV 
Międzynarodowym Kongresie Slawistów. Ko-
mitet zajął stanowisko w sprawie zachowania 
samodzielności Katedry Slawistyki UG. Wyraził 
również poparcie dla stanowiska Rady Wydziału 
Polonistyki UJ w sprawie kategoryzacji czaso-
pism i biurokratyzacji nauki. Komitet wystoso-
wał list otwarty do Prezesa Rady Ministrów RP 
w sprawie niepokojącej sytuacji w szkolnictwie 
wyższym. Opublikowano kolejne numery „Sla-
vii Orientalis”, „Pamiętnika Słowiańskiego” 
i „Rocznika Slawistycznego”. 

Komitet Socjologii zwołał 3 zebrania ple-
narne. Członkowie Komitetu zaangażowani byli 
w prace dotyczące organizacji ogólnopolskiego 
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 
w Szczecinie. Opracowano koncepcję ekspertyzy 
„Socjologia i socjologowie w polu władzy”. Oma-
wiano m.in. kwestie związane z polityką inter-
netowego otwartego dostępu do publikacji i ma-
teriałów naukowych, parametryzacji jednostek 
naukowych i czasopism naukowych. Komitet, we 
współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Socjolo-
gicznym UŁ, zorganizował Transdyscyplinarne 
Sympozjum Badań Jakościowych. Ukazały się 
kolejne numery kwartalników „Kultura i Społe-
czeństwo” oraz „Studia Socjologiczne”. 

Komitet Statystyki i Ekonometrii odbył 
4 zebrania plenarne, w tym 1 poświęcone pamięci 
prof. Władysława Welfe. Komitet współorgani-
zował 5 konferencji. Szczególne znaczenie mają 
„Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii 
i Statystyki” – coroczna konferencja dla mło-
dych uczonych, przygotowujących doktorat lub 
habilitację. Rozbudowano platformę internetową 
z bazą danych o samodzielnych pracownikach 
nauki z subdyscyplin reprezentowanych przez 
Komitet. Wydano kolejne numery „Przeglądu 
Statystycznego”.

Działalność komitetów problemowych

W roku sprawozdawczym przy Wydziale 
I PAN działało 5 komitetów problemowych. Od-
było się pierwsze posiedzenie Komitetu Rozwoju 
Edukacji Narodowej, powołanego Decyzją Pre-
zydium PAN w listopadzie 2012 r.

Odbyły się 3 posiedzenie plenarne Komitetu 
Badań nad Migracjami. Komitet współorgani-
zował, z Instytutem Europeistyki UJ, konferencję 
„Polscy migranci w Europie”. Działania Komite-
tu koncentrowały się wokół ukończenia raportu 
o skutkach społecznych współczesnej emigracji 
z Polski. Komitet aktywnie współpracował z in-
stytucjami państwowymi, w tym z MSZ, Kance-
larią Prezydenta oraz Senatem RP. W grudniu Ko-
mitet brał udział w jubileuszowym posiedzeniu 
Komisji ds. Spraw Emigracji i Łączności z Pola-
kami za Granicą Senatu RP. Komitet opracował 
3 ekspertyzy. Wydano kolejne numery kwartal-
nika „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”. 

Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich zorganizował 3 zebrania 
plenarne, w tym jedno połączone z seminarium 
na temat Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020. 
Zorganizowano XVIII warsztaty dla młodych 
ekonomistów rolnych, których celem jest integra-
cja młodych pracowników nauki z naukowcami 
o uznanym dorobku. Ukazały się kolejne zeszy-
ty „Roczników Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich” i „Zagadnień Ekonomiki 
Rolnej”. 

Odbyły się 2 posiedzenia plenarne Komi-
tetu Etyki w Nauce. Komitet zajmował się 
kwestią uznawania stopni i tytułów naukowych 
uzyskanych za granicą, problemem publicznych 
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 wypowiedzi naukowców niezwiązanych z ich 
specjalnością naukową, w które angażowany 
jest autorytet nauki; niedozwolonymi praktykami 
w przygotowywaniu prac licencjackich, magister-
skich i doktorskich; problemami etycznymi śro-
dowiska naukowego związanymi z rzetelnością 
naukową oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną 
naukowców za naruszenia zasad dobrych praktyk 
w nauce. 

Komitet Naukoznawstwa zorganizował 3 
posiedzenia plenarne, z których jedno odbyło 
się z udziałem N. Kancewicz-Hoffman z Euro-
pean Science Foundation. Komitet zorganizował 
sesję naukową poświęconą działalności NCBiR 
z udziałem dyrektora K. Kurzydłowskiego. We 
współpracy z Sekcją Socjologii Nauki PTS or-
ganizowano sesję „W stronę nowej socjologii 
krytycznej”. Opublikowano kolejne numery „Za-
gadnień Naukoznawstwa”. 

Odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego 
w 2012 r. Komitetu Rozwoju Edukacji Naro-
dowej, na którym ukonstytuowało się prezydium 
Komitetu i przedyskutowano zadania Komitetu. 
Drugie posiedzenie poświęcono psychologicz-
nym podstawom rozwoju wychowania i kształ-
cenia opracowanym przez A. Brzezińską i T. Czu-
ba. Komitet wystosował prośbę do MNiSW oraz 
MEN o podjęcie współpracy i wyznaczenie 
przedstawicieli obecnych na posiedzeniach Ko-
mitetu. Prezydium Komitetu spotkało się z mini-
ster K. Szumilas. 

Czł. rzecz. PAN Jerzy Brzeziński
Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I
Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Rada Kuratorów odbyła posiedzenie w dniu 
26 czerwca, na którym dokonano oceny pierw-
szej grupy instytutów naukowych, tj. Instytutu 
Badań Literackich PAN (oceniał zespół w skła-
dzie: czł. rzecz. PAN Hubert Orłowski – prze-
wodniczący, prof. dr Anna Legeżyńska i prof. 
dr Krzysztof Kłosiński); Instytutu Historii Na-
uki im. L. i A. Birkenmajerów (oceniał zespół 
w składzie: czł. koresp. PAN Jerzy Strzelczyk 
– przewodniczący oraz prof. dr Krzysztof Mi-
kulski i prof. dr Wojciech Wrzosek); Instytutu 
Języka Polskiego PAN (oceniał zespół w skła-

dzie: czł. koresp. PAN Stanisław Gajda – prze-
wodniczący, prof. dr Stanisław Dubisz, czł. rzecz. 
PAN Jacek Fisiak); Instytutu Nauk Ekonomicz-
nych PAN (oceniał zespół w składzie: czł. rzecz. 
PAN Jerzy Wilkin – przewodniczący, prof. dr 
Krzysztof Opolski); Instytutu Nauk Prawnych 
PAN (oceniał zespół w składzie: czł. rzecz PAN 
Stanisław Waltoś – przewodniczący, prof. dr 
Hubert Izdebski, prof. dr Andrzej Szwarc); In-
stytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (oceniał 
zespół w składzie: czł. rzecz. PAN Zbigniew 
Kwieciński – przewodniczący, prof. dr Elżbieta 
Psyk-Piotrowska, prof. dr Janusz Żmija); Insty-
tutu Studiów Politycznych PAN (oceniał zespół 
w składzie: czł. rzecz. PAN Karol Modzelewski 
– przewodniczący, prof. dr Bogdan Szlachta, 
prof. dr Jacek Raciborski).

Rada Kuratorów postanowiła przeprowadzić 
ocenę drugiej grupy instytutów w pierwszej po-
łowie 2014 r. i powołać przewodniczących zespo-
łów oceniających. Ocenione zostaną następujące 
instytuty: Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
(przewodniczący komisji – czł. rzecz. PAN Karol 
Myśliwiec); Instytut Filozofii i Socjologii PAN 
(przewodniczący komisji – czł. rzecz. PAN Piotr 
Sztompka); Instytut Historii im. Tadeusza Man-
teuffla PAN (przewodniczący komisji – czł. rzecz. 
PAN Stanisław Mossakowski); Instytut Kultur 
Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN (prze-
wodniczący komisji – czł. koresp. PAN Michał 
Tymowski); Instytut Psychologii PAN (przewod-
niczący komisji – czł. rzecz. PAN Edward Nęc-
ka); Instytut Slawistyki PAN (przewodnicząca 
komisji – czł. koresp. PAN Grażyna Borkowska) 
oraz Instytut Sztuki PAN (przewodniczący komi-
sji – czł. rzecz. PAN Piotr Skubiszewski).

W roku sprawozdawczym zakończone zo-
stało jedno postepowanie konkursowe i zgodnie 
z wnioskiem komisji, Prezes PAN powierzył 
z dniem 1 maja 2013 r. na okres 4-letniej kaden-
cji funkcję dyrektora w Instytucie Nauk Ekono-
micznych PAN prof. nadzw. dr hab. Cezaremu 
Wójcikowi.

W roku sprawozdawczym instytuty Wydzia-
łu obchodziły swoje jubileusze: Instytut Badań 
Literackich PAN – 65-lecia, Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN – 60-lecia, Instytut Historii PAN 
– 60-lecia. Jubileusz 60-lecia obchodziło także 
Archiwum PAN. Z okazji jubileuszy  Instytuty 
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i Archiwum odznaczone zostały – przez działa-
jącą pod przewodnictwem Prezesa PAN Kapitułę 
– Medalem Polskiej Akademii Nauk przyznawa-
nym za szczególne zasługi dla rozwoju nauki 
polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą 
nauki.

INSTYTUT ARCHEOLOGII 
I ETNOLOGII PAN

Dyrektor: czł. koresp. PAN Andrzej Buko
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Paweł Valde-Nowak

Instytut zatrudnia 171 pracowników, w tym 65 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
314 prac, z tego 76 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 49 projektów badawczych, 
w tym 5 zagranicznych, 108 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 60 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Przygotowano monografię Kultura duchowa 
(symboliczna) społeczeństw ziem polskich z póź-
nego paleolitu i mezolitu. Przedmiotem analizy 
stały się najstarsze, złożone rytuały grzebalne. 
Określono również istotną rolę barwników oraz 
podjęto zagadnienie świadomych działań ludz-
kich, które uznajemy za przejawy sztuki. Rozwa-
żano także znajomość przestrzeni i poczucie czasu 
oraz odbicie w zachowanych źródłach arche-
ologicznych problemów więzi międzyludzkich 
wśród społeczności późnego paleolitu i mezolitu.
• Przygotowano monografię Transreligijność 
w globalnym wymiarze. Religia bon między 

Wschodem a Zachodem. Dotyczy ona działania 
i rozwoju nowych grup religijnych w Polsce po-
chodzenia azjatyckiego, głównie bazujących na 
tybetańskiej religii bon. Omówiono ich funkcjo-
nowanie, oddziaływanie i związki z analogiczny-
mi grupami w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
i w Europie. Te kwestie przedstawiono w kon-
tekście definicji i cech nowych ruchów religij-
nych, szczególnie w nawiązaniu do transbuddy-
zmu, globalizacji i glokalizacji. Zostały opisane 
trzy główne organizacje religijne bon w Polsce: 
Związek „Garuda”, obecnie zwany „Ligmincha 
Polska”, Instytut „Śardza Ling” oraz „Sa Trik Er 
Sang”. Ponadto przedstawiono związki pomiędzy 
grupami religijnymi, ich założycielami i dzia-
łaczami a aktywnością społeczną, szczególnie 
ukierunkowaną na pomoc społecznościom tybe-
tańskim, ich kulturze, tzw. Sprawie Tybetańskiej – 
polityczno-społeczną pomoc Tybetańskiemu Rzą-
dowi na Uchodźstwie oraz na rozwój edukacji.
• W wyniku realizacji projektu „Przekształce-
nia przestrzeni osadniczej wczesnopiastowskich 
ośrodków administracji terytorialnej – przykład 
osady i cmentarzyska na stanowisku nr 4 w Ra-
domiu” powstała monografia zawierająca anali-
zę dokumentacji terenowej, opisowej i graficznej 
z badań na tym stanowisku oraz znalezionych 
tam przedmiotów zabytkowych zgromadzonych 
podczas badań milenijnych. Potwierdzono przy-
puszczenia o krótkim czasie powstania oraz użyt-
kowania osady od połowy X wieku po początki 
wieku XI (być może podczas budowy grodu na 
Piotrówce). Następnie, po krótkiej przerwie po-
wstał tam cmentarz – odnaleziono 81 pochówków 
datowanych na okres od ostatniej ćwierci XI w. 
po koniec XII w. Szczególnie cenne są rozważa-
nia na temat społecznych aspektów określonych 
typów darów grobowych. Na podstawie analizy 
ludzkich szczątków kostnych uzyskano wnioski 
dotyczące jakości życia wczesnośredniowiecz-
nych mieszkańców Radomia. Istotne znaczenie 
dla badań ceramologicznych mają też kwestie 
technologiczne odkrytych naczyń. Ważne dane 
przyniosło opracowanie zmian paleogeograficz-
nych, zachodzących w przeszłości w topografii 
i morfologii opisywanego terenu. Chronologię 
zachodzących przemian wsparto analizami C14, 
wykonanymi dla próbek pobranych podczas wier-
ceń geologicznych.
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Wyniki badań naukowych i zastosowania 
wyni ków o znaczeniu społecznym:
• We współpracy z Uniwersytetem Rzeszow-
skim oraz Geisteswissenschaftliches Zentrum 
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lip-
sku ukazała się dwutomowa publikacja Rome, 
Constantinople and the Newly Converted Europe. 
Archaeological and Historical Evidence poświę-
cona chrystianizacji Europy w średniowieczu, 
która powstała w ramach projektu realizowanego 
w ciągu 6 lat przez archeologów z Polski, Nie-
miec, Rosji, Białorusi, Serbii, Chorwacji. Zapre-
zentowano rezultaty badań nad chrystianizacją 
naszego kontynentu: od Krety po Spitzbergen. 
Wysoki poziom merytoryczny i edytorski, czynią 
z tej książki jedną z najważniejszych publikacji 
europejskiej humanistyki o trudnym do przece-
nienia znaczeniu ogólnospołecznym, zważyw-
szy kluczową rolę wczesnego chrześcijaństwa 
w ukształtowaniu się Europy średniowiecznej, 
w tym państwa polskiego.
• Opublikowano Słownik Archeologii Prehisto-
rycznej / Dictionary of Prehistoric Archaeology, 
z aneksami przyrodniczymi. Ta unikatowa publi-
kacja nie ma odpowiednika w polskiej literaturze 
dotyczącej badań nad prahistorią powszechną. 
Słownik jest alfabetycznym spisem wybranych 
haseł, a przede wszystkim systematycznym upo-
rządkowaniem i dwujęzycznym uzgodnieniem 
specjalistycznego słownictwa. Pełni zatem rolę 
słownika archeologicznego, jak też opracowania 
porządkującego polską i angielską terminologię 
prehistoryczną. 
• Realizowano program prac archiwalnych 
i dokumentacyjnych dotyczących źródeł z ponad 
150 stanowisk archeologicznych zbadanych na 
trasie budowy autostrady A4. Prace polegają na 
budowaniu wielkiego zbioru wybitnych źródeł 
archeologicznych do badań nad dziedzictwem 
kulturowym Polski i ich dokumentacji, uzupeł-
nionej komputerową bazą danych. Powstające 
w ten sposób zasoby informacji i uporządko-
wane zbiory unikatowych materiałów zabytko-
wych znajdują się w Ośrodku Laboratoryjnym 
i Archiwalnym w Krakowie-Branicach, będą-
cym jednostką infrastruktury naukowej o środ-
kowoeuropejskim znaczeniu, również o pod-
stawowym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa  
kulturowego.

• Udostępniono wyniki wieloletnich nauko-
wych badań wykopaliskowych w Kruszwicy, 
jednym z głównych ośrodków Polski piastow-
skiej. Na ich podstawie zrekonstruowano dużą 
część zamku kruszwickiego. Rekonstrukcja ta 
dokonana została ze środków uzyskanych przez 
władze miasta Kruszwicy z funduszów unijnych 
w ramach projektu „Goplańskie dziedzictwo kul-
turowe i przyrodnicze bazą dla turystyki, rekre-
acji, edukacji i sportu”. Jest to przykład bezpo-
średniego wdrożenia wyników badań naukowych 
do ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. 

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
• W ramach współpracy koordynowanej przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną im. Eugeniusza 
Paukszty w Kargowej, prowadzono warsztaty 
archeologiczne dla mieszkańców Gminy Kargo-
wa oraz partnerskiej gminy Schulzendorf (Bran-
denburgia Niemcy). Przygotowano publikację 
(i okolicznościową wystawę) Pradzieje i wcze-
sna historia Kargowej i okolic. Polsko-niemieckie 
spotkania z archeologią / Die Vor-und Frühge-
schichte von Kargowa und Umgebung Deutsch- 
polnische Begegnungenn mit der Archäologie, 
wydaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. 
Eugeniusza Paukszty w Kargowej. Prezentacja 
publikacji oraz otwarcie okolicznościowej wysta-
wy, z udziałem władz województwa lubuskiego, 
miasta Kargowa oraz lokalnych mediów miało 
miejsce w czasie jednodniowej konferencji „Pol-
sko-Niemieckie spotkania z archeologią” w Kar-
gowej oraz w Schulzendorf.
• W ramach współpracy z Gminą Wilczyce 
przeprowadzono badania wykopaliskowe na sta-
nowisku nr 10 w Wilczycach. Zaprezentowana 
została tam wystawa „Pozyskane z przeszłości. 
Z badań IAE PAN w XXI wieku” oraz wyniki 
prac wykopaliskowych z roku 2012. Wystawa 
cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców Gminy Wilczyce, o czym świadczy ponad 
200 osobowa frekwencja. Podjęto decyzję o wy-
budowaniu skansenu archeologicznego ukazują-
cego wyniki badań archeologicznych na stanowi-
sku nr 20 w Wilczycach.
• Kaliskie Stanowisko Archeologiczne w roku 
2013 współpracowało z Urzędem Miasta w Ka-
liszu w zakresie organizacji w tym mieście  
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międzynarodowej konferencji archeologicznej 
pt. „W sąsiedztwie bursztynowego szlaku”, po-
łączonej z prezentacją wydanej wspólnie (w roku 
2013) przez IAE PAN i Urząd Miasta w Kaliszu 
książki „Kalisz na przestrzeni wieków”. Ponadto 
Urząd Miasta sfinansował w roku 2013 badania 
Kaliskiego Stanowiska Archeologicznego na Sta-
rym Mieście w Kaliszu.
• We współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
w Szczecinie oraz Gminą Kołobrzeg prowadzo-
no prace rewitalizacyjne na Zamku Książąt Po-
morskich w Szczecinie i Starym Mieście w Ko-
łobrzegu; zorganizowano tam także wystawy 
archeologiczne.
• Ośrodek Archeologii Średniowiecza Kra-
jów Nadbałtyckich IAE PAN współpracował 
z Urzędem Miasta i Gminy Wolin oraz z Gmi-
ną Międzyzdroje w ramach prowadzonych ba-
dań archeologicznych oraz w zakresie inwe-
stycji podnoszących walory turystyczne tych  
miejscowości.
• Współpraca z gminą Radom realizowana jest 
od 2009 r. w ramach projektu „Park kulturowy 
Stary Radom”. Projekt łączy działalność nauko-
wą – interdyscyplinarne badania wczesnośrednio-
wiecznego zespołu osadniczego, z działalnością 
społeczną – współpraca z samorządem lokalnym, 
umacnianie lokalnej tożsamości i aktywizowanie 
lokalnej społeczności poprzez upowszechnianie 
wiedzy o przeszłości i kreowanie nowego wi-
zerunku miasta. Głównym celem programu jest 
rewitalizacja zdegradowanego terenu w centrum 
miasta. W roku 2013 odbywały się prace wykopa-
liskowe na grodzisku Piotrówka. W trakcie  badań 
prowadzono Radomską Letnią Szkołę Arche-
ologii. Ekipa realizująca badania uczestniczyła 
w przygotowaniu i realizacji filmu promującego 
miasto i wykopaliska na Piotrówce, emitowane-
go w kanale Discovery oraz filmu poświęconego 
badaniom najstarszej przeszłości Radomia i pro-
mującego ideę parku kulturowego. Najciekawsze 
zabytki z badań były bezpośrednio udostępniane 
w specjalnej gablocie na wystawie „Piotrówka. 
Pamięć rodowodu”. Zorganizowano również 
kolejną konferencję „Ziemia niczyja – ziemia 
nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze 
na ziemiach między środkową Wisłą a Pilicą”. 
Materiały z sesji zostały opublikowane. Odbyła 
się seria spotkań dotyczących planowania, moż-

liwości finansowania i kolejnych etapów reali-
zacji Parku Kulturowego Stary Radom, których 
celem było również uzupełnienie przygotowy-
wanych wytycznych do projektu renaturalizacji 
rzeki Mlecznej.
• Instytut współpracował z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Karczmiskach w organizacji 
warsztatów archeologicznych: „Warsztaty Kul-
tury Średniowiecznej – Nasze Korzenie”. Pro-
wadzone były też badania wykopaliskowe wcze-
snośredniowiecznego cmentarzyska ciałopalnego 
w Chodliku. Podpisana została umowa o współ-
pracy pomiędzy IAE PAN a Gminą Karczmiska 
w kwestii prowadzenia badań archeologicznych 
oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa kul-
turowego Kotliny Chodelskiej.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Odkryto i zrekonstruowano plan pałacu kró-
lewskiego w Sonijat w Sudanie, przy użyciu 
metody magnetycznej. Pałac znany był ze źró-
deł pisanych, wcześniej odkryta została towarzy-
sząca mu świątynia. Plan magnetyczny pozwala 
drobiazgowo odtworzyć plan założenia archi-
tektonicznego, łącznie z jego otoczeniem: pałac 
umiejscowiony był nad brzegiem Nilu (biegnące-
go obecnie w innym miejscu). Ponadto dokonano 
rekonstrukcji planu osady z okresu Starego Pań-
stwa w Egipcie, na terenie nekropoli w Dashur. 
Osada – o bardzo podobnym planie do osady 
odkrytej w Gizie – stanowiła prawdopodobnie 
miejsce zakwaterowania robotników budujących 
piramidy Snefru (IV dynastia). 
• W ramach współpracy z Istituto Italiano di 
Cultura w Warszawie oraz Uniwersytetem we 
Florencji zorganizowano międzynarodowe, 
polsko-włoskie sympozjum „Archeologia śre-
dniowiecza, doświadczenia współpracy polsko- 
włoskiej” (Archeologia medievale fra Italia 
e Polonia) oraz przygotowano wystawę planszową.

Uzyskana habilitacja: 
Gustaw Juzala-Deprati Semantyka kolęd wio-
sennych. Studium folklorystyczno-etnomuzyko-
logiczne.
Uzyskane doktoraty:
Magdalena Bis Późnośredniowieczne i wczesno-
nowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą;
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Tomasz Kurasiński Wczesnośredniowieczne gro-
by z elementami uzbrojenia na terenie ziem pol-
skich (X-XIII wiek);
Magdalena Natuniewicz-Sekuła Złotnictwo spo-
łeczności kultury wielbarskiej Wysoczyzny Elblą-
skiej ze szczególnym uwzględnieniem wybranych 
zabytków z cmentarzyska w Weklicach;
Kalina Skóra Struktura społeczna ludności kul-
tury wielbarskiej. 

 00-140 Warszawa, al. Solidarności 105
 (22) 620-28-81 do 86, fax (22) 624-01-00
 e-mail: director@iaepan.edu.pl, 

plan@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

Instytut zatrudnia 152 pracowników, w tym 83 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A+” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
394 prace, z tego 48 prac w recenzowanych 
 czasopismach naukowych o zasięgu międzynaro-
dowym; realizowano: 67 projektów badawczych, 
w tym 3 zagraniczne, 67 zadań badawczych w ra-
mach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 9 tematów.

Wybrane wyniki: 
• W roku 2013 w ramach projektu badawczego 
„Edycja krytyczna krótkich tekstów francuskich 
Adama Mickiewicza” opracowano tom tekstów 
Mickiewicza napisanych oryginalnie w języku 
francuskim. Tom obejmuje prozę artystyczną, 

prace filozoficzne i publicystykę. Zawiera teksty 
publikowane w XIX wieku i nowo odnalezione. 
Wszystkie teksty zamieszczone w tomie w ję-
zyku francuskim zostały także ponownie prze-
tłumaczone na współczesną polszczyznę. Tom 
obejmuje wstęp do edycji charakteryzujący spe-
cyfikę i nowatorstwo literackiej francuszczyzny 
Mickiewicza oraz odmienność tych tekstów od 
jego polskiej twórczości. Ostatecznym efektem 
projektu jest książka: A. Mickiewicz, Prose arti-
stique contes essais fragments / Proza artystyczna 
opowiadania szkice fragmenty.
• W Instytucie zostało powołane Centrum Hu-
manistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich 
PAN. Celem CHC jest koordynacja cyfrowych 
projektów Instytutu oraz działań związanych 
z obecnością humanistyki w sieci. Główne ob-
szary działalności Centrum stanowią: 1) Literatu-
roznawcze bazy danych; 2) Repozytoria cyfrowe; 
3) Informacja naukowa i upowszechnianie wie-
dzy literaturoznawczej; 4) Edytorstwo cyfrowe; 
5) Badania cyfrowej kultury literackiej i nowych 
form piśmiennictwa. Centrum zainaugurowało 
swoją działalność konferencją „Teksty kultury 
uczestnictwa” i towarzyszącym jej spotkaniem 
warsztatowym THATCamp Warszawa. Celem 
konferencji było zbadanie kultury uczestnictwa 
od strony jej wytworów. Przyglądano się tekstom 
powstającym w przeróżnych systemach semio-
tycznych i medialnych. Przedmiotem rozważań 
były m.in. witryny internetowe, blogi, portale, 
serwisy społecznościowe, fora, grupy dyskusyjne, 
memy, czaty, netart, kompendia, gry, aplikacje, 
e-literatura. Szczególną uwagę poświęcono same-
mu pojęciu „tekstu kultury” w kontekście  nowej 
sytuacji komunikacyjnej, wykorzystując do tego 
narzędzia literaturoznawcze, kulturoznawcze 
i medioznawcze.
• Instytut upowszechniał najważniejsze dotych-
czasowe osiągnięcia własne dla potrzeb odbiorcy 
zagranicznego (w języku angielskim). Stało się 
to możliwe dzięki dofinansowaniu z Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki wydania w pre-
stiżowej angielskiej serii „Cross Roads” (Wydaw-
nictwo Peter Lang) następujących pozycji: Maria 
Janion Bohater – spisek – śmierć. Wykłady żydow-
skie; zbiór artykułów monograficznych Studies on 
Socialist Realism. Polish View; wybór artykułów 
z „Tekstów Drugich” (czasopismo naukowe IBL 
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PAN), w postaci angielskojęzycznych numerów 
tematycznych „Tekstów…”: „Polskie studia li-
teracko-kulturowe”; „Od teorii nowoczesnej do 
poetyki doświadczenia. Polska teoria literatury 
w XXI wieku”.

Wyniki badań naukowych i zastosowania wy-
ników o znaczeniu społecznym:
• Za najważniejsze w roku sprawozdawczym 
osiągnięcie jednostki o znaczeniu ogólnospołecz-
nym został uznany zorganizowany przez zespół 
Literatura i Gender cykl wykładów otwartych 
zatytułowany „Animalia”. Wykłady, wprowa-
dzając nową wciąż w Polsce perspektywę post-
humanistyczną, w innowacyjny sposób łączyły 
problematykę przedstawień zwierząt w kultu-
rze z problematyką etyczną i prawną. Wykłady 
wskazywały przede wszystkim na nieoczywistość 
tradycyjnie rozumianej granicy pomiędzy tym, 
co ludzkie i nieludzkie, na stereotypy generowa-
ne przez to rozumienie, na ich źródła kulturowe 
(religia, filozofia) oraz na próby ich przekrocze-
nia we współczesnej humanistyce i dawniejszej 
sztuce, prowadzące z jednej strony do redefinicji 
wymiaru ludzkiego i zwierzęcego, a z drugiej do 
podważenia stereotypów odpowiedzialnych za – 
często okrutny – sposób, w jaki społeczeństwo 
ludzkie obchodzi się ze zwierzętami.
• Za najważniejsze zastosowania wyników 
badań naukowych prowadzonych w IBL PAN 
w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kul-
turowego należy uznać projekty digitalizacji zbio-
rów bibliotecznych Instytutu oraz wydanie ręko-
pisów i starodruków, które będzie także dostępne 
w edycji cyfrowej. W Instytucie w 2013 r. wydana 
została kolejna pozycja z serii IBL „Biblioteka 
Pisarzy Polskiego Oświecenia” S. Konarski, Po-
ezje. W ramach projektu „«Biblioteka Pisarzy 
Staropolskich», «Biblioteka Pisarzy Polskiego 
Oświecenia» – kontynuacja serii wydawniczej 
i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej” 
dotychczasowe pozycje z obu serii będą także 
wprowadzane do Internetu w formie plików PDF. 
• Digitalizacja cennych starodruków ze zbiorów 
Instytutu dokonuje się także dzięki projektowi 
„Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych” 
finansowanemu ze środków programu UE – Inno-
wacyjna Gospodarka. IBL PAN jest członkiem 
realizującego projekt Konsorcjum Instytutów 

Polskiej Akademii Nauk, mającego na celu stwo-
rzenie multidyscyplinarnego pełnotekstowego re-
pozytorium zdigitalizowanych publikacji nauko-
wych, materiałów archiwalnych, dokumentacji 
badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturo-
wego. Dzięki projektowi „Zintegrowana Baza Bi-
bliograficza e-ZBB IBL PAN” jest digitalizowana 
(a zarazem weryfikowana i aktualizowana) baza 
danych dotycząca starodruków (Literariów Staro-
polskich i Kartoteki Bara). Stworzone w jej ramach 
elektroniczne bazy informacji naukowej opraco-
wane zostaną w systemie bibliotecznym MAK. 
Dzięki temu wytworzony zasób elektroniczny obu 
kartotek zostanie włączony do bibliografii naro-
dowej rejestrowanej przez Bibliotekę Narodową.

Tytuł profesora uzyskali: Andrzej Dąbrówka, 
Anna Grześkowiak-Krwawicz, Jacek Leociak, 
Marek Zaleski.
Uzyskane habilitacje: 
Beata Dorosz Nowojorski pasjans: Polski Insty-
tut Naukowy w Ameryce. Jan Lechoń. Kazimierz 
Wierzyński (Studia o wybranych zagadnieniach 
działalności 1939-1969);
Magdalena Rembowska-Płuciennik Poetyka in-
tersubiektywności. Kognitywistyczna teoria nar-
racji a proza XX wieku.
Uzyskany doktorat:
Maciej Maryl Życie literackie w sieci: pisarze, insty-
tucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych. 

 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. Andrzej Rychard 
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Józef Niżnik

Instytut zatrudnia 106 pracowników, w tym 61 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A+” w wyniku komplekso-
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wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
225 prac, z tego 28 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 55 projektów badawczych, 
25 zadań badawczych w ramach działalności sta-
tutowej; we współpracy z zagranicą realizowano 
6 tematów.

Wybrane wyniki: 
• W ramach zadania „Badania struktury spo-
łecznej w Polsce: porównania międzykrajowe 
i zmiany w czasie”, na podstawie danych Eu-
ropejskiego Sondażu Społecznego z lat 2002-
2010, analizowano procesy formowania się 
stratyfikacji społecznej na podłożu protestów. 
Z analizy wynika, że stosunkowo najwyższymi 
wskaźnikami uczestniczenia w protestach cha-
rakteryzowały się społeczeństwa skandynaw-
skie. Niższymi – społeczeństwa reprezentujące 
tradycyjne demokracje zachodnie, najniższymi 
zaś – społeczeństwa śródziemnomorskie i post-
komunistyczne. Siła kontestacji okazuje się czyn-
nikiem stratyfikacji społecznej, nakładającym się 
w znacznym stopniu na przynależność klasową. 
We wszystkich krajach, najwyższymi wskaźni-
kami uczestniczenia w protestach charakteryzują 
się kierownicy wyższego szczebla i specjaliści, 
przed „niższymi” pracownikami umysłowymi, 
właścicielami, robotnikami i kategoriami rol-
ników. Uczestniczenie w demokracji nie jest 
więc równoznaczne z egalitaryzacją stosunków  
społecznych. 
• W ramach projektu „Europejski Sondaż Spo-
łeczny” sprawdzano hipotezę, że zwiększając 
odsetek realizacji próby, zostaną objęte sonda-
żem bardziej zróżnicowane grupy respondentów, 
uzyskując lepszą reprezentację badanej populacji. 
Wyniki badań na ten temat, prowadzonych w róż-
nych krajach, są sprzeczne. Problem jest ważny, 
gdyż koszty ponawiania prób kontaktu z respon-
dentami trudno dostępnymi są bardzo wysokie. 
Analiza danych ESS z lat 2010 i 2012 w Polsce 

wykazała, że respondenci różniący się ze względu 
na dostępność, różnią się także ze względu na 
opinie w wielu sprawach i ze względu na cechy 
społeczno-demograficzne. Zwiększając odsetek 
realizacji uzyskuje się również coraz lepszą re-
prezentację populacji – przynajmniej ze względu 
na podstawowe charakterystyki demograficzne. 
Jednak wyniki tych analiz dla danych z roku 2010 
i 2012 nie są stabilne. Wskazuje to, że orzekanie 
o wielkości różnic między respondentami łatwiej 
i trudniej dostępnymi na podstawie jednorazowych 
badań, jak to się robi zazwyczaj, jest ryzykowne.
• Opublikowano książkę Explaining the Com-
putational Mind, w której przedstawiono pogląd, 
że umysł można wyjaśnić obliczeniowo, ponie-
waż przetwarza informacje, czyli oblicza. Zda-
niem autora, komputacjonizm jest dominującym 
założeniem kognitywistyki: zdolności poznawcze 
są pochodną złożonego przetwarzania informacji 
przez umysł. Analizując badania w kognitywi-
styce, autor opracowuje koncepcję wyjaśniania 
obliczeniowego oraz realizacji obliczeń przez 
funkcjonalne układy fizyczne, czyli mechanizmy.

Wyniki badań naukowych i zastosowania wy-
ników o znaczeniu społecznym:
• Zrealizowano piątą edycję badania Program-
me for International Student Assessment – PISA 
na próbie ponad 10 tys. uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. W 2013 roku opra-
cowano wyniki badania i przedstawiono na kon-
ferencji z udziałem Prezesa Rady Ministrów RP 
jako ważny punkt odniesienia dla toczących się 
reform edukacyjnych. Prace zespołu oparte na 
tym i poprzednich cyklach, zawarte w raportach 
PISA oraz towarzyszących im opracowaniach 
monograficznych, stały się jedną z istotnych 
przesłanek uzasadniających kontynuowanie re-
form oświatowych. W szczególności w 2009 r. 
wprowadzono nowe programy szkolne do gim-
nazjów, a w 2012 r. do liceów, techników i zasad-
niczych szkół zawodowych. Ponadto w 2012 r. 
egzamin gimnazjalny po raz pierwszy został prze-
prowadzony według nowej formuły, o bardziej 
rozbudowanej strukturze i z wykorzystaniem 
nowych typów zadań, częściowo inspirowanych 
pomiarem edukacyjnym rozwijanym przez pol-
ski zespół PISA. Prowadzone badania w pro-
gramie PISA stanowią rzetelne monitorowanie 
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długofalowych efektów przemian edukacyjnych 
i przyczyniają się do ich stabilizowania. Są też 
brane pod uwagę w pracach rządu nad korektami 
i kontynuacją kierunku przemian. Po konferencji 
z udziałem premiera odbyła się także konferencja, 
współorganizowana przez IFiS PAN, poświęco-
na wynikom badania PISA, z udziałem ministra 
edukacji narodowej, dwóch byłych ministrów 
oraz przewodniczącego Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich. Jej celem było 
przeanalizowanie, wspólnie z przedstawicielami 
szkół wyższych, wynikających z badania głów-
nych wniosków dla polityki edukacyjnej. 
• Od roku 2012 trwają prace nad uruchomie-
niem nowoczesnego, „aktywnego” archiwum 
cyfrowego danych jakościowych, pochodzących 
z badań szeroko rozumianych nauk społecznych 
oraz zarchiwizowanie tych zbiorów danych, 
w przypadku których istnieje wysokie ryzyko ich 
rozproszenia lub zaginięcia. Archiwizowane są 
dane z badań prowadzonych zarówno przez uczo-
nych ze znaczącym dorobkiem w polskiej powo-
jennej socjologii i antropologii, jak i młodszych 
badaczy, posiadających bogate i o dużym poten-
cjale do reanalizy zbiory danych jakościowych. 
Zorganizowano międzynarodową konferencję 
„Sociological Qualitative Data as Testimonies 
of their Time and Documents of the Discipline” 
poświęconą kwestiom archiwizacji i ponowne-
go wykorzystania danych jakościowych z badań 
społecznych.
• Kontynuowano projekt „Warszawska Szkoła 
Historii Idei i jej znaczenie w humanistyce pol-
skiej”, którego głównym celem jest opracowanie 
zespołu archiwalnego, dokumentacja i edycja, 
a także upowszechnienie wyników badań nad 
dorobkiem Szkoły. W jego ramach opublikowana 
została praca zbiorowa Wokół dorobku Warszaw-
skiej Szkoły Historii Idei oraz numer specjalny 
„Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”, poświę-
cony dorobkowi Adama Sikory. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• W ramach programu CONSIRT (Cross-Na-
tional Studies: Interdisciplinary Research and 
Training Program), realizowanego wspólnie 
z The Ohio State University Mershon Center for 
International Security Studies zorganizowano: 

(1) konferencję i warsztaty poświęcone harmo-
nizacji danych sondażowych (Conference and 
Workshop on Survey Data Harmonization). Omó-
wiono warunki dokonywania analizy tych danych 
z kilku różnych sondaży łącznie; (2) szóstą edycję 
Szkoły Letniej wspólnie z Ohio State University 
i Uniwersytetem Warszawskim. Oferta Szkoły 
skierowana jest do studentów studiów typu licen-
cjackiego i doktorantów zainteresowanych pogłę-
bieniem wiedzy na temat historii i teraźniejszości 
społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej. 
• Współorganizowano seminarium międzyna-
rodowe „Myśl Emmanuela Lévinasa w świecie 
współczesnym” w Szkole Nauk Społecznych 
IFiS PAN. Jego celem było upowszechnienie 
myśli Emmanuela Lévinasa w jej szerokim kon-
tekście filozoficznym, politycznym, społecznym 
i kulturowym, a także pokazanie jej aktualności 
wobec wyzwań współczesnego świata. Part-
nerzy i współorganizatorzy: Instytut Filozofii 
i Socjologii PAN; Ośrodek Kultury Francuskiej 
UW / Centre de civilisations française et d’études 
francophones auprès de l’Université de Varso-
vie; Institut Europeen Emmanuel Lévinas, Paryż; 
Le Centre de Recherche Sens, Ethique et Société 
(CERSES) (UMR 8137) CNRS et l’Université 
Paris Descartes, Centre Universitaire des Saints-
Pères. 

Tytuł profesora uzyskał Szymon Wróbel.
Uzyskane habilitacje: 
Katarzyna Budzyńska Struktura komunikacji per-
swazyjnej;
Adam Lipszyc Sprawiedliwość na końcu języka. 
Czytanie Waltera Benjamina; 
Marcin Miłkowski Explaninig the Computational 
Mind.
Uzyskane doktoraty:
Piotr Binder Strategie ‘radzenia sobie’ młodych 
ludzi z biedą w społecznościach wiejskich na 
przykładzie Polski i Rosji i ich kulturowe uwa-
runkowania;
Cristopher C. Elliott Fire Backstage: The Reac-
tionary Apocalypties of Philip Rieff.

W 2013 r. Instytut zawarł umowę z Uniwersy-
tetem Warszawskim o utworzeniu Centrum Za-
awansowanych Badań Humanistycznych i Spo-
łecznych w celu intensyfikacji i prowadzenia 
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zaawansowanych badań naukowych oraz kształ-
cenia młodych naukowców, w tym doktorantów, 
w dziedzinie nauk humanistycznych i społecz-
nych (głównie w filozofii i socjologii) i działania 
na rzecz wykorzystania dorobku tych nauk dla 
rozwoju kultury i podwyższania jakości życia 
publicznego.

 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 (22) 826-71-81, fax (22) 826-78-23
 e-mail: secretar@ifispan.waw.pl, 

edwornia@ifispan.waw.pl.
www.ifispan.waw.pl

INSTYTUT HISTORII 
im. Tadeusza Manteuffla PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Andrzej Rachuba

Instytut zatrudnia 176 pracowników, w tym 135 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A+” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 630 
prac, z tego 26 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 49 projektów badawczych, 6 zadań 
badawczych w ramach działalności statutowej; we 
współpracy z zagranicą realizowano 7 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Zakończono grant „Społeczeństwo II Rze-
czypospolitej 1918-1939”. Celem grantu było 
stworzenie zarysu nowej syntezy (poprzednia 
próba ma 40 lat). Merytoryczne osiągnięcia to 
m.in. nowe ujęcie struktury społecznej; otwar-
cie tematu kultury jako składnika zróżnicowania 
społecznego, podobnie jak problemów wyznanio-

wych, stosunków polsko-żydowskich, problema-
tyki marginesu społecznego, kobiecej, rodzinnej, 
wychowawczej, demograficznej, kultury pracy, 
a zwłaszcza roli państwa w kształtowaniu społe-
czeństwa. W wyniku grantu powstały tomy serii 
„Metamorfozy społeczne”: Kultura i społeczeń-
stwo Drugiej Rzeczypospolitej, Religia i społe-
czeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, Procesy so-
cjalizacji w rodzinie i społeczeństwie 1914-1939, 
Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej.
• Zakończono projekt badawczy „Monumenta 
Vaticana res gestas Polonicas illustrantia, tom 
I, część 1 (1378-1393)”, którego celem jest no-
woczesna edycja kompletu źródeł proweniencji 
papieskiej do dziejów Polski w późnym średnio-
wieczu (z lat 1378-1503). W wyniku kwerendy 
w archiwach zagranicznych i krajowych zebra-
no ponad 400 dokumentów i zapisek z lat 1389-
1393, w tym także te, dotyczące polskich diece-
zji poza granicami Królestwa. Po raz pierwszy 
opublikowane zostaną razem wszystkie kategorie 
źródeł papieskich. W części jest to materiał do-
tąd nieznany lub wydany niepoprawnie. Nowa, 
oryginalna metoda edycji umożliwi poprawną 
interpretację tych źródeł. Wszystkie dokumenty 
podane są w pełnym tekście lub w obszernych 
ekscerptach. Zdjęcia znalezionych poloników 
dały początek bazie cyfrowych fotografii archi-
waliów papieskich, dostępnej w oddziale IH PAN 
w Krakowie. 
• Zakończono projekt badawczy „Ruch nie-
podległościowy Polski w I połowie XIX wieku”, 
którego celem było przeprowadzenie kwerendy 
w archiwach Polski i Rosji oraz edycja zebra-
nych niepublikowanych dokumentów. Trzyto-
mowe wydawnictwo (I tom – Proces Waleriana 
Łukasińskiego, II tom – Sąd Sejmowy i Towa-
rzystwo Patriotyczne, III tom – Wydarzenia lat 
1845-1846) jest kontynuacją tzw. „zielonej 
serii” wydawanej przez IH PAN i IBL PAN, 
ukazującej polski ruch narodowowyzwoleńczy  
w XIX wieku.

Wyniki badań naukowych i ich znaczenie spo-
łeczne:
• Opublikowana książka Zaproszenie do osma-
nistyki. Typologia i charakterystyka źródeł mu-
zułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: 
Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego 
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jest adresowana do historyków, orientalistów, jak 
również zainteresowanych studentów dowolnych 
studiów humanistycznych, zastanawiających się 
nad możliwymi ścieżkami dalszej kariery. Za-
wiera omówienie głównych kierunków badań 
nad dziejami Imperium Osmańskiego i Chanatu 
Krymskiego, przegląd bazy źródłowej i podsta-
wowej literatury przedmiotu, jak również przed-
stawienie paleografii i dyplomatyki osmańsko- 
tureckiej i krymsko-tatarskiej. M.in. nowatorska 
jest charakterystyka działania kancelarii Chanatu 
Krymskiego, będącej swoistym konglomeratem 
tradycji chińsko-mongolskiej i islamsko-turec-
kiej z widocznymi również wpływami kancelarii 
moskiewskiej i polsko-litewskiej. Publikacja ma 
istotne znaczenie w związku z potrzebą intensyfi-
kacji badań nad dziejami krajów muzułmańskich, 
i szerzej pozaeuropejskich, w dobie przyśpieszo-
nej globalizacji i wzrostu roli tych krajów w go-
spodarce i polityce światowej. 
• Opublikowany Słownik historyczno-geo-
graficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu 
stanowi kolejną część Słownika historyczno- 
geograficznego ziem polskich w średniowieczu. 
Gromadzi obszerny źródłowy materiał informacji 
na temat poszczególnych miast, wsi, osad i obiek-
tów fizjograficznych w granicach ziemi warszaw-
skiej (jednej z najważniejszych i rozleglejszych 
z ziem, tworzących staropolskie Mazowsze). 
Słownik odtwarza sieć osadniczą, opisuje sto-
sunki własnościowe, kościelne, ekonomiczne itp. 
• Ukazała się Historia Polski do 1572 r. Praca 
pomyślana jest jako podręcznik akademicki i syn-
tetyczne kompendium wiedzy o epoce. W oparciu 
o najnowszy stan badań prezentowany jest obraz 
dziejów z uwzględnieniem historii politycznej 
i ustrojowej, a także historii społeczeństwa, kul-
tury, elementów życia codziennego, spraw świa-
domości narodowej i regionalnej itp.
• Opublikowana książka Stefan Kieniewicz – 
Henryk Wereszycki. Korespondencja z lat 1947-
1990 jest unikatową, obszerną (397 listów) 
prezentacją wymiany myśli między dwoma hi-
storykami na temat PRL-u. Wypełnia ona swo-
istą lukę w badaniach nad historiografią polską, 
w których dotąd wykorzystywane były raczej 
źródła archiwalne i oficjalne dokumenty, po-
zwala lepiej zrozumieć postawy uczonych (bez-
partyjnych) żyjących w czasach komunistycznej 

indoktrynacji oraz zweryfikować niektóre zbyt 
śmiałe oceny. Stanowi cenny dokument epoki 
PRL-u i ważne źródło do dziejów polskiej histo-
riografii drugiej połowy XX wieku. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Lesestunde / Lekcja czytania jest zbiorem 
studiów poświęconym roli książki i czytelnic-
twa na trzech pograniczach kulturowych: pol-
sko-niemieckim, polsko-żydowskim i niemiec-
ko-żydowskim, na przestrzeni XIX i XX w. Ta 
dwujęzyczna publikacja powstała w wyniku współ-
pracy różnych środowisk naukowych w Polsce  
i Niemczech.
• Książka Kaznodziejstwo średniowieczne 
– Polska na tle Europy. Teksty, atrybucje, au-
dytorium zawiera siedemnaście studiów zapre-
zentowanych przez autorów krajowych oraz za-
granicznych (z Czech, Węgier oraz Wilna) jako 
wynik współpracy IH PAN z ośrodkami nauko-
wymi tych krajów, szczególnie z Centrum Medie-
vistických Studií Univerzity Karlovy a Akademie 
Věd České Republiky. 
• Elites polonaises et roumaines et leurs rela-
tions réciproques à travers les siècles. Colloque 
de la Commission d’Historiens Polonais et Ro-
umains to zbiór materiałów z konferencji zorga-
nizowanej przez Polsko-Rumuńską Komisję Hi-
storyków Polskiej i Rumuńskiej Akademii Nauk. 
Tom dotyczy problemu elit społecznych i poli-
tycznych obu krajów – ich pochodzenia i składu, 
wzajemnych stosunków oraz opinii o drugiej stro-
nie – w okresie od początku XVIII w. do czasów 
współczesnych. 

Uzyskana habilitacja:
Tomasz Wiślicz-Iwańczyk Upodobanie. Małżeń-
stwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII- 
XVIII wieku: wyobrażenia społeczne i jednostko-
we doświadczenia.
Uzyskane doktoraty:
Agata Barzycka-Paździor Ojcostwo w drugiej 
połowie XIX i początkach XX wieku. Studium 
z dziejów rodziny galicyjskiej;
Paweł Gołdyn Sędziowie ziemscy krakowscy 
w średniowieczu;
Janusz Szyszka Dobra monarsze w ziemi lwow-
skiej od połowy XIV do początku XVI wieku.
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Instytut jest członkiem konsorcjum Repozyto-
rium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN).

 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 Zasztowt
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz. 
PAN Andrzej K. Wróblewski

Instytut zatrudnia 44 pracowników, w tym 34 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 141 
prac, z tego 28 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 5 projektów badawczych, 8 zadań 
badawczych w ramach działalności statutowej; we  
współpracy z zagranicą realizowano 9 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Opublikowano monografię Akademie nauk, 
uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie 
relacje w sferze nauki XVIII-XX w. Jest to rezul-
tat wieloletniej współpracy środowiska uczonych 
działających w Komisji Historyków Polski i Ro-
sji, akredytowanej przy Instytucie. Tom zawiera 
artykuły pracowników Instytutu z zakresu pro-
wadzonych w Instytucie badań nad polsko-ro-
syjskimi związkami w obszarze nauki w wiekach 
XVIII-XX.
• Opracowano dzieje dyscyplin humanistycz-
nych na Uniwersytecie Warszawskim. Efektem 

badań były studia pracowników Instytutu: Nauki 
humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim 
1816-1915; Nauki humanistyczne na Uniwersy-
tecie Warszawskim w latach 1939-1956; Nauki 
humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim 
po 1956 r. 
• Wykonano opracowanie Carta Geologica. 
Mapy geologiczne Królestwa Polskiego wydane 
w latach 1815-1915. Po raz pierwszy przedstawia 
ono całościowe zestawienie map geologicznych 
(około 250 map), obejmujących swoim zasięgiem 
ziemie Królestwa Polskiego. 

Wyniki badań naukowych i zastosowania wy-
ników o znaczeniu społecznym:
• W ramach projektu „Komisji Edukacji Na-
rodowej model szkoły i obywatela; koncepcje, 
doświadczenia i inspiracje”, realizowanego we 
współpracy z uczonymi z innych ośrodków na-
ukowych, zorganizowano konferencje z okazji 
240. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Na-
rodowej (w Warszawie wraz z Senatem RP oraz 
w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem 
Pedagogicznym). Przygotowano również wy-
stawę planszową „Komisja Edukacji Narodowej 
1773-1794”, która była pokazywana w Senacie 
RP, szkołach wyższych i instytucjach naukowych 
różnych miast polskich.
• Działania podejmowane w celu ochrony za-
bytków i dziedzictwa kulturowego, m.in.: wyko-
nano opracowania – „Kopalnia rud ołowiu i sre-
bra wraz z systemem gospodarowania wodami 
podziemnymi w Tarnowskich Górach” (ocena 
wniosku dla Narodowego Instytutu Muzealnictwa 
i Ochrony Zabytków); dla Muzeum Miejskiego 
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej – opracowa-
nie materiałów źródłowych dotyczących historii 
górnictwa, m.in. zestawu map lokalizacji starych 
cmentarzy na terenie Dąbrowy Górniczej oraz 
starych kopalni węgla kamiennego. 

Badania naukowe prowadzone w zakresie te-
matyki regionalnej:
• Realizowano program badawczy „Bohatero-
wie Krajny (z historii polityki i kultury)”. Celem 
badań jest przypomnienie dokonań bohaterów 
Krajny (historycznego regionu położonego na 
pograniczu Wielkopolski i Pomorza) i propago-
wanie tej wiedzy wśród młodzieży szkolnej.
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• Prowadzono badania w zakresie zachowania 
i eksponowania zabytków przyrody nieożywionej 
w kopalniach na Górnym Śląsku. Głównym kie-
runkiem działań jest badanie możliwości zacho-
wania i udostępnienia dla celów turystycznych 
podziemnych wyrobisk górniczych, związanych 
z górnictwem rud srebra i ołowiu (Podzie-
mia Tarnogórsko-Bytomskie), będącego równo-
cześnie największym obszarem siedliskowym  
nietoperzy. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• We współpracy z uczonymi francuskimi i nie-
mieckimi został przygotowany pierwszy tom kry-
tycznej edycji korespondencji Jana Heweliusza 
(Prolegomena). Przedsięwzięcie jest koordyno-
wane przez International Academy of the History 
of Science, pod patronatem International Union 
of Academies. 
• Instytut był współorganizatorem międzynaro-
dowej sesji w Moskwie pt. „Polskoje Janwarskoe 
wosstanie 1863 goda i istoriczeskije sudby Rossii 
i Polszi (Polskie powstanie styczniowe 1863 roku 
i historyczne losy Rosji i Polski)”.

Tytuł profesora uzyskał Michał Kokowski.
Uzyskana habilitacja:
Anna Trojanowska Farmakopealne leki pocho-
dzenia zwierzęcego w polskiej literaturze nauko-
wej w latach 1800-1869.

 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 (22) 826-87-54, fax (22) 826-61-37
 e-mail: ihn@ihnpan.waw.pl
www.ihnpan.waw.pl

INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki
Przewodnicząca Rady Naukowej: dr hab. Ewa 
Deptuchowa, prof. Instytutu Języka Polskiego PAN 

Instytut zatrudnia 90 pracowników, w tym 46 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg po-
przednich zasad; „A” w wyniku kompleksowej 

oceny jakości naukowej lub badawczo-rozwojo-
wej dokonanej przez KEJN na podstawie rozpo-
rządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów 
i trybu przyznawania kategorii naukowej jednost-
kom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
104 prace, z tego 32 prace w recenzowanych 
czasopismach naukowych o zasięgu międzynaro-
dowym; realizowano: 15 projektów badawczych, 
39 zadań badawczych w ramach działalności sta-
tutowej; we współpracy z zagranicą realizowano 
4 tematy.

Wybrane wyniki: 
• Ukazała się monografia Białoruskie gwary 
Grodzieńszczyzny. Wybrane zagadnienia. Sta-
nowi ona podsumowanie badań nad językowym 
bogactwem Grodzieńszczyzny (ściślej: obwodu 
grodzieńskiego). Analityczne rozdziały książki 
poprzedza szkic historyczny Grodna i jego okolic. 
W monografii omówiono grodzieńskie adaptacje 
zapożyczonych z polszczyzny leksemów oraz bo-
gate grodzieńskie słownictwo meteorologiczne na 
szerszym białoruskim i ogólnosłowiańskim tle. 
Całość udokumentowano żywym materiałem ję-
zykowym zaczerpniętym z rozmaitych źródeł. 
• W książce Nazwy wodne dorzecza Wisły. 
Potamonimy odapelatywne dokonano analizy 
lingwistyczno-onomastycznej odapelatywnych 
nazw wód płynących dorzecza Wisły (z wyłącze-
niem nazw niemieckich oraz hydronimii Warmii 
i Mazur); przedstawiono warstwy chronologiczne 
hydronimów, ich podstawy motywacyjne, typy 
kreacji onimicznych, a także zmiany, jakim pod-
legają w ciągu wieków. Interpretacji materiału 
hydronimicznego towarzyszą rozważania teo-
retyczne odnoszące się do: procesu onimizacji, 
polireferencjalności (powtarzalności onimów), 
polionimii (wariantywności). 
• Słownik SŁOWA, słowa... Czy je znasz? pre-
zentuje nowsze i najnowsze wyrazy używane we 
współczesnej polszczyźnie. Zawiera około 5600 
ułożonych alfabetycznie haseł, z których znaczna 
część nie jest notowana nawet w najnowszych 
słownikach języka polskiego. Artykuł hasłowy 
obejmuje definicję, cytat i źródło. Część haseł 
ma specyficzny układ gniazdowy; zabieg ten ma 
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na celu ukazanie funkcjonowania oraz rozwoju 
danego wyrazu w polszczyźnie. Korzystanie ze 
słownika ułatwia system odsyłaczy. Słownik jest 
adresowany do szerokiego kręgu odbiorców i do 
badaczy, którzy na podstawie faktów językowych 
wnioskują o zjawiskach psychologicznych, socjo-
logicznych i kulturowych leżących u ich podłoża.

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym:
• Wielki słownik języka polskiego jest bezpłatnie 
dostępny w Internecie na stronie www.wsjp.pl. 
Jego celem jest udostępnienie szerokim rzeszom 
odbiorców możliwie wyczerpującego opisu pol-
skiej leksyki. W pierwszym etapie, do końca 2012 
roku opracowano hasła opisujące 15 tysięcy naj-
częściej używanych słów dzisiejszej polszczyzny. 
Etap drugi trwać będzie do 2018 roku. Przewiduje 
się opracowanie leksykograficzne 35 tysięcy ko-
lejnych wyrazów, wśród których znajdzie się rów-
nież słownictwo najnowsze, nieujęte wcześniej 
w żadnym słowniku ogólnym języka polskiego. 

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
• Zakład Onomastyki IJP PAN na prośbę Urzę-
du Miasta Krakowa, urzędów stanu cywilnego 
wydaje opinie dotyczące nadawania dzieciom 
imion, opisuje zmiany imion i nazwisk, udziela 
licznych porad onomastycznych. Pracownicy Za-
kładu udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na pyta-
nia osób prywatnych i instytucji. Pracownicy IJP 
PAN współpracują także z Poradnią Językową 
PWN, udzielają porad językowych, objaśniają 
motywację nazwisk w korespondencji z Polakami 
i obcokrajowcami o korzeniach polskich, nato-
miast pracownicy Zakładu Dialektologii IJP PAN 
odpowiada na pytania dotyczące gwaryzmów. 
• Pracownicy Zakładu Onomastyki IJP PAN są 
członkami Komisji Nazw Miejscowych i Obiek-
tów Fizjograficznych przy Ministerstwie Admi-
nistracji i Cyfryzacji. Korzystając z danych zgro-
madzonych w Zakładzie, opiniują wnioski gmin 
w sprawie ustalenia, zmiany lub zniesienia nazw 
miejscowości i nazw obiektów fizjograficznych, 
a także wnioski dotyczące wprowadzania nazw 
w języku mniejszości narodowych i etnicznych 
(przede wszystkim w języku regionalnym – ka-
szubskim). 

Tytuł profesora uzyskała Jadwiga Waniakowa. 
Uzyskane habilitacje:
Barbara Grabka Obrzędowość roku kościelnego 
w gwarach polskich. Od adwentu do zapustów;
Helena Grochola-Szczepanek Język mieszkańców 
Spisza. Płeć jako czynnik różnicujący;
Bogumił Ostrowski Białoruskie gwary Gro-
dzieńszczyzny. Wybrane zagadnienia. 
Uzyskane doktoraty:
Jakub Bobrowski Archaizmy leksykalne jako ewo-
kanty dawności kulturowej i językowej w idiolek-
cie pisarskim Stanisława Wyspiańskiego. Analiza 
semantyczna i stylistyczno-funkcjonalna; 
Przemysław Dębowiak La formation diminutive 
dans les langues romanes. Etude morphologique 
et sémantique; 
Anna Niepytalska-Osiecka Socjolekt polskich 
alpinistów; 
Agnieszka Wełpa Językowe wyrażanie uczuć 
w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur.

Instytut należy do sieci naukowych: L’Union Aca-
démique Internationale w Brukseli – sieć słow-
ników łaciny średniowiecznej; COST Action IS 
1005 Medioevo Europeo; COST Action IS 1305 
/ European Network of e-Lexicography (ENeL).

Instytut jest członkiem konsorcjum Repozyto-
rium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN).

 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 31
 (12) 632-56-92, fax (12) 632-92-41
 e-mail: ijp@ijp-pan.krakow.pl
www.ijp-pan.krakow.pl

INSTYTUT 
KULTUR ŚRÓDZIEMNOMORSKICH 

I ORIENTALNYCH PAN

Dyrektor: czł. rzecz. PAN Karol Myśliwiec 
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Iwona Modrzewska-Pianetti

Instytut zatrudnia 36 pracowników, w tym 33 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg po-
przednich zasad; „B” w wyniku kompleksowej 
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oceny jakości naukowej lub badawczo-rozwojo-
wej dokonanej przez KEJN na podstawie rozpo-
rządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów 
i trybu przyznawania kategorii naukowej jednost-
kom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 57 
prac, z tego 13 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 15 projektów badawczych, 59 zadań 
badawczych w ramach działalności statutowej; we 
współpracy z zagranicą realizowano 31 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Rezultatem zadań „Ceramika z grobowców 
nomarchów z Asjut” i „Najstarsza nekropola 
w Asjut” było złożenie do druku dla wydawnic-
twa Harrassowitz Verlag monografii „Chronologi-
cal Overview of Pottery from Gebel el-Asyut al 
Gharbi”. Studia te wykazały, że Asjut funkcjo-
nowało nieprzerwanie od Okresu Predynastycz-
nego (ok. 3200 p.n.e.) co najmniej do XII w. n.e. 
W pracy tej przedstawiony został indywidualny 
rozwój ceramiki I Okresu Przejściowego i Śred-
niego Państwa rejonu Asjut na tle rozwoju cera-
miki z Górnego Egiptu (Teby i Elefantyna).
• Rezultatem zadania „Nekropole starożytnego 
Egiptu – badania Polsko-Egipskiej Misji w Sak-
karze” była publikacja dwutomowej monografii 
wydanej w serii „Saqqara”. Praca ta prezentuje 
rozwój nekropoli Starego Państwa, jej architek-
tury, a także badania antropologiczne wykazujące 
współzależności czynników naturalnych i kultu-
rowych oraz nakierowane na określenie chrono-
logii ceramiki VI dynastii. 
• W ramach projektu badawczego przygoto-
wana została i wydana monografia Historia spo-
łeczeństw muzułmańskiego Bliskiego Wschodu 
w XX wieku. Jest to pierwsza w Polsce i jedna 
z niewielu na świecie syntez historii społecznej 
regionu bliskowschodniego w XX w. Analizą 
objęte zostały takie zagadnienia, jak: procesy 
demograficzne, stosunki rodzinne, struktura kla-
sowo-warstwowa, sytuacja mniejszości religij-
no-etnicznych w narodowym państwie, problem 
uchodźstwa oraz przemiany świadomościowe 
i kulturowe. 

Wyniki i zastosowania wyników badań nauko-
wych o znaczeniu społecznym:
• Pracownicy Instytutu sprawowali opiekę 
merytoryczną nad studiami podyplomowymi 
„Identyfikacja wybranych grup kulturowych 
w kontekście problemów z ich powrotami” dla 
funkcjonariuszy Straży Granicznej, we współpra-
cy z Instytutem Politologii UKSW. 
• Wobec apelu Sudańskiej Służby Starożyt-
ności wzywającego światowe ośrodki naukowe 
do zorganizowania archeologicznych badań ra-
towniczych w związku z planami budowy tam 
na Nilu w Szereik (V katarakta) i Kadżbar (III 
katarakta), pracownicy Instytutu przeprowadzili 
wstępne prace dokumentacyjne na obu terenach 
objętych koncesjami.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Przedmiotem badań prowadzonych na Ele-
fantynie był nowoodkryty fragment pochodzący 
z ptolemejskiej budowli sakralnej, przedstawia-
jący postaci trójki bogów czczonych w rejonie 
I katarakty. Ustalono, że tę unikatową grupę 
stanowiły bóstwa, których kult sięgał korzenia-
mi  adoracji ludowej. Kult ten został wykreowa-
ny przez szkołę teologiczną rejonu I katarakty. 
Efektem pracy badawczej jest złożona do druku 
publikacja „Petempamentes, Petensetis, Petense-
nis – Their portraits on Elephantine”. 
• Rezultatem badania Wielkiej Sali Kolumnowej 
we współpracy z Amerykańsko-Kanadyjską Misją 
Epigraficzną jest raport „Karnak Hypostyle Hall 
Project, Report on the 2011 Field Season for the 
University of Memphis & the Université du Qué-
bec à Montréal” wydany w Cahiers de Karnak 14. 
Prace misji polegały na wyodrębnieniu z lapida-
rium bloków nalężących do tego pomieszczenia 
oraz ich dokumentacji. Największy postęp osią-
gnięto w badaniu ściany wschodniej, gdzie zre-
konstruowano z fragmentów dwa dodatkowe okna 
tuż pod stropem. W ścianie północnej odtworzono  
podwójną scenę ceremonialnego biegu z nadpro-
ża bocznego wejścia do Sali Hypostylowej.
• Działalność misji archeologicznej w Pafos na 
Cyprze w roku 2013, realizowana we współpracy 
z Departamentem Starożytności Cypru, w dużym 
stopniu skoncentrowana była na badaniach deko-
rowanych elementów architektonicznych. W tym 
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celu wprowadzono nową technologię obrazo-
wania trójwymiarowego przy użyciu programu 
AgiSoft. Pozwala ona na dokładne wymiarowa-
nie fotografowanych obiektów bez konieczności 
stosowania tradycyjnych technik fotogrametrii. 

Instytut uczestniczył w pracach: 
• Centrum Badań Bliskowschodnich w zakre-
sie badań nad kulturą i społeczeństwem krajów 
Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnie-
niem przemian społecznych na Bliskim Wscho-
dzie, w tym narodzin nowej klasy średniej oraz 
przemian politycznych, a zwłaszcza dynami-
ki transformacji ustrojowej po wydarzeniach 
w 2011 r. Odbyła się konferencja krajowa „Bliski 
Wschód w stosunkach międzynarodowych – reli-
gia, kultura, polityka i gospodarka w początkach 
III tysiąclecia”; 
• Centrum Badań nad Konfucjanizmem w za-
kresie badań nad zagadnieniami reintrodukcji 
konfucjanizmu współczesnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego funkcji społecznej jako 
próby zastąpienia ortodoksyjnego maoizmu przez 
etykę konfucjańską i zapewnienia spokoju spo-
łecznego w warunkach dynamicznych przemian 
gospodarczych. Odbyła się konferencja między-
narodowa „Researching Japan in Social Sciences 
and Humanities”. 

 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 Jasiński (do 
30 kwietnia 2013 r.), 
dr hab. Cezary Wójcik, prof. nadzw. (od 1 maja 
2013 r.) 
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Jerzy Osiatyński

Instytut zatrudnia 31 pracowników, w tym 20 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 

Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „B” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
119 prac, z tego 2 prace w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 30 zadań badawczych w ra-
mach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 1 temat.

Wybrane wyniki: 
• Opublikowano Globalne zagrożenia rozwoju: 
koncept teoretyczny i obszary badawcze. W odróź-
nieniu od wcześniej występujących zagrożeń, te 
które mają miejsce współcześnie wyróżniają się 
trzema cechami: (1) powszechnością, co uwarun-
kowane jest w miarę jednolitą podstawą gospo-
darowania oraz rewolucją informacyjną; (2) ce-
chuje je zwiększona intensywność w porównaniu 
z przeszłością; (3) charakteryzują się narastającą 
kumulatywnością, a zwłaszcza wizualnością. 
Współcześnie wyróźnić można trzy główne grupy 
zagrożeń: światowe, podstawowe oraz związane 
z przetrwaniem. Do tej pory zagrożenia były ujmo-
wane w sposób izolowany. Współczesna specyfika 
polega na ich silnych związkach.
• Badano zatrudnienie w warunkach zmian 
strukturalnych. Na przełomie wieków zmiany 
strukturalne były intensywniejsze niż pod koniec 
ostatniej dekady i wywierały silniejszy wpływ na 
wielkość zatrudnienia. Podczas ostatniego spo-
wolnienia waga czynnika strukturalnego była 
mniejsza, ponieważ w zatrudnieniu zmniejszył 
się udział gałęzi, w których redukowano zatrud-
nienie ze względu na działanie czynników dłu-
gookresowych, takich jak konkurencyjny import 
czy zmiany preferencji konsumentów. Pokazano 
zależności między intesywnością zmian w gałęzio-
wej strukturze zatrudnienia a wielkością zatrudnie-
nia w polskim przemyśle przetwórczym. 
• Badając katastrofy i chaos w wyjaśnianiu zło-
żo ności procesów gospodarczych, podano dwa 
wzorcowe przykłady zastosowania dynamiki 
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 nieliniowej w ekonomii: model chaotycznej hi-
sterezy i model duopolu typu Cournota-Puu. 
W pierwszym z nich zauważono wymienność mię-
dzy złożonością a niestabilnością, natomiast drugi 
przyczynił się do sformułowania prawa postępu-
jącej złożoności. W modelu chaotycznej histerezy 
zidentyfikowano makroekonomiczne koszty zło-
żoności związane z procesami transformacji syste-
mowej. W modelu duopolu Cournota-Puu odkryto 
pewien rodzaj quasi-inteligencji, który polega na 
utrzymywaniu się rynku w pobliżu krawędzi cha-
osu, gdzie sprawność obliczeniowa układu jest 
największa. Wykazano, że zastosowanie metod 
dynamiki nieliniowej w badaniach nieliniowych 
matematycznych modeli rynków i gospodarek 
zwiększa zdolności poznawcze ekonomii. Pozwala 
na zidentyfikowanie w systemach ekonomicznych 
nowych stanów, takich jak chaotyczna histereza 
czy krawędź chaosu, które wydają się mieć znacz-
nie większe odniesienia do rzeczywistości niż tra-
dycyjne, stabilne stany równowagi. 

Wyniki badań naukowych i zastosowania wyni-
ków o znaczeniu społecznym i gospo darczym: 
• W artykule „The Eurozone Needs Exit Rules” 
przedstawiono wyniki badań, które dowodzą, że 
w celu definiowania i rozwiązywania trudności 
strefy euro (EZ) kluczowe znaczenie ma uregu-
lowanie relacji między centrum a peryferiami 
EZ. Argumentacja przebiega w dwóch etapach. 
Po pierwsze, podstawowym problemem finan-
sów układu centrum-peryferie jest model jako 
gra z kompletną, ale niepełną informacją. Aby 
zbliżyć się do istoty obecnego kryzysu zadłuże-
nia EZ analizowane jest, w jakim stopniu pery-
feryjny członek unii walutowej może negocjo-
wać o dofinansowanie otrzymane od centrum, 
z powodu negatywnych efektów zewnętrznych 
potencjalnego bankructwa. Po drugie, określono 
„zasady wyjścia” przesunięcia relacji centrum- 
peryferie w sposób chroniący stabilność EZ. 
Celem artykułu jest wykazanie, że odpowiednie 
przepisy mogą pomóc ograniczyć zakres prze-
trzymania, w którym problemy fiskalne w jednym 
państwie członkowskim tworzą negatywne efek-
ty zewnętrzne dla reszty EZ. Omówione zostały 
także najważniejsze konsekwencje polityczne 
dotyczące finansowych aspektów relacji centrum- 
peryferie w EZ.

• Wyniki badań nad polskimi przedsiębior-
stwami znajdują swoje praktyczne zastosowanie 
w Rankingu „Perły Polskiej Gospodarki”. Ran-
king ten opiera się na ośmiu wskaźnikach mikro-
ekonomicznych. Na jego podstawie wnioskuje 
się o stanie polskiej gospodarki i trendach w niej 
występujących; ranking służy także promocji naj-
lepszych przedsiębiorstw w Polsce. Lista rankin-
gowa publikowana jest w anglojęzycznym mie-
sięczniku „Polish Market”. W 2013 r. odbyła się 
jedenasta edycja tego badania. 
• Raport o innowacyjności gospodarki Polski 
w 2012 roku (wydany w 2013 r.) zawiera wyni-
ki ósmego badania przeprowadzonego w ramach 
monitoringu innowacyjności gospodarki Polski. 
Podobnie jak w poprzednich edycjach, zawiera 
listy najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, 
listy innowacyjnych produktów powstałych 
w Polsce, a także listy patentów udzielonych 
w 2012 roku polskim przedsiębiorstwom. Zna-
lazło się w nim 37 tekstów poświęconych za-
gadnieniom związanym z innowacyjnością. Za-
wiera część metodologiczną oraz rekomendacje 
kierunków działań, jakie powinny zostać podjęte 
w celu zmniejszenia dystansu innowacyjnego do 
najbardziej rozwiniętych gospodarek. 
• Raport „Gospodarka Polski. Prognozy i Opi-
nie” przedstawia sytuację gospodarczą Polski, za-
wiera analizy kondycji poszczególnych sektorów 
tworzących dochód narodowy, między innymi: 
gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, sektora 
rządowego i instytucji finansowych, jak również 
analizy międzynarodowych uwarunkowań wzro-
stu gospodarczego Polski oraz ocenę polskiego 
członkostwa w Unii Europejskiej. Istotnym ele-
mentem występującym w raporcie są krótkookre-
sowe prognozy najważniejszych wskaźników 
makroekonomicznych. W roku sprawozdawczym 
wydano dwie publikacje z tej serii, a ich promocja 
i upowszechnienie spotkało się z wysoką oceną 
kręgów gospodarczych i środowisk akademickich.

Tytuł profesora uzyskali: Tadeusz Baczko, An-
drzej Szablewski.

Instytut należy do sieci naukowej: „Ocena wpły-
wu działalności badawczo-rozwojowej (B+R) 
i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy”. 
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Instytut uczestniczy w pracach Kolegium Stu-
diów Społecznych PAN.

 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 zatrudnia 91 pracowników, w tym 73 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
258 prac, z tego 3 prace w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 16 projektów badawczych, 
15 zadań badawczych w ramach działalności sta-
tutowej; we współpracy z zagranicą realizowano 
2 tematy.

Wybrane wyniki: 
• Publikacja Społeczno-polityczne konteksty 
współczesnej przestępczości w Polsce prezentu-
je analizę współczesnej przestępczości w Polsce 
jako jednego ze zjawisk społecznych. Bada-
niom poddano zarówno specyfikę przestępczo-
ści (w tym zmiany w dynamice i trendach), jej 
uwarunkowania, jak również obecne koncepcje 
w dziedzinie jej kontrolowania. Koncentrując się 
na problematyce przestępczości w Polsce, auto-
rzy uwzględnili szerokie tło społeczne tego zja-
wiska występującego w każdym społeczeństwie 
i na każdym etapie jego rozwoju, niezależnie od 
jego struktury, ustroju czy okresu historycznego.

• Książka Przestępstwa podobne w polskim 
prawie karnym jest pierwszą w polskim piśmien-
nictwie monografią poświęconą przestępstwom 
podobnym w polskim prawie karnym. Jej celem 
jest całościowa analiza instytucji przestępstw po-
dobnych, zmierzająca do maksymalnego wypeł-
nienia luki w zakresie badań nad nimi w polskiej 
nauce prawa karnego. Zostały przedstawione 
liczne zagadnienia ujawniające się w obszarze 
podobieństwa przestępstw wraz z propozycjami 
ich rozstrzygnięcia. 
• Książka Polish Competition Law – Commen-
tary, Case Law and Texts jest pierwszą anglo-
języczną monografią na temat polskiego prawa 
konkurencji. Prezentuje autorską ocenę dotych-
czasowego rozwoju oraz stanu polskiego prawa 
antymonopolowego w oparciu o najnowszą li-
teraturę przedmiotu i orzecznictwo. Omówiono 
rozwój podstawowych konstrukcji ustrojowych, 
instytucji materialnoprawnych, procedury admi-
nistracyjnej oraz sądowej z zakresu polskiego 
prawa konkurencji.

Wyniki badań naukowych i zastosowania wy-
ników o znaczeniu społecznym: 
• Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 
Komentarz jest pierwszym tego typu opracowa-
niem w polskiej literaturze przedmiotu i jednym 
z niewielu w Europie. W Komentarzu uwzględ-
nia się nie tylko orzecznictwo sądów, które jest 
przedmiotem szczegółowych wyjaśnień i ocen, 
ale także najnowszą literaturę przedmiotu, głów-
nie obcojęzyczną. Komentarz stanowi podsumo-
wanie aktualnego stanu badań w dziedzinie praw 
podstawowych UE, a także wytyczenie kierunku 
dalszych badań analitycznych nad strukturą, tre-
ścią i funkcją tych praw. 
• Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej a prawo 
własności intelektualnej, tom XXIII przedstawia 
prawa własności intelektualnej w Unii Europej-
skiej na tle idei rynku wewnętrznego, z jednej 
strony rozwiązań i inicjatyw prawnych, które słu-
żą tworzeniu i funkcjonowaniu rynku wewnętrz-
nego w tej dziedzinie, a z drugiej – przeszkód na 
drodze do realizacji tego zamierzenia. 
• Ochrona środowiska w polskim, czeskim 
i słowackim prawie karnym. Studium prawnopo-
równawcze. Książka jest prawnoporównawczym 
studium nad odpowiedzialnością karną osób 
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 fizycznych i prawnych za przestępstwa przeciw-
ko środowisku w ustawodawstwie Polski, Czech 
i Słowacji, z uwzględnieniem koncepcji zawartych 
w prawie międzynarodowym i unijnym. Przed-
stawia podstawowe założenia odpowiedzialności 
karnej w tych trzech państwach, ewolucję prze-
pisów o przestępstwach przeciwko środowisku, 
porównanie rozwiązań zawartych w kodeksach  
karnych – polskim, czeskim i słowackim oraz 
w polskim pozakodeksowym prawie karnym.
• Książka Obszary Natura 2000 w prawie 
polskim jest monograficznym opracowaniem 
najnowszej w polskim prawie formy ochrony 
przyrody: obszaru Natura 2000. Przedstawia ko-
lejno relację obszaru Natura 2000 do innych form 
ochrony przyrody, sposób wyznaczania obszaru 
Natura 2000, zarządzanie obszarami Natura 2000 
i instytucję oceny oddziaływania na ten obszar, 
problem odpowiedzialności prawnej za narusze-
nie reżimu prawnego Natury 2000.
• Monografia Renty strukturalne w ustawo-
dawstwie rolnym to systemowe opracowanie 
instytucji rent strukturalnych, nowe w polskiej 
literaturze prawniczej. Podjęto w niej na szeroką 
skalę rozważania teoretyczno-prawne, jak rów-
nież omówiono m.in. kwestie społeczne dotyczą-
ce rolników. 

Uzyskane habilitacje:
Barbara Bajor Bankowość elektroniczna. Studium 
prawne;
Paweł Daniluk – na podstawie dotychczasowego 
dorobku naukowego; 
Dawid Miąsik Stosunek prawa ochrony konkuren-
cji do prawa własności intelektualnej;
Monika Tarska – na podstawie dotychczasowego 
dorobku naukowego.
Uzyskane doktoraty:
Konrad Buczkowski Oszustwo asekuracyjne jako 
jeden z przejawów przestępczości ubezpiecze-
niowej; 
Ariadna Ochnio Blokada rachunku i wstrzymanie 
transakcji jako środki przymusu w procesie karnym;
Joanna Zięba Zagadnienia prawne rent struktu-
ralnych w rolnictwie polskim.

Zawarte umowy: 
Umowa o utworzeniu Centrum Naukowego po-
między Instytutem Nauk Prawnych PAN a Euro-

pejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji 
w Warszawie (zawarta w dniu 1 września 2013 r.) 
w sprawie wykorzystania posiadanego przez stro-
ny potencjału naukowo-badawczego w dziedzinie 
prawa.
Umowa o utworzeniu Centrum Naukowego po-
między Instytutem Nauk Prawnych PAN a Wyż-
szą Szkołą Finansów i Prawa z siedzibą w Biel-
sku-Białej (zawarta w dniu 29 sierpnia 2013 r.) 
w sprawie wykorzystania posiadanego przez 
strony potencjału naukowo-badawczego w dzie-
dzinie prawa.

 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
/fax (22) 826-78-53
 e-mail: inp@inp.pan.pl
www.inp.pan.pl

INSTYTUT PSYCHOLOGII PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Urszula Jakubowska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Wojciech Pisula

Instytut zatrudnia 36 pracowników, w tym 30 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 32 
prace, z tego 13 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 13 projektów badawczych, 14 zadań 
badawczych w ramach działalności statutowej; 
we współpracy z zagranicą realizowano 23 te-
maty.

Wybrane wyniki: 
• Przeprowadzono analizę sposobu bada-
nia nieznanego obiektu w środowisku natural-
nym przez dzieci w wieku przedszkolnym od 3 
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do 7 lat. W tym celu wykorzystano specjalnie 
zaprojektowany, złożony obiekt stymulacyjny. 
Każdemu dziecku pokazywano obiekt i proszono 
o jego obejrzenie. Zachowanie rejestrowano przez 
15 minut. Analiza skupień wykazała cztery pod-
stawowe wzorce zachowań. Wyniki wykazały ist-
nienie ilościowych i jakościowych różnic indywi-
dualnych dzieci w odniesieniu do ich działalności 
eksploracyjnej. Powinno to być brane pod uwa-
gę przez psychologów szkolnych oraz nauczy-
cieli przy projektowaniu zadań edukacyjnych.
• W ramach zadania badawczego dotyczące-
go stresu politycznego – identyfikacji zjawiska 
i funkcji regulacyjnych, wykonano analizy wy-
ników badań przeprowadzonych w próbie repre-
zentatywnej Polaków w poprzednich latach. Naj-
ważniejsze ustalenia to: (1) stres polityczny jest 
zjawiskiem osobnym i specyficznym w stosunku 
do innych miar stresu (np. stresu życiowego), 
(2) stworzona na potrzebę projektu oryginalna 
skala stresu politycznego cechuje się wysoką rze-
telnością, (3) poziom stresu politycznego można 
traktować jako czynnik wyjaśniający takie zjawi-
ska, jak np. aktywność polityczną, dobrostan i po-
stawy wobec demokracji, (4) wśród badanych grup 
determinantów aktywności politycznej, tj. czyn-
ników socjodemograficznych, mentalnościowych 
i psychospołecznych zasobów, te ostatnie najsil-
niej determinują legalne zachowania polityczne. 
Wyniki badań wyjaśniają i mogą przewidywać 
postawy i zachowania polityczne Polaków. Mogą 
być wykorzystywane w edukacji obywatelskiej.
• Badano zależności pomiędzy kulturą a stre-
sem. Celem badań międzykulturowych była 
 identyfikacja czynników kulturowych warunku-
jących percepcję stresu i strategie radzenia sobie 
ze stresem w kulturach charakteryzujących się 
różnym stopniem kolektywizmu i indywiduali-
zmu. Badania przeprowadzono w Polsce, Nor-
wegii, Rosji i Białorusi. Badania potwierdziły ist-
nienie uniwersalnych aspektów radzenia sobie ze 
stresem oraz pewnych specyficznych kulturowo 
cech dotyczących roli poszczególnych czynników 
w determinowaniu określonych strategii.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Wraz ze współpracownikami z ośrodków 
w Niemczech i USA przygotowano monografię 

Stress and Anxiety: Application to Health and 
Well-Being, Work Stressors and Assessment na 
temat najnowszych badań nad stresem i lękiem. 
Publikacja obejmuje: zagadnienia wydarzeń stre-
sowych, tych powszednich, jak też tych poten-
cjalnie traumatycznych; prace empiryczne oma-
wiające wypalenie zawodowe i radzenie sobie 
ze stresorami w pracy; prezentuje zagadnienia 
związane z metodologią i procesem badawczym 
eksperymentów i badań stanów lękowych i in-
nych zmiennych określających stany psychicz-
nego dystresu. 
• We współpracy z Department of Neuroscien-
ce, University of Lethbridge w Kanadzie badano 
wpływ udomowienia na zachowania związane 
z zabawą społeczną. Przeprowadzono analizę 
porównawczą szczurów dzikich WWCPS i labo-
ratoryjnych szczepów szczura Rattus norvegicus. 
Celem badania było sprawdzenie, czy udomowie-
nie wpływa na zachowanie związane z zabawą 
społeczną (ang. play fighting) u szczurów. Jest to 
zachowanie przejawiane zarówno przez osobniki 
młode jak i dorosłe. Play fighting wpływa na roz-
wój fizyczny, emocjonalny, rozwija zachowania 
społeczne, zachowania reprodukcyjne, wyznacza 
hierarchię społeczną. Uzyskane w badaniu wyniki 
wskazują na możliwość, iż zmiany obserwowane 
pomiędzy szczepami szczurów udomowionych 
mogą odzwierciedlać presję selekcyjną na róż-
nego typu formy zabawy związaną z różnicami 
w warunkach hodowli pomiędzy poszczegól-
nymi laboratoriami. Selektywne krzyżowanie 
i nowoczesne techniki genetyczne mogą zostać 
użyte do uzyskania dokładnych danych moleku-
larnych, związanych z podłożem neuronalnym 
poszczególnych mechanizmów biorących udział 
w powstawaniu i regulacji zachowań związanych 
z zabawą. 
• We współpracy z Université de Bourgogne we 
Francji przeprowadzono badanie zróżnicowania 
struktury afektywnych reakcji na muzykę. Wska-
zało ono, że eksperckie doświadczenie muzyczne 
i poziom ruminacji różnicują granularność struk-
tury reakcji afektywnych na muzykę. Wydaje się, 
że zjawiska afektywne spostrzegane w muzyce 
i odczuwane podczas jej słuchania są kategory-
zowane według podobnych zasad. Jednak szcze-
gółowe wskazówki, którymi kierują się słuchacze 
w takiej kategoryzacji, są różne. 
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Tytuł profesora uzyskał Jerzy Bobryk. 
Uzyskana habilitacja: 
Piotr Radkiewicz Autorytaryzm a brzytwa Ock-
hama.
Uzyskany doktorat:
Klaudia Modlińska Domestykacja jako czynnik 
zmian i różnicowania wzorców zachowania – ba-
dania na modelu szczurzym (Rattus norvegicus).

Instytut należy do sieci naukowej „Społeczeństwo 
kultury informatycznej, jego pragmatyka i samo-
świadomość”. 

 00-378 Warszawa, ul. Jaracza 1
/fax (22) 583-13-80
 e-mail: sekretariat@psych.pan.pl
www.psych.pan.pl

INSTYTUT ROZWOJU WSI 
I ROLNICTWA PAN

Dyrektor: dr Mirosław Drygas 
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Bogdan Klepacki 

Instytut zatrudnia 35 pracowników, w tym 24 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 70 
prac, z tego 2 prace w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 7 projektów badawczych, 5 zadań 
badawczych w ramach działalności statutowej; we  
współpracy z zagranicą realizowano 9 tematów.

Wybrane wyniki: 
• W ramach projektu IRWiR PAN pt. „Determi-
nanty zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno- 
gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce …” 

otrzymano trzy kluczowe wnioski: 1) polaryzacja 
przestrzenna rozwoju społeczno-gospodarczego 
obszarów wiejskich w Polsce wynika głównie 
z dwóch uwarunkowań: lokalizacji geograficz-
nej (na osi centrum-peryferia) oraz uwarunkowań 
historycznych (na osi wschód-zachód); 2) pierw-
sze z tych uwarunkowań ma większy wpływ niż 
drugie; 3) najważniejszą determinantą osiąganego 
poziomu rozwoju obszarów wiejskich jest stopień 
dezagraryzacji gospodarki lokalnej. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
• W wyniku współpracy z Instytutem Socjologii 
Rosyjskiej Akademii Nauk ukazała się książka 
Polish and Russian Youth: Education and Work in 
Changing Society, w wersji elektronicznej (płytka 
CD), z recenzjami naukowymi przygotowanymi 
przez polskich i rosyjskich socjologów. 
• Współpraca z Centre of Policy Studies and 
Impact Project, Monash University z Australii 
zaowocowała wspólnym artykułem The consequ-
ences of Less Favoured Area support: A Multi-re-
gional CGE analysis for Poland w czasopiśmie 
„Agricultural and Food Science”, znajdującym 
się na tzw. liście filadelfijskiej. 
 
Wyniki badań naukowych i zastosowania wy-
ników o znaczeniu społecznym:
• IRWiR PAN zorganizował we wrześniu 2013 
roku wraz z Monash University, Centre of Po-
licy Studies (Australia) międzynarodowy kurs 
naukowy poświęcony dynamicznym modelom 
 równowagi ogólnej pt. „Dynamic TERM Region-
al CGE Course”. Instytut australijski jest najwy-
bitniejszym ośrodkiem w modelowaniu tego typu 
na świecie i organizuje takie kursy na większości 
kontynentów. W Europie jego jedynym partnerem 
jest obecnie IRWiR PAN. W kursie tym wzięli 
udział uczestnicy m.in. z Chin, Finlandii, Japonii, 
Korei, Włoch oraz Polski.
• Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rol-
nictwa IRWiR PAN bierze udział w projekcie 
ważnym z punktu widzenia kształtowania poli-
tyki rolnej i ochrony środowiska w Polsce. Jest 
to formalna ewaluacja ex ante Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 
2014-2020) z zastosowaniem nowatorskiej zasa-
dy tzw. formuły partycypacyjnej. Materiały opra-
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cowane przez IRWiR są na bieżąco wdrażane do 
programu PROW i dalej konsultowane z Komisją 
Europejską w Brukseli. Instytut będzie uczestni-
czył w tym procesie aż do końcowej akceptacji 
programu przez władze UE. 

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych: 
• IRWiR prowadzi regularnie od wielu lat 
prace naukowe z obszaru tematyki regionalnej 
w następujących obszarach: (a) modelowanie 
regionalnych skutków Wspólnej Polityki Rolnej 
za pomocą modeli równowagi ogólnej opracowa-
nych w IRWiR PAN; (b) przestrzenne, społeczno- 
ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich 
w Polsce badane za pomocą analiz statystki za-
awansowanej. Ponadto w 2013 r. IRWiR realizo-
wał na zamówienie MRiRW projekt „Rolnictwo 
ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego”. 
• W 2013 r. IRWiR we współpracy z Europej-
skim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej kon-
tynuował realizację projektu mającego na celu 
monitorowanie zmian poziomu rozwoju społecz-
no-gospodarczego na obszarach wiejskich w Pol-
sce na poziomie gmin. Wyniki powinny okazać 
się przydatne zarówno dla instytucji centralnych 
kształtujących politykę gospodarczą wobec wsi, 
jak również dostarczą istotnych danych władzom 
lokalnym. Narzędzie to będzie umożliwiało pro-
wadzenie skutecznej polityki trwałego rozwoju 
obszarów wiejskich, poprzez dostarczanie rzetel-
nych informacji o skutkach wcześniejszych dzia-
łań i sprawdzonych przesłanek dla podejmowania 
bieżących decyzji.
• Wykonano ekspertyzy: na zamówienie urzędu 
marszałkowskiego woj. śląskiego – „Diagnoza 
rolnictwa w woj. śląskim”; na zamówienie woje-
wody małopolskiego – „Stan i bariery produkcji 
owczarskiej w regionie Małopolski – wybrane 
aspekty”.

Tytuł profesora uzyskała Izabella Anna Bukra-
ba-Rylska.

Instytut należy do sieci naukowych: European 
Network of Agricultural and Rural Policy Rese-
arch Institutes (ENARPRI); European Rural De-
velopment Network (ERDN); „Mokradła i Czło-
wiek”; „Rozpad i nowy porządek”; „Miejsce 

i rola młodych ludzi w społeczeństwie i gospo-
darce”; „Konfrontacja i dialog kultur współcze-
snego świata”; „Rozwój europejskich obszarów 
wiejskich”.

 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 (22) 826-94-36, fax (22) 657-27-50
 e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl
www.irwirpan.waw.pl

INSTYTUT SLAWISTYKI PAN

Dyrektor: dr hab. Anna Engelking, prof. Insty-
tutu Slawistyki PAN
Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab. Ry-
szard Grzesik, prof. Instytutu Slawistyki PAN

Instytut zatrudnia 83 pracowników, w tym 58 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
288 prac, z tego 36 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 15 projektów badawczych, 
w tym 2 zagraniczne, 53 zadania badawcze w ra-
mach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 35 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Opublikowano książkę Mowa Pogranicza. 
Studium o językach i tożsamościach w regionie 
lubuskim o różnorodności językowej w regionie 
lubuskim, leżącym na historycznym pograniczu 
polsko-niemieckim. Obszar ten do 1945 roku 
w całości należał do Niemiec. W 1945 roku 
i w kilku następnych latach nastąpiła tu prawie 
całkowita wymiana ludności. W kontakcie języko-
wym pozostawały tu cztery języki o różnym stop-
niu pokrewieństwa (polski, niemiecki, ukraiński, 
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białoruski) oraz ich liczne odmiany gwarowe. Ce-
lem badań było sprawdzenie, czy różnorodność 
językowa w tym regionie utrzymała się do dzisiaj. 
Monografia jest efektem grantu NCN „Językowe 
i pozajęzykowe czynniki kształtujące tożsamość 
regionalną mieszkańców pogranicza polsko-nie-
mieckiego (na przykładzie ziemi lubuskiej)”. 
• Ukazał się tom 6 Pisarze wieku XI, w serii 
„Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. 
Seria grecka”. Zawiera on tłumaczenia frag-
mentów dotyczących dziejów Słowiańszczyzny 
(Bałkany, Ruś) dzieł bizantyńskich historyków, 
których czas twórczości przypada na wiek XI. 
W większości przypadków są to pierwsze tłuma-
czenia na język polski.

Wyniki badań naukowych i zastosowania wy-
ników o znaczeniu społecznym:
• W ramach jednego z pól badawczych In-
stytutu Slawistyki PAN „Nowoczesne syste-
my informatyczne” są prowadzone i koordy-
nowane prace w zakresie międzynarodowej 
bibliografii językoznawstwa slawistycznego 
oraz nowoczesnych metod informacji doku-
mentacyjnej slawistyki językoznawczej. Suk-
cesywnie rozbudowywana jest bibliograficzna 
baza danych światowego językoznawstwa sla-
wistycznego iSybislaw dostępna w Internecie 
(www.isybislaw.ispan.waw.pl). W 2013 roku 
zaczęto prace nad stworzeniem w Internecie 
nowatorskiego repozytorium rozpraw doktor-
skich, autoreferatów i recenzji prac doktorskich 
oraz preprintów innych typów prac naukowych 
z zakresu światowej slawistyki  językoznawczej 
i dziedzin pokrewnych – iReteslaw. Bazy 
funkcjonują na zasadach otwartego dostępu. 

Instytut Slawistyki PAN działa na rzecz za-
chowania niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego. Projekty realizowane w jednym z najważ-
niejszych pól badawczych Instytutu Slawistyki 
PAN „Kulturowe Dziedzictwo Słowiańszczy-
zny”, mają na celu badanie i opis niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego narodów słowiańskich 
w rozumieniu „Konwencji w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego” UNE-
SCO. Działalność naukowa pracowników Insty-
tutu koncentruje się na ochronie i zachowaniu dla 
potomności materiałów etnograficznych należą-
cych do polskiego dziedzictwa narodowego, oraz 

języków i gwar polskich i słowiańskich. Do naj-
ważniejszych wyników prac należą publikacje:
• Monografia Czesława Pietkiewicza (1856-
1936) Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego 
wydana w serii „Etnografia ocalona”. W serii tej 
wydawane są nieznane dotąd, często uważane za 
zaginione, prace polskich etnografów, głównie 
przedwojennych. Książka Pietkiewicza (1856-
1936) – trzeci tom jego etnograficznej trylogii 
poświęconej wschodniemu Polesiu – miała się 
ukazać pod koniec 1939 roku. Egzemplarz ko-
rekty zaginął podczas wojny. 70 lat później, 
wskutek nieoczekiwanego zbiegu okoliczności, 
praca została odnaleziona (choć nie w całości; 
nadal brakuje pewnych fragmentów). Monogra-
fia ta – najciekawsza, najbardziej niestandardo-
wa spośród prac Czesława Pietkiewicza – jest 
dziełem o dużej wartości naukowej nie tylko dla 
etnografów, antropologów i językoznawców, ale 
też historyków i socjologów. 
• Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo histo-
ryczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 
1918-1939. Tom 1. Archiwum Państwowe Obwo-
du Brzeskiego. Materiały archiwalne pozostałe po 
władzach, instytucjach i organizacjach II Rzeczy-
pospolitej z okresu 1918-1939, przechowywane 
w archiwach państwowych Białorusi, stanowią 
obecnie niezwykle ważne źródło archiwalne do 
badań nad dziejami terenów północno-wschod-
nich w okresie międzywojennym, nie tylko 
w kontekście dziejów państwa polskiego, lecz 
przede wszystkim w kontekście tworzenia się 
i funkcjonowania wielonarodowej społeczności 
tych obszarów. Przewodnik obejmuje zasoby 
dwóch archiwów na Białorusi: Archiwum Pań-
stwowego Obwodu Brzeskiego oraz Archiwum 
Państwowego Obwodu Grodzieńskiego. Przecho-
wują one największy i najcenniejszy na Białorusi 
zasób polskich archiwaliów o II Rzeczypospoli-
tej. Archiwa brzeskie i grodzieńskie wybrano do 
I tomu serii wydawniczej prezentującej wspólne 
dziedzictwo historyczne obu krajów.
• Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego za-
wierające elementy słowiańskie, t. 2. Wydany 
przez Instytut Slawistyki PAN drugi tom tej 
książki przedstawia rekonstrukcje dawnych po-
morskich nazw słowiańskich takich obiektów, jak 
np. lasy, łąki, pola, pojedyncze zagrody, bagna 
itp. Nazwy takie, z rzadka notowane w średnio-
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wiecznych dokumentach, częściej pojawiają się 
w nowszych źródłach – na niemieckich mapach 
i w kartotece Holstena w formie adaptowanej do 
fonetyki języka i dialektów niemieckich. Stano-
wią więc – obok innych nazw słowiańskiego po-
chodzenia (nazw miejscowości, niektórych rzek 
czy też nazw osobowych) – unikatowe źródło do 
badania języka i dziejów Pomorzan.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
• Instytut Slawistyki PAN objął patronatem 
Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych 
przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Gorzowie Wielkopolskim. Zadaniem tego 
Centrum jest współpraca z wieloma instytu-
cjami działającymi na terenie miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego i regionu. Celem nadrzędnym 
jego rozwoju jest prowadzenie badań w zakresie 
historii i kultury regionu i euroregionów, prawa 
i polityki, oświaty i wychowania, gospodarki 
i jej trendów rozwojowych oraz prognozowania 
zmian gospodarczych, kulturowych i edukacyj-
nych zachodzących w województwie lubuskim 
i na pograniczu polsko-niemieckim.
W 2013 roku IS PAN we współpracy z PWSZ 
w Gorzowie Wielkopolskim zainicjował cykl 
konferencji naukowych „Pogranicze w perspek-
tywie transdycyplinarnej i transnarodowej”. 
 
Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Udział w międzynarodowym projekcie CLA-
RIN. Zespół lingwistyki korpusowej i semantyki 
IS PAN bierze udział w projekcie (polska pod-
sieć) CLARIN (Common Language Resources 
and Technology Infrastructure, www.clarin.eu) 
włączonym do tzw. mapy drogowej infrastruk-
tury badawczej ESFRI (European Roadmap for 
Research Infrastructures, European Strategy Fo-
rum on Research Infrastructures) finansowanym 
przez Komisję Europejską w ramach Siódmego 
Badawczego Programu Ramowego Unii Europej-
skiej. Licząca 33 projekty aktualna wersja pol-
skiej mapy drogowej infrastruktur badawczych 
obejmuje tylko jeden projekt z nauk humanistycz-
nych i społecznych – CLARIN, koordynowany 
przez Grupę Technologii Językowych Politech-
niki Wrocławskiej. Celem projektów ESFRI jest 

budowa różnego rodzaju narzędzi badawczych, 
określanych wspólnym mianem infrastruktu-
ry naukowej. Stworzenie takiego zaplecza jest 
bardzo kosztowne i przekracza możliwości po-
szczególnych krajów. Z uwagi na te okolicz-
ności, wszystkie projekty naukowe budowane 
w ramach infrastruktury naukowej ESFRI mają 
charakter ogólnoeuropejski. Projekt CLARIN 
wiąże się z badaniami nad semantyką języka 
naturalnego: semantycznym językiem-pośred-
nikiem do zestawienia dwóch i więcej języków, 
korpusów paralelnych (tu dotyczy polskiego, ro-
syjskiego i bułgarskiego). Jego głównym celem 
jest połączenie zasobów i narzędzi językowych 
dla języków europejskich w jedną wspólną sieć, 
która ma się stać ważnym narzędziem pracy 
badawczej w humanistycznych i społecznych 
dyscyplinach nauki. Zasoby i narzędzia języko-
we, które ze względu na swój specjalistyczny 
charakter były dotąd dostępne jedynie informa-
tykom i lingwistom informatycznym (kompu-
terowym), zostaną obudowane w funkcjonalne 
aplikacje i udostępnione wszystkim badaczom, 
którzy w swej pracy posługują się dokumen-
tami pisanymi i zapisem mowy w językach  
europejskich. 
• Grant MNiSW w ramach konkursu Narodowy 
Program Rozwoju Humanistyki moduł 1.2. na 
projekty naukowe we współpracy międzyśrodo-
wiskowej i interdyscyplinarnej „Metody analizy 
językowego obrazu świata (JOS) w kontekście 
badań porównawczych” jest realizowany w ra-
mach współpracy międzynarodowej, między-
środowiskowej i interdyscyplinarnej. W ramach 
projektu współpracę zadeklarowało 18 zagra-
nicznych jednostek naukowych, m.in.: Instytut 
Slawistyki Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa, 
Rosja); Instytut Języka Rosyjskiego Państwowe-
go Uniwersytetu Uralskiego (Jekaterynburg, Ro-
sja); Białoruski Uniwersytet Państwowy (Mińsk, 
Białoruś); Moskiewski Uniwersytet Państwowy 
(Moskwa, Rosja); Państwowa Akademia Mor-
ska im. Admirała Makarowa (Sankt-Petersburg, 
Rosja); Instytut Języka Serbskiego Serbskiej 
Akademii Nauk (Belgrad, Serbia); Università 
Ca' Foscari (Wenecja, Włochy); Slaviska Insti-
tutionen Department of Slavic Languages and 
Literatures Stockholm University (Sztokholm, 
Szwecja) i inne. Projekt wiąże się z zespoło-



– 56 –

wym programem badawczym, który rozwija 
się w ramach konwersatorium EUROJOS. Jego 
celem jest dokonanie międzyjęzykowych i mię-
dzykulturowych analiz semantyki nazw warto-
ści, szczególnie zaś badanie sposobu rozumienia 
pojęć aksjologicznych, które odgrywają istotną 
rolę we współczesnym świecie (zarówno poli-
tycznych, jak i społecznych; obywatelskich czy 
indywidualnych). Konwersatorium skupia różne 
środowiska naukowe (głównie językoznawców, 
socjologów i kulturoznawców), jest projektem 
międzyśrodowiskowym i interdyscyplinarnym. 
Odbyła się VII konferencja EUROJOS: „Teoria 
językowego obrazu świata i metody jego rekon-
strukcji. Problem eksplikacji wartości”. 

Uzyskane habilitacje:
Anna Engelking Kołchoźnicy. Antropologiczne 
studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu 
XX i XXI wieku; 
Irena Grudzińska-Gross Miłosz i Brodski: pole 
magnetyczne (poszerzona wersja w języku an-
gielskim Czesław Miłosz and Joseph Brodsky. 
Fellowship of Poets);
Helena Krasowska Mniejszość polska na połu-
dniowo-wschodniej Ukrainie;
Ewa Masłowska Ludowe stereotypy obcowania 
świata i zaświatów w języku i kulturze polskiej.
Uzyskane doktoraty:
Ewelina Drzewiecka Herezja Judasza. Kreacje 
zdrajcy w bułgarskich parafrazach biblijnych (XX 
wiek i początek XXI wieku);
Anna Jawor Ponowoczesność jako wojna kultur. 
Konflikt wartości wokół rodziny;
Michał Kozdra Pojęcia aksjologiczne w dyskur-
sie publicznym współczesnej Rosji na temat jej 
tożsamości kulturowej;
Wojciech Mądry Nekropolie piastowskie.

Instytut jest członkiem Repozytorium Cyfrowego 
Instytutów Naukowych (RCIN). 

 00-337 Warszawa, ul. Bartoszewicza 1b m. 17
 (22) 826-76-88, fax (22) 828-44-75
 e-mail: sekretariat@ispan.waw.pl
www.ispan.waw.pl

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH 
PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Eugeniusz C. Król 
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Edmund Wnuk-Lipiński

Instytut zatrudnia 95 pracowników, w tym 73 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
154 prace, z tego 7 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 19 projektów badawczych, 
w tym 3 zagraniczne, 18 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 4 tematy.

Wybrane wyniki: 
• Prowadzono badania w zakresie kształtowanie 
się ładu politycznego: teorii i polskiej praktyki. 
Podstawowe pytanie badawcze dotyczyło cha-
rakteru relacji między warunkami ekonomiczny-
mi, demokracją i ładem politycznym w Polsce 
ostatnich lat: czy kryzys gospodarczy ma wpływ 
na ład polityczny (a jeśli tak, to jaki), a w tym 
i na relację elity polityczne vs. społeczeństwo? 
Skoncentrowano się na: społecznym postrzeganiu 
i poparciu dla odmian kapitalizmów w Polsce; ak-
ceptowanych wizjach redystrybucji i wspierania 
poszczególnych polityk sektorowych z budżetu 
państwa; przyczynach niskiego kapitału spo-
łecznego Polaków (komunizm czy katolicyzm?); 
klientelizmie politycznym w Polsce; głosowaniu 
ekonomicznym na tle kryzysu światowego; mo-
delach demokracji w kontekście postaw politycz-
nych i ekonomicznych. 
• Badano zasoby i działania elit państwa. Przy-
jęto założenie, że to nie głębokie korzenie filozo-
ficzne czy ugruntowane przekonania ideo logiczne 
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wpływają najsilniej na sposób uprawiania poli-
tyki w systemach demokratycznych. Przebiega 
on wedle pewnych określonych wzorów kultu-
rowych rządzenia. Wraz z psychospołecznymi 
predyspozycjami oraz profesjonalnymi i men-
talnymi kwalifikacjami polityków oraz związ-
kami ideowych przekonań, typowych dla ich 
najbliższych, politycznych środowisk, składają 
się one na swoiste style polityczne. Wyróżniono 
dwa typy idealne takich stylów, badając następ-
nie ich empiryczne postaci w odniesieniu do elit 
struktur wykonawczych państwa (premierów 
i prezydentów). Stwierdzono, że style o więk-
szym natężeniu cech liberalnych występowały 
zdecydowanie częściej niż populistyczne i to 
pomimo słabości klasycznej tradycji liberalnych 
w polskiej kulturze politycznej. Było to bez 
wątpienia związane z siłą oddziaływania libe-
ralnego wzorca demokracji przyjętego w punk-
cie wyjścia transformacji (i później kwestiono-
wanego z punktu widzenia założeń demokracji  
większościowej). 
• Badania porównawcze nad polityką pamięci 
o II wojnie światowej oraz okresie rządów komu-
nistycznych, dotyczące Ukrainy i innych państw 
Europy, obecnie znajdujących się na granicach 
UE, zaowocowały esejami na temat podobieństw 
i różnic strategii prowadzenia tej polityki w ostat-
nich kilkunastu latach przez Ukrainę oraz Litwę, 
Łotwę i Estonię, Chorwację i Hiszpanię. W latach 
30-50. XX w., kraje te przeszły przez konflikty 
wewnętrzne wynikające ze sprzeczności między 
faszyzmem (nazizmem) a komunizmem (sowie-
tyzmem). Wynik badań potwierdza unikatowość 
sytuacji Ukrainy, która jako kraj o dwu konku-
rencyjnych modelach pamięci i dwu projektach 
tożsamości narodowej musi szukać własnej drogi 
rozwiązania napięć wewnętrznych i dostosowa-
nia narracji o przeszłości do kryteriów funkcjonu-
jących w UE. Ze względu na różnice historyczne 
oraz dotyczące systemu politycznego, kultury 
politycznej, składu narodowościowego państwa, 
wewnętrznych podziałów tożsamościowych, jak 
też otoczenia międzynarodowego, żadna ze stra-
tegii wymienionych wyżej państw, które są już 
członkami UE, nie znalazłaby bezpośredniego 
zastosowania na Ukrainie. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
• Instytut uczestniczy w pracach sieci The Eu-
ropean Network on Contemporary History. W ra-
mach tych prac opublikowano artykuł w piśmie 
„Le Débat” (głos w debacie nad książką T. Sny-
dera Terres de sang) i przygotowano artykuł do-
tyczący migracji i zmian granic w okresach po-
wojennych do tomu zbiorowego o historii Europy 
w XX w.
• We współpracy z Wydziałem Studiów Kul-
turowych Uniwersytetu Sofijskiego, w ramach 
projektu europejskiego „RESOCEA – Regime 
and Society in Eastern Europe (1956-1989). From 
Extended Reproduction to Social and Political 
Change” opublikowano 3 rozdziały w monogra-
fiach. Zakres tematyczny badań obejmował za-
równo zagadnienie działalności Instytutu Pamięci 
Narodowej, a konkretnie tego, w jaki sposób IPN 
może wypełniać swoją misję (i jak ją wypełnia 
faktycznie), jak i problematykę migracji (Śląsk 
na tle migracji europejskich drugiej połowy XX 
wieku).
• We współpracy z Rosyjską Akademią Nauk 
realizowano projekt „Reguły polityki w procesie 
transformacji systemowej w Polsce i w Rosji”, któ-
ry opiera się na założeniu, że transformacja syste-
mowa w krajach postkomunistycznych przebiega 
jednocześnie na trzech zhierarchizowanych pozio-
mach decyzyjnych – tożsamości, ustroju i alokacji 
władzy. Na pierwszym poziomie podejmowane są 
decyzje dotyczące kwestii tożsamościowych – na-
rodowości, obywatelstwa, granic, kultury. Na dru-
gim poziomie są podejmowane decyzje dotyczące 
zasad, procedur i prawa, tworzące konstytucyjne 
ramy polityki. Na trzecim poziomie podejmowa-
ne są decyzje dotyczące sposobu uczestnictwa 
w funkcjonowaniu władzy politycznej. Cechą 
charakterystyczną krajów postkomunistycznych 
jest „dylemat równoczesności” decyzji odnośnie 
tożsamości, ustroju i alokacji władzy. Odpowiedzią 
na związane z tym ryzyko są zabiegi strategiczne, 
których celem było „obniżenie stawki” w politycz-
nej grze poprzez konsens elit. W sytuacji niepew-
ności – nikt wcześniej nie demontował komunizmu 
– racjonalne było wyznaczenie granic dla tworzą-
cej się demokratycznej polityki. Reguły przyjęte 
w kluczowym okresie tworzenia nowych państw 
z czasem obrosły siecią kolejnych nieformalnych 
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reguł i interesów. Mniej więcej w tym samym cza-
sie w Polsce i w Rosji pojawiło się dążenie do 
zmiany politycznej polegającej na wzmocnieniu 
sterowności państwa, tak aby wybrana w demo-
kratycznych wyborach większość rzeczywiście 
mogła nadawać kierunek polityce państwa. Dą-
żenia te przybrały w obu krajach odmienne formy 
„silnego prezydenta” (Rosja) i „silnego państwa” 
(Polska).

Tytuł profesora uzyskał Dariusz Stola. 
Uzyskane habilitacje:
Mikołaj Cześnik, za cykl artykułów dotyczących 
dynamiki uczestnictwa wyborczego w Polsce, 
pod roboczym tytułem „O dynamice uczestnic-
twa wyborczego w Polsce. Wybrane aspekty za-
gadnienia”; 
Paweł Sowiński Zakazana książka. Uczestnicy 
drugiego obiegu 1977-1989; 
Artur Wołek Słabe państwo; 
Marcin Zaremba Wielka Trwoga. Polska 1944-
1947. Ludowa reakcja na kryzys. 
Uzyskane doktoraty:
Anna Ciepielewska-Kowalik Rola organizacji 
non-profit w polityce opieki i edukacji przedszkol-
nej w Polsce po 1989 r.; 
Zofia Kinowska Aktywność obywatelska kobiet 
w środowisku lokalnym; 
Mariusz Zajączkowski Działalność Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii na Lubelszczyźnie 1939-1947. 

Instytut uczestniczy w pracach: Interdyscypli-
narnego Centrum Naukowego Collegium Civitas 
i Instytutu Studiów Politycznych PAN; Centrum 
Naukowego Instytutu Studiów Politycznych 
PAN i Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczel-
ni Łazarskiego; Centrum Naukowego Instytutu 
Studiów Politycznych PAN, Wydziału Dzienni-
karstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu War-
szawskiego i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

 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 Witkowska- 
Zaremba
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz. 
PAN Stanisław Mossakowski

Instytut zatrudnia 105 pracowników, w tym 57 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A+” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
192 prace, z tego 35 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 26 projektów badawczych, 
6 zadań badawczych w ramach działalności sta-
tutowej; we współpracy z zagranicą realizowano 
22 tematy.

Wybrane wyniki: 
• Opublikowano katalog „Marcin Mielczew-
ski, Opera omnia”, seria II: „Katalog tematycz-
ny utworów / A Thematic Catalogue of Works”. 
Wydany w serii „Monumenta Musicae in Po-
lonia” katalog utworów muzycznych Marcina 
Mielczewskiego (zm. 1651), najszerzej znanego 
w siedemnastowiecznej Europie polskiego kom-
pozytora, stanowi podsumowanie badań zapo-
czątkowanych w 1994 roku odnalezieniem w Sta-
atsbibliothek Preussischer Kultrubesitz w Berlinie 
rękopiśmiennego zbioru ponad 30 kompozycji 
sygnowanych jedynie monogramem „M.M.” 
i przypisaniem ich Marcinowi Mielczewskiemu. 
Nowo opublikowany katalog jest pierwszym 
tomem serii „Monumenta Musiace in Polonia” 
wydanym dzięki finansowaniu z Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki.
• Ukazała się książka Wielkie warsztaty rzeź-
biarskie Warszawy doby saskiej. Modele kariery 
– formacja artystyczna – organizacja produkcji 
poświęcona warsztatom rzeźbiarskim Warszawy 
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okresu późnego baroku i rokoka. W kręgu za-
interesowania autora znalazły się te warsztaty, 
których działalność artystyczna zadecydowała 
o formie i charakterze rzeźby stołecznej doby cza-
su panowania Wettinów. Sposób sformułowania 
problemu badawczego oraz stworzony kwestio-
nariusz pytań zadecydował o tym, ze pojawiła 
się książka nowatorska, poświęconą problemowi 
do tej pory nie podejmowanemu, napisana z per-
spektywy, która sztukę doby saskiej pozwala zo-
baczyć w zupełnie nowym świetle. 
• Ukazała się książka Arnold Szyfman. Portret 
dyrektora w labiryncie teatru. Jubileuszowa książ-
ka na stulecie Teatru Polskiego jest ukoronowa-
niem blisko czterdziestoletnich badań jej autora. 

Osiągnięcia Instytutu we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
• W ramach współpracy pomiędzy Polską Aka-
demią Nauk i Chorwacką Akademią Nauk Za-
kład Muzykologii (Pracownia Historii Muzyki) 
Instytutu Sztuki PAN wraz z Zakładem Historii 
Muzyki Chorwackiej HAZU realizował w latach 
2008-2013 wspólny projekt „Chorwacko-polskie 
związki muzyczne od średniowiecza do XX wie-
ku” / „Croatian-Polish Music Relations from the 
Middle Ages to the 20th Century”. W 2013 roku 
ukazał się, przygotowany w ramach projektu, 
artykuł „Pan-Slavic Idea of Ludomir Michał 
Rogowski (1881-1954). In Search of a Polish 

National Identity of Music”, [w:] Franjo Ksaver 
Kuhač (1834–1911). Glazbena historiografija 
i identitet / Music Historiography and Identity. 
Odbyła się międzynarodowa konferencja muzy-
kologiczna „Sociocultural crossings and borders: 
Musical microhistories”. 
• Instytut Sztuki PAN, Instytut Muzykologii 
Uniwersytetu Karola w Pradze i Katedra Muzy-
kologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizowały 
w latach 2010-2011 projekt badawczy pt. „The 
Musical Culture of Silesia before 1742 from the 
Polish and Czech Perspectives”. Jego ostatecz-
nym efektem jest opublikowany tom studiów: 
The Musical Culture of Silesia before 1742. New 
Contexts – New Perspectives. Wyniki swoich 
badań, w tym nowe źródła i nowe interpretacje 
historycznych faktów, przedstawili muzykolodzy 
z Czech, Słowacji, Niemiec, Francji, Holandii, 
Wielkiej Brytanii i Polski.

Tytuł profesora uzyskali: Jarosław Komorow-
ski, Małgorzata Omilanowska.
Uzyskana habilitacja:
Hanna Osiecka-Samsonowicz Polskie uroczysto-
ści w barokowym Rzymie (1587-1696).

 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 końcu roku sprawozdawczego Wydział li-
czył 74 członków krajowych (40 czł. rzecz. PAN 
i 34 czł. koresp. PAN), 47 członków zagranicz-
nych oraz 8 członków Akademii Młodych Uczo-
nych. Pożegnano zmarłych członków: czł. koresp. 
PAN Janusza Nowickiego, czł. rzecz. PAN Cze-
sława Cierniewskiego, czł. zagranicznego PAN 
Marianne Grunberg-Manago.

Wydział odbył dwa zebrania plenarne oraz 
spotkanie w trybie telekonferencji. 
•  Na posiedzeniu plenarnym Wydziału w dniu 
13 marca opiniowano kandydatów na członków 
krajowych i zagranicznych PAN. Rekomendo-
wano na członków rzeczywistych: prof. Jerzego 
Dzika, prof. Leszka Kaczmarka, prof. Mariana 
Różyckiego, prof. Piotra Węgleńskiego; na człon-
ków korespondentów: prof. Krzysztofa W. No-
waka, prof. Henryka Okarmę, prof. Mariusza Pi-
skułę, prof. Romualda Zabielskiego; na członków 
zagranicznych: prof. Rogera Gruffydd Fenwick 
z Wielkiej Brytanii i prof. Lothara Willmitzer 
z Niemiec.
• Posiedzenie (w trybie telekonferencji) w dniu 
25 czerwca poświęcone było opiniowaniu sta-
nowiska Rady Kuratorów Wydziału w sprawie 
wniosków Komisji ds. ustalenia warunków li-
kwidacji jednostki działającej pod nazwą Polska 
Akademia Nauk Centrum Badań Ekologicznych. 
Wydział podjął uchwałę upoważniającą władze 
Wydziału do wyrażania opinii dotyczących zmian 
statutów instytutów oraz innych jednostek PAN 
właściwych dla Wydziału ze względu na specjal-
ność naukową. 
• Na posiedzeniu w dniu 29 listopada Wydział 
zaopiniował pozytywnie wnioski Rady Kura-
torów Wydziału w sprawie okresowej oceny 6 
instytutów: Instytutu Agrofizyki im. Bohdana 
Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Instytutu Bota-
niki im Władysława Szafera PAN w Krakowie, 
Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana 
Kielanowskiego PAN w Jabłonnie, Instytutu 
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Instytutu 
Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN 
w Warszawie, Instytutu Środowiska Rolniczego 

i Leśnego PAN w Poznaniu. Podjęto uchwałę 
w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Wy-
działu II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN 
w roku 2013. Uchwalono regulamin działania 
Wydziału, dyskutowano o misji, celach strate-
gicznych i programie działań Wydziału w latach 
2013-2015 oraz planach przekształceń pomocni-
czych jednostek naukowych Wydziału. 

W związku z likwidacją Centrum Badań Eko-
logicznych odbyły się m.in. dwa spotkania ro-
bocze z kierownikami komórek organizacyjnych 
Kancelarii PAN, dotyczące procedury związanej 
z likwidacją, a władze Wydziału 27 grudnia zło-
żyły wizytę w placówce w Dziekanowie Leśnym.

Wydział wyraził 6 opinii w sprawie zmian 
w statutach instytutów oraz 1 w sprawie nadania 
statutu centrum.

Uchwałą Wydziału, w głosowaniu elektro-
nicznym, zaopiniowano pozytywnie zmiany do-
tyczące reorganizacji międzynarodowego instytu-
tu PAN – Europejskiego Regionalnego Centrum 
Ekohydrologii. W ramach tej reorganizacji Insty-
tut otrzymał nazwę „Europejskie Regionalne Cen-
trum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk”.

Odbyły się spotkania Kolegium Wydziału 
(16 stycznia, 8 października). Dotyczyły one 
m.in. spraw przekształceń pomocniczych jedno-
stek naukowych Wydziału oraz analizy uzyska-
nych w latach 2011-2012 przez jednostki Wy-
działu projektów z Narodowego Centrum Nauki 
i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wydział podejmował kolejne działania, 
związane z koncepcją utworzenia Narodowego 
Muzeum Przyrodniczego w Warszawie i moż-
liwościami uzyskania funduszy na ten projekt 
z programów nadzorowanych przez Ministerstwo 
Środowiska.

W dniach od 16 do 18 października odbyły 
się spotkania z dyrektorami jednostek Wydziału, 
które w wyniku kompleksowej oceny działalności 
naukowej jednostek naukowych dokonanej przez 
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, otrzy-
mały kategorię „B”. Głównym celem tych spo-
tkań była próba zastanowienia się nad tym, jakie 
można podjąć działania, by w następnej ocenie 
jednostki te otrzymały lepszą ocenę.

Władze Wydziału uczestniczyły w uroczysto-
ściach jubileuszowych członków Wydziału oraz 
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instytutów. Były to dwie uroczystości jubileuszu 
80-lecia urodzin członków: prof. Jana Glińskie-
go oraz prof. Andrzeja K. Tarkowskiego. Jubile-
usze obchodziły Instytuty: Agrofizyki im. Boh-
dana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Biologii 
Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN 
w Warszawie, Botaniki im. Władysława Szafera 
PAN w Krakowie, Chemii Bioorganicznej PAN 
w Poznaniu, Dendrologii PAN w Kórniku, Rozro-
du Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Nagrody i wyróżnienia naukowe Wydziału

Medale im. Michała Oczapowskiego przy-
znano: prof. Włodzimierzowi Klucińskiemu, 
prof. Katarzynie Niemirowicz-Szczytt, prof. 
Franciszkowi Tomczakowi, prof. Iliji Wiktoro-
wiczowi Nikolenko z Ukrainy oraz Instytutowi 
Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN 
w Lublinie.

Laureatami nagród naukowych zostali: 
prof. Wojciech Rypniewski za cykl prac badaw-
czych „Krystalograficzne badania trójnukleoty-
dowych powtórzeń typu CNG”; dr Marta B. 
Wiśniewska, dr Katarzyna Misztal, mgr Andrzej 
Nagalski, prof. Jacek Kuźnicki za cykl prac ba-
dawczych „ß-katenina jako czynnik wpływający 
na pobudliwości neuronów wzgórzowych na po-
ziomie regulacji ekspresji genów”; dr Arkadiusz 
Kosmala, dr Izabela Pawłowicz, prof. Zbigniew 
Zwierzykowski, prof. Marcin Rapacz za cykl 
prac badawczych „Badania nad molekularnymi 
mechanizmami tolerancji stresów abiotycznych 
u traw kompleksu Lolium-Festuca”. 

Wyróżnienie otrzymali: dr Łukasz Kajtoch, 
dr Daniel Kubisz za cykl prac badawczych „Ge-
netyka konserwatorska chrząszczy zasiedlających 
reliktowe biotopy kserotermiczne”. 

Uroczystość wręczenia dyplomów osobom 
nagrodzonym i wyróżnionym odbyła się w Wy-
dziale w dniu 11 grudnia.

Nagrody i wyróżnienia członków Wydziału

Członkowie Wydziału uhonorowani zostali pre-
stiżowymi wyróżnieniami i nagrodami: prof. Wło - 
dzimierz Bednarski otrzymał Złoty Medal za dłu-
goletnią służbę; prof. Barbara Bilińska uzyskała 
Nagrodę Zespołową Drugiego Stopnia Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego za  wyróżniające 
osiągnięcia naukowe; prof. Szczepan Biliński 
otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski; prof. Andrzej Grzywacz odebrał Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, na-
grodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
za całokształt działalności oraz nagrodę nauko-
wą Rektora SGGW; prof. Marek Konarzewski 
otrzymał doktorat honoris causa Uniwersyte-
tu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu w uznaniu za wkład pracy na rzecz 
utrzymania amerykańskiej akredytacji angloję-
zycznych studiów medycznych prowadzonych 
na polskich uczelniach; prof. Jan Kotwica oraz 
prof. Włodzimierz Krzyżosiak otrzymali Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; prof. Ja-
cek Kuźnicki wraz z zespołem odebrał nagro-
dę naukową Wydziału za cykl prac badawczych 
oraz „Kryształową Brukselkę” w kategorii in-
dywidualnej przyznaną za wybitne osiągnięcia 
w promocji i realizacji programów badawczych 
Unii Europejskiej; prof. Rudolf Michałek został 
uhonorowany odznaką honorową „Za zasługi 
dla Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK”, 
Medalem Jubileuszowym „Za szczególne zasłu-
gi w rozwoju Wydziału Rolno-Ekonomicznego 
UR w Krakowie oraz Medalem Jubileuszowym 
w uznaniu zasług dla Uczelni w roku jubileuszu 
60-lecia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie; prof. Mariusza Piskułę 
odznaczono Złotym Krzyżem Zasługi; prof. Sta-
nisław Rakusa-Suszczewski otrzymał doktorat 
honoris causa Narodowej Akademii Nauk Ukra-
iny; prof. Antoni Rutkowski został uhonorowany 
dwoma medalami: Medalem Hugona Kołłątaja za 
zasługi dla Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
i Medalem Zasłużonego dla Instytutu Rozrodu 
Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olszynie 
oraz otrzymał wyróżnienie – Koryfeusza Orłów 
Agrobiznesu 2013; prof. Kazimierz Strzałka 
odebrał nagrodę naukową zespołową III stopnia 
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za badania 
nad cytotoksycznością i neurotoksycznością cho-
linergiczną wanadanów; prof. Marek Świtoński 
uzyskał nagrodę Polskiego Towarzystwa Gene-
tycznego za podręcznik akademicki „Genetyka 
i genomika zwierząt”; prof. Marian Saniewski 
otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski; prof. Wojciech Święcicki został wybrany 



– 62 –

członkiem honorowym Krajowego Zrzeszenia 
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych; prof. 
Andrzej K. Tarkowski dostał nagrodę Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej, za odkrycia wyjaśnia-
jące fundamentalne mechanizmy odpowiedzial-
ne za wczesny rozwój zarodków ssaków; prof. 
Katarzynie Turnau przyznano Złoty Medal za 
długoletnią służbę; prof. Erwina Wąsowicza 
uhonorowano nagrodą indywidualną I stopnia 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu za całokształt dorobku; prof. Grzegorz Wę-
grzyn otrzymał Nagrodę Federacji Europejskich 
Stowarzyszeń Mikrobiologicznych (Federation 
of European Microbiological Societies, FEMS) 
za najlepszy komunikat prezentowany podczas 
5. Kongresu FEMS, Lipsk (Niemcy); prof. Piotr 
Węgleński został wyróżniony godnością hono-
rowego członka Polskiego Towarzystwa Gene-
tycznego; prof. Adam Zięcik otrzymał Medal 
Towarzystwa Biologii Rozrodu; prof. Romuald 
Zabielski otrzymał nagrodę Rektora SGGW za 
działalność organizacyjną. 

W Wydziale gościł prof. Alexander Wlodawer 
(USA), członek zagraniczny PAN i członek Rady 
Kuratorów Wydziału. Podczas swojego pobytu 
w Polsce w dniach od 27 listopada do 1 grudnia 
prof. Wlodawer wziął udział w posiedzeniu Rady 
Kuratorów i zebraniu plenarnym Wydziału.

Działalność komitetów naukowych 

W Wydziale kontynuowało prace 26 komite-
tów naukowych. Trzynaście z nich zorganizowało 
lub współorganizowało dwadzieścia imprez na-
ukowych przy wsparciu finansowym PAN ze środ-
ków działalności upowszechniającej naukę. Za-
kończono wydawanie trzech czasopism: „Annual 
Review of Agricultural Engineering” – Komitetu 
Techniki Rolniczej; „Folia Forestalia Polonica 
Seria B – Drzewnictwo” – Komitetu Technolo-
gii Drewna; „Problemy Zagospodarowania Ziem 
Górskich” – Komitetu Zagospodarowania Ziem 
Górskich. Czasopisma te nie figurują w rejestrze 
dzienników i czasopism. Niektóre komitety 
opiniowały wnioski kandydatów na członków 
zagranicznych PAN, członków rzeczywistych 
i korespondentów PAN oraz wnioski o przy-
znanie nagród naukowych Wydziału, a wszyst-

kie przygotowywały się do oceny działalności 
przez Radę Kuratorów, za okres dwóch lat pracy. 

Członkowie Komitetu Agrofizyki uczestni-
czyli w konferencji międzynarodowej „Agrofizy-
ka w bioinżynierii” oraz „10th International Con-
ference on Agrophysics”, którą uświetnili swoją 
obecnością Prezes PAN Michał Kleiber oraz m.in. 
członkowie zagraniczni PAN: W.E.H. Blum (Soils 
and food security under global change); J. De Baer- 
demaeker (Multiscale photonics for precision 
agriculture). Sekcja komitetu Zastosowań Fizyki 
w Inżynierii Produkcji Rolniczej i Technologii 
Żywności wspólnie z SGGW przygotowywali 
się do organizacji w 2014 r. „IV Sympozjum In-
żynierii Żywności”. Członkowie komitetu m.in. 
byli autorami wydanych książek: „ICO Statistics 
on Coffee”; „Ananasy – produkcja i wartość od-
żywcza”; „Two Centuries of Coffee Markets and 
Trade” oraz o zasięgu światowym „Advances in 
Agrophysical Research”. 

Komitet Antropologii podjął działania 
stymulujące rozwój dyscypliny w obszarach 
opiniotwórczych, inicjujących i integrujących 
naukę: 1) zorganizował ogólnopolską debatę 
„Uwzględnienie antropologii – biologii człowie-
ka, jako dyscypliny naukowej w panelach Na-
rodowego Centrum Nauki” z udziałem członka 
Rady Naukowej NCN prof. Krzysztofa Nowaka. 
Stanowisko Komitetu w tej sprawie przekazano 
Przewodniczącemu NCN prof. Michałowi Karoń-
skiemu. NCN podjęło uchwałę wprowadzającą 
do panelu NZ8 deskryptor NZ8_13 pod nazwą 
Biologia i Ekologia Człowieka; 2) powołał zespół 
do przeprowadzenia w ośrodkach akademickich 
w kraju seminariów naukowych dla doktorantów 
i młodych pracowników nauki „Teoretyczne, me-
todyczne i metodologiczne aspekty badań w bio-
logii człowieka”; 3) na zebraniach plenarnych 
zorganizował wystąpienia młodych pracowników 
nauki: dr Anity Szwed z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz dr. Jacka Szczu-
rowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu, którzy przedstawili swoje rozprawy 
habilitacyjne.

Komitet Biochemii i Biofizyki przyzna-
je jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień 
w dziedzinie biologii eksperymentalnej w Polsce, 
Medal im. L. Marchlewskiego. Medalem nagro-
dzony został prof. Jan Barciszewski. Komitet 
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kontynuował procedurę oceny wydawanych 
w Polsce czasopism z dziedziny biochemii i bio-
fizyki w związku z proponowanym podjęciem 
patronatu nad nimi. Z pomocą finansową PAN 
współorganizował dwie konferencje „IXth Inter-
national Workshop on EPR(ESR) in Biology and 
Medicine” oraz „Towards a New RNA World”. 
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. 
Współpracy z Międzynarodową Unią Biochemii 
i Biologii Molekularnej (IUBMB) oraz Komitetu 
Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową 
Unią Biofizyki Czystej i Stosowanej (IUPAB).

Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycz-
nej napisał list otwarty, który ukazał się w „Ga-
zecie Wyborczej” oraz w „Forum Akademickim”, 
prezentujący stanowisko komitetu w sprawie 
oświadczenia wydanego przez Akademicki Klub 
Obywatelski w Poznaniu. We wrześniu zorgani-
zował pierwszą Polską Konferencję Ewolucyj-
ną, której celem było zaprezentowanie badań 
w zakresie biologii ewolucyjnej prowadzonych 
w naszym kraju. 

Komitet Biologii Rozrodu zorganizował 
sesję „Metody wspomaganego rozrodu stosowa-
ne u ludzi – aktualne problemy”, przygotowaną 
przez Zespół Medycyny Rozrodu. Współorgani-
zowano III Zimową Szkołę Towarzystwa Biologii 
Rozrodu „Centralne i lokalne regulacje procesów 
rozrodczych” oraz „9th International Conference 
on Pig Reproduction – ICPR”. Komitet opraco-
wał dokument „Nauczanie rozrodu zwierząt na 
kierunkach Zootechnika, Weterynaria, Rybactwo 
i Biologia/Biotechnologia”, w którym podjęto 
próbę przedstawienia stanu nauczania z zakresu 
rozrodu zwierząt.

Komitet Biotechnologii skupił się na dwóch 
aspektach: 1) wskazaniu na znaczenie biotech-
nologii w rozwoju krajowej polityki bioeko-
nomii oraz podkreśleniu, że biotechnologia 
przynosi społeczeństwu korzyści i nie powinna 
być przyczyną paniki i lęku; 2) realizacji sesji 
naukowych w kraju oraz udziale w działaniach 
międzynarodowych, jak pozyskanie organizacji 
European Congress of Biotechnology w Krako-
wie w 2016 r., czy też podejmowaniu inicjatyw 
prezentacji „stanowiska” w sprawie biotechno-
logii najwyższym władzom naszego państwa. 
Równolegle popularyzowano wiedzę o biotech-
nologii w społeczeństwie, m.in. poprzez udział 

członków  komitetu w festiwalach nauki, sesjach 
naukowych w różnych gremiach, także poprzez 
Internet. Wspólnie z Instytutem Chemii Bioorga-
nicznej PAN wydano vol. 94, numery 1-4 „Bio-
Technologia”. Komitet pełni funkcję Komitetu 
Narodowego ds. Współpracy z Europejską Fe-
deracją Biotechnologii (EFB) oraz Komitetu Na-
rodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym 
Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii 
(ICGEB).

Komitet Botaniki współorganizował między-
narodową konferencję naukową „Biogeography 
of the Carpathians – evolution of biodiversity in 
spatiotemporal context”. Uczestniczył w trzech 
spotkaniach naukowych o istotnym znaczeniu 
dla rozwoju botaniki: 56. Zjeździe PTB, obcho-
dach „Roku Botaniki Krakowskiej” i Jubileuszu 
80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. 
Kontynuowano pracę nad „Mapą Polskiej Bota-
niki”. Komitet popularyzował wiedzę o roślinach 
w ramach „Fascination of Plants Day”. W pięciu 
ośrodkach akademickich kraju zorganizowano se-
sje naukowe i popularnonaukowe oraz warszta-
ty, wystawy i wycieczki terenowe. Uczestniczyło 
w nich kilka tysięcy osób.

Komitet Cytobiologii współorganizował 
konferencję „Mammalian Embryology Confe-
rence – Celebrating Pioneering Work of Profes-
sor Andrzej K. Tarkowski” dotyczącą osiągnięć 
biologii rozwoju ssaków, nawiązując do pionier-
skich prac Jubilata nad reprodukcją, klonowa-
niem i komórkami macierzystymi. Zorganizował 
4 otwarte wykłady promujące młodych naukow-
ców, współorganizował warsztaty „Diagnostyka 
wirusów RNA – techniki biologii molekularnej 
i mikroskopii elektronowej” i III Kopernikańskie 
Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych. 
Wysłał do MNiSW memorandum „Prawidłowy 
rozwój nauki podstawą rozwoju społeczeństwa 
opartego na wiedzy”.

Komitet Ekologii zorganizował w stacji 
terenowej w Gugnach „Warsztaty Ekologii Fi-
zjologicznej”, które zgromadziły pracowników 
nauki i doktorantów z ośmiu ośrodków i stano-
wiły forum wymiany wiedzy i pomysłów, z my-
ślą, przede wszystkim, o młodych pracownikach 
nauki. Komitet dyskutował możliwość wydawa-
nia czasopisma „Polish Journal of Ecology” (po 
likwidacji PAN Centrum Badań Ekologicznych) 
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i posunięcia konieczne do podniesienia jego 
 poziomu. Podjął decyzję o wydawaniu własnego 
czasopisma elektronicznego, na kształt dawnych 
„Wiadomości Ekologicznych”. 

Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Ro-
ślin na zebraniu plenarnym wysłuchał referatu 
„O nowoczesnych metodach monitorowania cech 
fenotypowych roślin” (prof. dr hab. Paweł Kra-
jewski z IGR PAN); zaopiniował 3 kandydatów 
na członków korespondentów PAN i 1 kandyda-
ta na członka zagranicznego PAN. Na zebraniu 
wyjazdowym w „HR Strzelce” Sp. z o.o. Grupa 
IHAR prezes Spółki Wojciech Błaszczak przed-
stawił jej działalność i program hodowlany zbóż 
oraz rzepaku. Komitet zaopiniował wniosek o na-
grodę naukową Wydziału. Członkowie Komitetu 
uczestniczyli w dwóch konferencjach współor-
ganizowanych przez Komitet, wspomaganych 
finansowo przez PAN: „Nauka dla hodowli i na-
siennictwa roślin uprawnych”, „IV Polski Kon-
gres Genetyki”.

Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rol-
nej, poza działaniami statutowymi, przygoto-
wał maszynopis ogólnopolskiego podręcznika 
z gleboznawstwa. Składa się on z 12 rozdziałów 
prezentujących genezę, analizę najważniejszych 
właściwości fizycznych, chemicznych i biolo-
gicznych gleb oraz ich systematykę przyrodniczą 
(taksonomiczną), wartość i przydatność rolniczą 
(klasy bonitacyjne, kompleksy przydatności rol-
niczej). Będzie cenną pozycją w kształceniu stu-
dentów różnych uczelni, zdobywających wiedzę 
na kierunkach agronomicznych, ochronie środo-
wiska, biologii, geografii, melioracji, geologii 
i kartografii, zarówno pierwszego, jak i drugiego 
i trzeciego stopnia. 

Komitet Melioracji i Inżynierii Środowi-
ska Rolniczego przedyskutował m.in. zagad-
nienie ochrony przed powodzią w Regionie 
Wodnym Środkowej Wisły oraz ochrony prze-
ciwpowodziowej przy wykorzystaniu istniejącej 
infrastruktury melioracyjnej. Oceniono aktualny 
system administrowania gospodarką wodną oraz 
zakres planów strategicznych w gospodarce wod-
nej. Przy naukowym i merytorycznym udziale 
Komitetu odbyło się 5 konferencji naukowych 
(w tym 1 międzynarodowe warsztaty naukowe) 
z udziałem gości zagranicznych, w tym dwie 
imprezy ze wsparciem finansowym PAN: XX 

Jubileuszowe Sympozjum Nawadniania Roślin 
„Nawadnianie roślin w świetle zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich – aspekty przyrodni-
czo-produkcyjne i techniczno-infrastrukturalne” 
oraz „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na 
obszarach Natura 2000”. Tematyka konferencji 
i warsztatów obejmowała szeroko rozumianą 
problematykę inżynierii, ochrony i kształtowa-
nia środowiska obszarów wiejskich oraz gospo-
darki wodnej. Ukazały się 2 numery (18/2013 
i 19/2013) czasopisma „Journal of Water and 
Land Development”, wydawanego wspólnie 
z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym 
w Falentach. Komitet pełni funkcję Komitetu Na-
rodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym 
Stowarzyszeniem Torfowym (IPS).

Komitet Mikrobiologii współorganizował 
trzy konferencje i warsztaty, w tym ze wsparciem 
finansowym PAN: III Ogólnopolskie Warsztaty 
„Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środo-
wiska MIKROBIOT 2013” i 14. Konferencję 
Naukową „Biologia molekularna w diagnostyce 
chorób zakaźnych i biotechnologii – DIAGMOL 
2013”. Promocja polskich badań mikrobiologicz-
nych była przeprowadzana m.in. poprzez przy-
znanie Nagrody im. Prof. Bassalika za najlep-
szą polską pracę mikrobiologiczną oraz dwóch 
wyróżnień w konkursie o tę nagrodę. Komitet 
prowadził działania na rzecz umożliwienia ab-
solwentom kierunków studiów biologia (ze spe-
cjalnością mikrobiologia) oraz mikrobiologia, 
dostępu do starania się o uprawnienia diagnosty 
laboratoryjnego na równi z dostępem, jaki mają 
absolwenci kierunków medycznych. Podjęte zo-
stały działania na rzecz nawiązania współpracy 
z American Society for Microbiology.

Komitet Nauk Leśnych stymulował współ-
pracę naukową pomiędzy wydziałami leśnymi 
oraz instytutami działającymi na rzecz leśnictwa, 
dążył do koordynacji tematyki badawczej, wspie-
rał rozwój naukowy pracowników, zwłaszcza 
w zakresie publikacyjnym oraz udziału w konfe-
rencjach. Czasopismo „Folia Forestalia Polonica 
Seria A – Leśnictwo”, będące wspólnym tytu-
łem komitetu oraz Instytutu Badawczego Leśnic-
twa, nieustannie podnosi swoją wartość (8 pkt. 
MNiSW). Dzięki dużej aktywności nowego 
zespołu redakcyjnego i posiadaniu międzynaro-
dowej Rady Programowej, został kwartalnikiem 
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i ubiega się o Impact Factor. Ukazał się vol. 55, 
numery 1-4. Komitet pełni funkcję Komitetu 
Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową 
Unią Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO).

Komitet Nauk o Żywności poprzez organi-
zację konferencji naukowych, wydawanie opinii 
oraz działalność publikacyjną umożliwił wymia-
nę poglądów naukowych i prezentację najnow-
szych osiągnięć. Komitet intensywnie popula-
ryzował naukę publikując teksty wygłoszonych 
referatów oraz samodzielnie wypracowanego sta-
nowiska. Komitet pełni funkcję Komitetu Naro-
dowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią 
Nauki o Żywności i jej Technologii (IUFoST), 
co pozwala wpływać na globalny rozwój nauk 
o żywności.

Komitet Nauk Ogrodniczych brał udział 
w organizacji 7 konferencji naukowych w ramach 
pracujących 7 Sekcji, m.in. Sekcja Mrozoodpor-
ności – „l8th Cold Hardiness Seminar in Poland”; 
Sekcja Warzywnicza – „Zrównoważona produk-
cja roślin warzywnych i leczniczych, osiągnię-
cia i wyzwania”; Sekcja Sadownicza wspólnie 
z Katedrą Sadownictwa SGGW – „XVII Dzień 
Otwarty Sadu Doświadczalnego w Wilanowie” 
i konferencję „Czynniki wpływające na plonowa-
nie i jakość owoców roślin sadowniczych”; Sek-
cja Żywienia Roślin – V Konferencja Naukowa 
„Postęp w żywieniu roślin ogrodniczych”. Człon-
kowie komitetu opracowali wiele opinii, udzielali 
konsultacji z zakresu uszkodzeń plantacji ogrod-
niczych powstałych po silnych opadach deszczu 
i gradu, byli organizatorami wydarzeń promu-
jących naukę, występowali w telewizji i radiu. 
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. 
Współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem 
Nauk Ogrodniczych (ISHS).

Komitet Nauk Weterynaryjnych brał udział 
w organizacji 7 konferencji, w tym 5 między-
narodowych i dwóch z pomocą finansową PAN: 
„Endokrynna regulacja funkcji ciałka żółtego – 
Ludwig Frankel Symposium”; „Food Safety Risk 
Analysis – Analiza ryzyka w bezpieczeństwie 
żywności”. Obie konferencje skierowane były 
do młodych pracowników nauki. Opracowano 
dla środowiska 3 stanowiska dotyczące rozwo-
ju młodej kadry w naukach weterynaryjnych, 
sytuacji na rynku mięsa wieprzowego w kraju 
oraz stanowisko w sprawie minimalnych wyma-

gań do stopnia doktora habilitowanego i tytułu 
naukowego profesora nauk weterynaryjnych. 
Kontynuowano wydawanie kwartalnika „Polish 
Journal of Veterinary Sciences” wspólnie z Uni-
wersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 
(ukazał się vol. 16, numery 1-4). Wydano wraz 
ze współorganizatorami konferencji 5 monografii 
i materiały pokonferencyjne.

Komitet Nauk Zootechnicznych oprócz 
współorganizacji 5 konferencji naukowych, 
m.in.: X Konferencji Młodych Badaczy „Fizjolo-
gia i biochemia w żywieniu zwierząt”; XVII Sesji 
Naukowej Żywienia Zwierząt KNZ; XII Kon-
ferencji Etyczne i prawne aspekty ochrony do-
brostanu zwierząt „Etyczne, moralne i społeczne 
aspekty uśmiercania zwierząt”, podjął działania 
mające na celu aktywizację środowiska zootech-
nicznego w celu pozyskiwania grantów badaw-
czych, szczególnie w ramach konkursów NCBiR. 
Z pomocą finansową PAN współorganizował 
warsztaty dla młodych naukowców „Oryginalne 
wyniki, oryginalne publikacje”. Współpracował 
z Sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Komitet Ochrony Przyrody współorganizo-
wał: (1) V Międzynarodowe Sympozjum „Zna-
czenie obiektów sakralnych w ochronie zwierząt” 
(5th International Symposium „Sacral Architectu-
re in Animal Protection” – SAAP 2013) oraz pra-
cował nad publikacją pokonferencyjną; (2) ogól-
nokrajową konferencję pod patronatem Prezesa 
PAN prof. Michała Kleibera i udziałem środków 
finansowych PAN „Ochrona przyrody wobec 
współczesnych wyzwań cywilizacyjnych”. Komi-
tet zaangażował się w sprawę poparcia idei utwo-
rzenia parku narodowego Pogórza Karpackiego. 
Przesłał do właściwych instytucji i władz uwagi 
do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przed-
miotem zainteresowania Wspólnoty, a także kry-
teriów wyboru obszarów kwalifikujących się do 
uznania lub wyznaczenia jako obszary „Natura 
2000”.

Komitet Ochrony Roślin na wyjazdowych 
posiedzeniach plenarnych (Poznań, Siedlce) 
z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi (MRiRW) i władz uczelni 
rolniczych zajmował się głównie tematyką in-
tegrowanej ochrony roślin, której zasady od 
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1 stycznia 2014 r. obowiązują we wszystkich 
krajach UE. Dyskutowano o problemach zwią-
zanych z kształceniem specjalistów na uczelniach 
i powołaniem nowych kierunków studiów, któ-
re umożliwią przygotowanie najwyższej klasy 
specjalistów świadczących fachowe doradztwo 
dla rolnictwa w nowym systemie ochrony. Dużo 
uwagi poświęcono dyskusji nad integrowaną 
ochroną upraw małoobszarowych w sytuacji du-
żego ich zagrożenia przez choroby i szkodniki, 
a jednocześnie braku zarejestrowanych środków 
ochrony. Komitet powołał 3-osobowy zespół spe-
cjalistów, który przygotuje postulaty rozwiąza-
nia tego problemu dla MRiRW oraz Głównego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
Biorąc pod uwagę pierwszeństwo metod nieche-
micznych w integrowanej ochronie roślin, komi-
tet dąży w swoich działaniach organizacyjnych do 
zwrócenia jeszcze większej uwagi na biologiczną 
ochronę roślin. Następstwem tego jest planowanie 
konferencji o tej tematyce w roku 2014, a także 
praca nad wydaniem opracowania poświęconego 
historii komitetu i jego roli w rozwoju ochrony 
roślin w Polsce. Komitet podjął decyzję o szyb-
kim reagowaniu na sprawy ważkie dla ochrony 
roślin w Polsce, w tym również artykuły prasowe 
czy wystąpienia telewizyjne i radiowe. Wspól-
nie z Instytutem Ochrony Roślin – PIB wydano 
kwartalnik „Journal of Plant Protection Research” 
(vol. 53, numery 1-4) i czyniono starania w celu 
wprowadzenia go na tzw. listę filadelfijską. 

Komitet Parazytologii podjął inicjatywy: 
(1) rekomendację standardów w zakresie labora-
toryjnych czynności w parazytologii medycznej – sta-
nowiących załącznik do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia (Dz. U. 06.61.435); (2) zablokowanie 
stosowania w rolnictwie odchodów zwierząt mię-
sożernych jako nawozów naturalnych; (3) opra-
cowanie modułów dydaktycznych dla programu 
kształcenia z parazytologii na dowolnym kierun-
ku studiów II stopnia, z odniesieniem do „obsza-
rowych” efektów kształcenia w ogólnoakademic-
kich profilach dwóch dziedzin: nauki przyrodnicze 
i nauki medyczne oraz nauki o kulturze fizycznej. 
Komitet współorganizował 5 imprez naukowych, 
m.in.: IX Ogólnopolskie Sympozjum „Ekolo-
gia człowieka współczesnego”; XXIII Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego; 
IX Kon ferencję Naukową „Choroby odzwierzęce 

w Polsce – stałe i nowe zagrożenia”; „Aktual-
na sytuacja włośnicy w Europie Środkowej”. 

Komitet Techniki Rolniczej zebrania plenar-
ne poświęcił m.in. wydawnictwom wspieranym 
przez komitet, zatwierdzeniu składu Sekcji, in-
formacji o działalności komitetu w 2012 i 2013 
r., a także podsumowaniu działania sieci nauko-
wej AgEngPol. Pod patronatem komitetu odbyło 
się 14 imprez naukowych. Wydano 3-tomowy 
zestaw ekspertyz wykonanych przez członków 
komitetu i osoby zaproszone „Współczesna inży-
nieria rolnicza – osiągnięcia i nowe wyzwania”, 
tom I, II i III. Komitet pełni funkcję Komitetu 
Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową 
Komisją Techniki Rolniczej (CIGR). Członkowie 
Komitetu są aktywni na arenie międzynarodo-
wej: prof. Tadeusz Juliszewski jest prezydentem 
CIGR, prof. Jerzy Weres członkiem zarządu 
wykonawczego CIGR, zarządu EFITA – Mię-
dzynarodowej Organizacji Technologii Informa-
tycznych w Rolnictwie, a prof. Janusz Piechoc-
ki przewodniczącym sekcji IV tej organizacji. 
W 2013 roku odbył się w Krakowie Światowy 
Kongres IV sekcji CIGR, którego organizatorem 
był prof. Sławomir Kurpaska. Członkowie komi-
tetu uczestniczyli w imprezach naukowych: XX 
Szkoły Zimowej „Postęp naukowo-techniczny 
i organizacyjny w rolnictwie”; „Teoretyczne 
i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej”; 
„Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej”; 
„Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i per-
spektywy rozwoju” oraz warsztatach naukowych 
„Rolnictwo, technika, zdrowie, życie”.

Komitet Technologii Drewna ocenił kluczo-
we kierunki dla aktualnie realizowanych badań 
naukowych z zakresu drzewnictwa w świetle 
możliwości podjęcia prac badawczo-wdrożenio-
wych związanych z realizacją programów ope-
racyjnych „Horyzont 2020”. Dokonana została 
analiza potencjału badawczego jednostek nauko-
wych i możliwości ich współpracy z przemysłem 
drzewnym. Komitet był współorganizatorem: 
XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Drewno – Materiał XXI wieku – Nowe kierun-
ki badań drewna, uniwersalnego materiału przy-
szłości”; XII Sympozjum „Ochrona obiektów 
budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną 
i ogniem”. Członkowie komitetu przygotowali 
liczne opinie i ekspertyzy dotyczące problemów 
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związanych z wprowadzaniem nowych techno-
logii w przemyśle drzewnym.

Komitet Uprawy Roślin organizował, 
z udziałem specjalistów spoza komitetu, debaty 
nt. stanu i perspektyw rozwoju nauk rolniczych 
w zakresie agronomii oraz oceniał perspektywy 
kształcenia na kierunku rolnictwo. Wyzwanie to 
podjęto ze względu na malejącą liczbę studentów 
na kierunkach rolniczych oraz niewłaściwe po-
strzeganie w społeczeństwie nauk stosowanych, 
w tym zwłaszcza rolniczych. Wiele problemów 
wynika ze zbyt wąskiego rozumienia dyscypliny 
agronomia. Opinie członków komitetu opubliko-
wano na łamach czasopism naukowych w formie 
artykułów problemowych oraz prezentowano na 
konferencjach naukowych. Generalna konklu-
zja wynikająca z debaty na temat doskonalenia 
działalności dydaktycznej, to konieczność zmian 
w sposobie i zakresie nauczania, a w obszarze 
badań otwarcie na interdyscyplinarność oraz 
podjęcie działań na rzecz zwiększenia rangi na-
ukowych czasopism rolniczych. Komitet współ-
organizował konferencję przy pomocy finansowej 
PAN „Aktualne kierunki w technologii uprawy 
roślin rolniczych”.

Komitet Zagospodarowania Ziem Gór-
skich współorganizował konferencję „Znaczenie 
obszarów górskich w realizacji strategii Europa 
2020”, na której określono możliwe scenariusze 
wpływu strategii na funkcje i zadania przypisa-
ne terenom górskim i górzystym. Przedstawiono 
rezultaty badań nad tworzeniem marki produktu 
regionalnego „wołowina sudecka”. W trakcie 
konferencji „Aktualne zagrożenia lasów” kon-
frontowane były poglądy uczestników nt. form 
gospodarowania w lasach, ich celowości i skut-
ków. Podczas spotkania z wicewojewodą woj. 
małopolskiego, komitet złożył propozycję udziału 
w programie zwalczania barszczu Sosnowskiego 
na obszarach górskich woj. małopolskiego. 

Komitet Zoologii opiniował 2 wnioski o na-
grodę naukową Wydziału. Przy wsparciu finan-
sowym PAN współorganizował dwa między-
narodowe sympozja: „Stawonogi pasożytnicze, 
alergogenne i jadowite – znaczenie medyczne 
i sanitarne” oraz „XVth International Colloqu-
ium on Amphipoda”. Zaproszeni goście z Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na 

zebraniu plenarnym, przedstawili stan, osiągnię-
cia i perspektywy badań zoologicznych w tych 
instytucjach. 

Czł. koresp. PAN Stefan Malepszy
Przewodniczący Rady Kuratorów
Wydziału II Nauk Biologicznych 
i Rolniczych PAN

W roku sprawozdawczym kontynuowano 
restrukturyzację pomocniczych jednostek na-
ukowych nadzorowanych przez Wydział: PAN 
Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej 
w Gołyszu, PAN Zakładu Antropologii we Wro-
cławiu, PAN Stacji Badawczej Rolnictwa Eko-
logicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt 
w Popielnie oraz likwidację PAN Centrum Badań 
Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym (końco-
wy etap). Sprawowano nadzór nad PAN Ogrodem 
Botanicznym – Centrum Zachowania Rożnorod-
ności Biologicznej. 

Zakończono postępowanie konkursowe, 
i zgodnie z wnioskiem Komisji, Prezes PAN po-
wierzył funkcję dyrektora dr. hab. Rafałowi Ko-
walczykowi, prof. IBS PAN w Instytucie Biologii 
Ssaków PAN w Białowieży. 

Powołana przez Radę Kuratorów Komisja ds. 
oceny komitetów Wydziału kontynuowała pracę 
nad oceną komitetów, której zakończenie zapla-
nowano w lutym 2014 r. 

Praca Rady Kuratorów w ramach działań 
bieżących polegała na: opiniowaniu wniosków 
placówek Wydziału o dofinansowanie działalno-
ści statutowej i o dotację celową, opiniowaniu 
wniosków dotyczących zmian w statutach insty-
tutów, prowadzeniu konkursów na dyrektorów in-
stytutów, opiniowaniu propozycji różnych aktów 
prawnych, inicjowaniu spotkań w innych waż-
nych sprawach, udziale w sesjach sprawozdaw-
czych instytutów i oficjalnych uroczystościach. 

Rada Kuratorów odbyła trzy posiedzenia, 
w tym jedno zrealizowane techniką wideokon-
ferencji. 
•  Na posiedzeniu w dniu 12 marca prof. Adam 
Zięcik, wiceprezes PAN, omówił przekształcenia 
placówek naukowych nieposiadających osobo-
wości prawnej oraz założenia funkcjonowania 
nowego periodyku PAN w wersji elektronicznej – 
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„PANorama”, natomiast prof. Mirosława Marody, 
Wiceprezes PAN, przedstawiła swoje stanowisko 
w sprawie oceny komitetów. Dyrektor Instytutu 
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 
w Warszawie prof. Adam Szewczyk przedstawił 
działania instytutu związane z formułą Green In-
stitute (zminimalizowanie wpływu Instytutu na 
środowisko naturalne) w związku z uzyskaniem 
od Komisji Europejskiej prawa do posługiwania 
się prestiżowym znakiem HR Excellence in Re-
search. Dr Paweł Szczęsny z IBB PAN, członek 
Komisji ds. „Open Access”, wygłosił wykład 
„Otwarta nauka – szanse i zagrożenia”. Prof. 
Stefan Malepszy scharakteryzował jednostki 
Wydziału, skupiając się na regulaminach oceny 
pracowników, zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 
sytuacji finansowej oraz udziale w projektach 
NCN i NCBiR. Podjęto uchwałę w sprawie za-
rządzenia konkursu i powołania Komisji ds. prze-
prowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego 
Nenckiego PAN w Warszawie. Rada Kuratorów 
zajęła stanowisko w sprawie reorganizacji PAN 
Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydro-
logii w zakresie zmiany dotychczasowej nazwy 
na Europejskie Regionalne Centrum Ekohy-
drologii Polskiej Akademii Nauk oraz zakresu 
działania, jako podstawowej jednostki naukowej 
PAN do czasu odnowienia porozumienia z UNE-
SCO. Podsumowano działalność Rady Kuratorów 
w roku 2012.
•  25 czerwca w trybie telekonferencji członko-
wie Rady Kuratorów podjęli stanowisko w spra-
wie opinii Komisji ds. ustalenia warunków 
likwidacji jednostki PAN Centrum Badań Eko-
logicznych, akceptując tę opinię. Dr hab. Jerzy 
Romanowski wyraził zgodę na pełnienie funkcji 
likwidatora Centrum.
•  Na posiedzeniu w dniach 28 i 29 listopada 
zarekomendowano Prezydium PAN prof. Zofię 
Szweykowską-Kulińską, jako kandydatkę na 
członka Rady Kuratorów Wydziału z grona wy-
bitnych uczonych polskich, niebędących człon-
kami Akademii. Uzupełniono Komisję Rady 
Kuratorów ds. oceny pomocniczych jednostek 
naukowych o dwie osoby: prof. Krzysztofa W. 
Nowaka i prof. Romualda Zabielskiego. Podjęto 
uchwałę w sprawie zarządzenia konkursu i powo-
łania Komisji ds. przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyro-
dy PAN w Krakowie. Podjęto uchwałę w sprawie 
unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora 
Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcele-
go Nenckiego PAN w Warszawie ogłoszonego 
w dniu 4 września 2013 roku oraz ponownego 
ogłoszenia konkursu. Omówiono wyniki kom-
pleksowej oceny jednostek naukowych dokona-
nej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych w 2013 roku. Podjęto uchwałę w sprawie 
przyjęcia wyników pracy Komisji ds. okresowej 
oceny jednostek naukowych: Instytutu Agrofizy-
ki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 
Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN 
w Krakowie, Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwie-
rząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie, 
Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, 
Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskie-
go PAN w Warszawie, Instytutu Środowiska Rol-
niczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Prof. Stefan 
Malepszy poinformował o stanie przekształceń 
pomocniczych jednostek naukowych Wydziału, 
które nie mają osobowości prawnej (PAN Zakła-
du Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Go-
łyszu, PAN Zakładu Antropologii we Wrocławiu, 
PAN Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego 
i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie), 
o likwidacji PAN Centrum Badań Ekologicznych 
w Dziekanowie Leśnym, wskazując na uwarun-
kowania wpływające na skuteczność podejmo-
wanych działań. Przedstawił plan najważniej-
szych działań Rady Kuratorów w 2014 roku.

EUROPEJSKIE REGIONALNE 
CENTRUM EKOHYDROLOGII PAN
(zmiana nazwy – Uchwała Nr 5/2013 

Prezydium PAN z dnia 26 marca 2013 r.) 

Dyrektor: prof. dr hab. Maciej Zalewski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp. 
PAN Zbigniew Kundzewicz

Instytut zatrudnia 17 pracowników, w tym 8 na-
ukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeli-
czeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „B” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
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wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 22 
prace, z tego 7 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 9 projektów badawczych, w tym 
3 zagraniczne, 8 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 5 tematów.

Wybrane wyniki: 
• W ramach realizacji projektu „Analiza punk-
towych źródeł zanieczyszczeń związkami biogen-
nymi, dioksynami i związkami dioksynopodob-
nymi w zlewni Pilicy oraz opracowanie metod 
ich redukcji” wykazano, że w zlewni Pilicy 
zlokalizowanych jest łącznie 137 oczyszczalni 
ścieków (Oś), które odprowadzają do Pilicy (bądź 
najpierw do jej dopływów) łącznie 17 634 138 m3 
ścieków rocznie. Z tego 89% odpływu ścieków 
odprowadzane jest z 48 miejskich Oś. Domowe 
i przemysłowe ścieki stanowią odpowiednio 3% 
i 8% ogólnej objętości ścieków, które odpływają 
odpowiednio z 39 i 50 małych Oś. Duże ładunki 
związków biogennych i innych zanieczyszczeń 
odpływające ze zlewni Pilicy do Wisły, a następ-
nie do Morza Bałtyckiego, przyczyniają się do 
jego eutrofizacji.
• W projekcie „Wyjaśnienie związków przy-
czynowo-skutkowych pomiędzy występowaniem 
toksynogennych zakwitów sinic a czynnikami 
abiotycznymi i biotycznymi ze szczególnym 
uwzględnieniem roli wirusów i bakterii” na 
Zbiorniku Sulejowskim (ZS) wykazano, iż klu-
czowym parametrem decydującym o intensyw-
ności oraz toksyczności zakwitu sinic był czas 
retencji wody, przy średnim 18-dniowym czasie 
retencji. Wzrósł udział procentowy toksynogen-
nych genotypów Microcystis. W zbiorniku wy-
kryto bakterie, o potencjale do degradacji MCs, 
homologiczne (95%) do szczepu Sphingopyxis 
oraz Stenotrophomonas. Bakteriami hodowalny-
mi zdolnymi do degradacji MC-LR wyizolowa-
nymi ze ZS były drobnoustroje homologiczne do 
rodzaju Aeromonas. 

• W projekcie „Mikrobiologiczne aktywizato-
ry w złożach denitryfikacyjnych stosowanych 
do oczyszczania zanieczyszczeń azotanowych 
dla wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 
i Dyrektywy Azotanowej” monitoring złoża de-
nitryfikacyjnego odbierającego zanieczyszczenia 
ze składowiska obornika, w którym substratem 
dla rozwoju bakterii był węgiel brunatny z do-
mieszką węgla wapiennego, wskazał na średnio 
65% redukcję azotanów w wodach gruntowych. 
W pilotowych badaniach próbek środowiskowych 
z w/w złoża, na podstawie amplifikacji i sekwen-
cjonowania genu nosZ kodującego ostatni etap 
procesu denitryfikacji, stwierdzono homologię do 
rodzaju Pseudomonas.

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym i gospodarczym, dzia-
łania zwiększające innowacyjność:
• Pracownicy podejmują działania mające na 
celu wsparcie naukowe dla rozwiązywania pro-
blemów środowiskowych w skali kraju. Do nich 
należy m.in. wywiązanie się Polski z zobowiązań 
nakładanych przez dyrektywę wodną Komisji Eu-
ropejskiej. W ramach projektu LIFE+EKOROB 
został opracowany „Program działań dla ogra-
niczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni 
Pilicy”, który swoim zasięgiem obejmuje obszar 
3 województw: łódzkiego, śląskiego i święto-
krzyskiego. Program działań jest przykładem 
propozycji systemowych rozwiązań w zarządza-
niu zlewnią pod kątem ograniczenia odpływu 
związków biogennych ze źródeł rolniczych i ko-
munalnych z zastosowaniem rozwiązań opartych 
na ekohydrologii. Program jest odpowiedzią na 
konieczność podjęcia wspólnych prac w ramach 
jednego, spójnego programu, przez jednostki sa-
morządowe szczebla gminnego i regionalnego, 
instytucji administracyjnych, w tym zarządzają-
cych, monitorujących i kontrolujących oraz sek-
tora prywatnego.
• W ramach europejskiego projektu Infrastruk-
turalnego EXPEER współrealizowanego przez 
ERCE, oraz we współpracy z siecią LTER-Europe 
i Projektem LifeWatch skatalogowano najbardziej 
zaawansowaną infrastrukturę obserwacyjną i eks-
perymentalną w zakresie badań nad wpływem 
klimatu na funkcjonowanie ekosystemów. Wraz 
z projektem LIFE+ENVEUROPE stworzono 
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geoportal, bazę danych dla jednostek prowadzą-
cych badania ekosystemowe w Europie DEIMS, 
opracowano system zarządzania informacją 
środowiskową oraz międzynarodowy thesau-
rus w celu ułatwienia centrom badawczym oraz 
decydentom dostępu do informacji niezbędnej 
w skutecznym zarządzaniu zasobami środowiska.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
•  Podejmowane są działania mające na celu 
transfer wiedzy pomiędzy naukowcami a de-
cydentami. Powołano Platformę Interesariuszy 
Projektu LIFE+EKOROB, która zrzesza przed-
stawicieli władz lokalnych i regionalnych, a tak-
że przedstawicieli instytucji publicznych zwią-
zanych z gospodarką wodną oraz rolnictwem. 
Odbyła się prezentacja i dyskusja nad wstępną 
wersją opracowanego dokumentu „Program dzia-
łań dotyczących ograniczenia zanieczyszczeń ob-
szarowych w zlewni Pilicy”. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
•  W wyniku pięcioletniej współpracy pomiędzy 
Rzecząpospolitą Polską i Demokratyczną Repu-
bliką Etiopii w ramach projektu „Implementation 
of Ecohydrology – a transdysciplinary science 
for integrated water management and sustaina-
ble development in Ethiopia”, finansowanego ze 
środków programu pomocowego Polish Aid Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych, podjęte zostały 
działania w kierunku utworzenia Afrykańskiego 
Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNE-
SCO w Etiopii. W przygotowanych przez Rząd 
Etiopskiej Republiki Demokratycznej dokumen-
tach strona etiopska podkreśla fundamentalną rolę 
Polski w przygotowaniu podstaw naukowych, 
edukacyjnych i instytucjonalnych dla utworzenia 
Centrum. Równocześnie zwraca uwagę na potrze-
bę dalszej współpracy z Centrum i rolę ERCE, 
jako mediatora pomiędzy Etiopią i UNESCO. 
• We współpracy z Instytutem Hydrobiologii 
Czeskiej Akademii Nauk został zatwierdzony 
standard CEN oceny liczebności ryb metodami 
hydroakustycznymi, głównie w wodach płytkich 
”European Standard EN 15910:2014. Water qual-
ity – guidance on the estimation of fish abundance 
with mobile hydroacoustic methods”.

Uzyskany doktorat:
Ilona Gągała Wpływ czynników środowiskowych 
ze szczególnym uwzględnieniem roli bakterii na 
dynamikę występowania oraz toksyczność słod-
kowodnych sinic.

Instytut należy do sieci naukowych: International 
Long-Term Ecological Research Network; LTER 
Europe; Polish Long-Term Ecosystem Research 
Network (PoLTER).

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
AlterNet 2 (Monitoring bioróżnorodności, czyn-
ników decydujących o jej zmianach oraz kon-
sekwencji socjo-ekologicznych); Konsorcjum 
BioTechMed; Konsorcjum naukowe MIKRAZO.

 90-364 Łódź, ul. Tylna 3
 (42) 681-70-07, fax (42) 681-30-69
 e-mail: erce@erce.unesco.lodz.pl
www.erce.unesco.lodz.pl

INSTYTUT AGROFIZYKI 
im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Józef Horabik 
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp. 
PAN Wiesław Oleszek

Instytut zatrudnia 101 pracowników, w tym 46 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 2(B) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 84 
prace, z tego 48 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 49 projektów badawczych, w tym 
9 zagranicznych, 47 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 10 tematów.
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Wybrane wyniki: 
•  Wykazano, że osad z oczyszczalni ścieków 
mleczarskich powoduje wzrost różnorodności 
funkcjonalnej i genetycznej mikroorganizmów 
glebowych. Stwierdzono, że różnorodność 
i aktywność mikrobiologiczna kształtuje się na 
wyższym poziomie w ryzosferze badanych ro-
ślin i obniża w glebie, poza zasięgiem korzeni. 
Wykazano duże zróżnicowanie genetyczne w za-
leżności od zastosowanego nawożenia (osadem 
lub nawozami mineralnymi). Stwierdzono, że 
najbardziej wrażliwymi parametrami mikrobio-
logicznymi i biochemicznymi na zastosowane 
czynniki doświadczalne (nawożenie organiczne 
i mineralne, warstwa gleby, gatunek rośliny) są: 
aktywność dehydrogenaz, aktywność proteaz 
oraz nasilenie amonifikacji i nitryfikacji.
•  Na postawie obrazów AFM i widm FT-IR pek-
tyn z marchwi i jabłek wykazano, że poszczegól-
ne ich frakcje w ścianie komórkowej mają różną 
strukturę molekularną, która zmienia się wraz 
z przechowywaniem. Degradacja enzymatyczna 
pektyn determinuje właściwości roślinnych ścian 
komórkowych. Pektyny związane kowalencyjnie 
w ścianie komórkowej samoorganizują się w re-
gularną, uporządkowaną sieć. Pektyny związane 
jonowo występują jako liniowe i rozgałęzione 
łańcuchy. Struktury te degradują się w wyniku 
działania enzymów pektolitycznych. Wykazane 
właściwości pektyn na poziomie molekularnym 
są wytłumaczeniem procesu mięknięcia owoców 
i warzyw.
• Opracowano numeryczny model mechaniki 
tkanki roślinnej w skali komórkowej. Do opisu 
deformacji struktury komórkowej tkanki uzyska-
nej na obrazach mikroskopowych zastosowano 
metodę elementów skończonych. Model ten 
poprawnie opisuje eksperymentalne charakte-
rystyki mechaniczne oraz umożliwia predykcję 
trudno mierzalnych wartości modułu Younga 
ściany komórkowej, pomagając w interpretacji 
oddziaływań biomechanicznych na poziomie 
komórek.

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym i gospodarczym; dzia-
łania zwiększające innowacyjność: 
• Opracowano metodę wyznaczania faz prze-
mian strukturalnych ciasta chlebowego polega-

jącą na równoczesnym rejestrowaniu zmian ob-
jętości, ciśnienia i konsystencji ciasta w czasie 
modelowego wypieku. W oparciu o tę metodę 
wyodrębniono pięć takich faz: relaksacja naprę-
żeń, rozluźnianie termiczne, kleikowanie skrobi, 
utwardzanie struktury i kurczenie objętościowe. 
Opracowana metoda stanowi nowe narzędzie do 
badania mechanizmu procesu wypieku chleba 
i wpływu na jego przebieg dodatków stosowa-
nych w produkcji piekarskiej.
•  Wykazano istotny wpływ flawonoidów i czyn-
ników Nod na profil metaboliczny mikroorgani-
zmów glebowych. Dowiedziono, że połączenie 
flawonoidów ze słomą powodowało obniżenie 
ogólnej aktywności metabolicznej gleby. Stwier-
dzono, że zastosowane czynniki Nod łagodziły 
szkodliwy wpływ zagęszczenia gleby na wzrost 
grochu oraz wiązanie azotu atmosferycznego 
przez mikroorganizmy współżyjące z rośliną.
•  Cechy mechaniczne roślin są determinowane 
przez komórki i ściany komórkowe, jednak do-
tychczas badania eksperymentalne w skali mi-
kro i nano na żywych obiektach były utrudnione 
przez brak odpowiednich metod badawczych. 
Użycie mikroskopu sił atomowych umożliwi-
ło zmierzenie modułu Younga trzech obiektów 
związanych z mechaniką komórek: żyjącego 
protoplastu 0,2-6 kPa (burak czerwony), żyją-
cej komórki 50-200 kPa (pomidor) oraz ściany 
komórkowej 200-3000 kPa (gruszka). Wyniki 
wskazują na hierarchiczną architekturę tkanki 
roślinnej w odniesieniu do właściwości mecha-
nicznych i mogą być podstawą do opracowania 
odpowiednich modeli wielkoskalowych.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
•  Pracownicy Instytutu czynnie uczestniczyli 
w pracach Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubelskiego dotyczących panelu eksperckie-
go ds. formułowania Strategii Rozwoju Innowacji 
Województwa Lubelskiego oraz wyboru tzw. In-
teligentnych Specjalizacji Województwa, stano-
wiących podstawę do opracowania kierunków 
interwencji regionalnego programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
Brali udział w kampanii promocyjnej mającej na 
celu przełamanie oporów społecznych związa-
nych z budową biogazowni w Ożarowie.
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Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
•  Opublikowano wspólnie 9 prac naukowych.
• Przebadano wpływ różnych dawek zeolitu 
pochodzącego z kopalni w Socirnicy (Ukraina) 
na właściwości wodne i adsorpcyjne gleb repre-
zentatywnych dla obszaru Lubelszczyzny oraz 
wykonano doświadczenia mikropoletkowe doty-
czące wpływu zeolitu na plonowanie gorczycy 
białej. Stwierdzono korzystny wpływ zeolitu na 
retencję wodną i higroskopijność gleb oraz, że 
większe dawki zeolitu mogą powodować częścio-
we przesuszanie gleby, co może być szczególnie 
niekorzystne w początkowych fazach kiełkowa-
nia nasion.
• Przy użyciu dwóch wybranych modeli wzro-
stu i rozwoju roślin (WOFOST i DNDC) prze-
prowadzono symulacje plonowania pszenicy jarej 
i ozimej przy różnych scenariuszach zmian kli-
matu w pięciu wybranych miejscach w Europie. 
Przeprowadzone symulacje pozwoliły na kon-
strukcje powierzchni dla wybranych parametrów 
i charakterystyk klimatycznych oraz roślinnych. 
Wykazano, że istnieje silna korelacja między 
rozwojem i plonowaniem roślin a temperaturą 
powietrza i opadami.

Uzyskane patenty: „Urządzenie doświadczalne 
do wyznaczania wpływu zawilgocenia roślinne-
go materiału sypkiego przechowywanego w si-
losach i zbiornikach na występowanie zjawiska 
samonagrzewania”; „Urządzenie pomiarowe do 
wyznaczania ilorazu naporu oraz parcia ośrodka 
sypkiego na ściany prostopadłościennego zbior-
nika”; „Sposób wytwarzania oleju smarowego 
z oleju gorczycowego”.

Uzyskano wzory przemysłowe: „Urządzenie do 
pomiaru kruchości i tekstury owoców i warzyw”; 
„Urządzenie do prowadzenia analizy stanu mate-
riałów biologicznych z zastosowaniem zjawiska 
biospeckli”.
Uzyskano wzór użytkowy „Głowica akustyczna 
do pomiaru kruchości i tekstury owoców i wa-
rzyw, zwłaszcza jabłek”.

Uzyskana habilitacja: 
Magdalena Frąc Ocena mikologiczna osadu 
z oczyszczalni ścieków mleczarskich oraz jego 

wpływ na różnorodność funkcjonalną mikroor-
ganizmów glebowych.
Uzyskany doktorat: 
Anna Król Wzrost i pobieranie wody przez rzepak 
żółtonasienny w zależności od stanu zagęszczenia 
gleby.

Instytut jest członkiem konsorcjów: Międzynaro-
dowe Konsorcjum Naukowe – Umowa partnerska 
do realizacji projektu „Opracowanie innowacyj-
nego modelu transgranicznego wykorzystania 
tufów zeolitowych”; Konsorcjum Naukowe pod-
miotów do realizacji projektu „Zostań odkrywcą 
fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, 
eksperymenty, badania”; Konsorcjum Naukowe 
podmiotów do realizacji projektu badawczego 
„Urządzenie do monitorowania stanu mikrobio-
logicznego nasion na podstawie elektronicznej 
analizy substancji lotnych”; Konsorcjum Badań 
Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żyw-
ności dla Jakości Życia (EnFoodLife) do złoże-
nia wspólnej propozycji projektu inwestycyjnego 
w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej 
w procesie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej 
Infrastruktury Badawczej (PMDIB) do Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Konsorcjum 
Bio-based; Szwedzko-Polska Platforma Zrówno-
ważonej Energetyki; Ogólnokrajowy Zintegrowa-
ny System Obserwacji Gazów Szklarniowych” 
(ICOS-PL); ProBioCluster do realizacji projektu 
„Wsparcie rozwoju gospodarczego i innowacyj-
ności produktów w oparciu o naturalne technolo-
gie mikrobiologiczne”; „Konsorcjum Naukowo- 
Przemysłowe Genetyki i Genomiki Stosowanej 
POLAPGEN”; Konsorcjum do realizacji projek-
tu „Opracowanie zaawansowanej technologicznie 
konstrukcji prasy silosującej o wysokim stopniu 
innowacyjności”; Konsorcjum do realizacji pro-
jektu „Sensory dielektryczne do badania wilgot-
ności gleby oraz jakości materiałów i produktów 
rolniczych”; Konsorcjum do realizacji projektu 
„Unowocześnienie reflektometrycznego miernika 
do selektywnego pomiaru wilgotności materiałów 
porowatych”; Konsorcjum do realizacji projektu 
„Wykorzystanie ultradźwięków do wspomagania 
procesów suszenia materiałów biologicznych 
szczególnie wrażliwych na termiczne warunki 
suszenia”; Konsorcjum do realizacji projektu 
badawczo-rozwojowego „Technologia produkcji 
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oraz zestaw maszyn i urządzeń do wytwarzania 
biokompozytów skrobi termoplastycznej prze-
znaczonych na biodegradowalne opakowania 
sztywne”; Konsorcjum ECOTECH-COMPLEX, 
realizujące projekt „ECOTECH-COMPLEX 
Człowiek, Środowisko, Produkcja”.

Instytut jest członkiem w Klastrze Biowęglowym 
realizowanym w ramach Programu dla Europy 
Środkowej E2BEBIS „Środowiskowe i ekono-
miczne korzyści z utworzenia Klastra Biowęglo-
wego na obszarze Europy Środkowej”.

 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

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

Instytut zatrudnia 264 pracowników, w tym 102 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A+” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
145 prac, z tego 125 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 160 projektów badawczych, 
w tym 6 zagranicznych, 61 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 55 tematów.

Wybrane wyniki: 
• W ramach projektu badawczego „Saccharo-
myces cerevisiae jako modelowy organizm do 

badania biochemicznych i molekularnych efek-
tów mutacji w syntazie ATP zidentyfikowanych 
w komórkach nowotworowych” zidentyfikowano 
ponad 50 mutacji w komórkach nowotworowych. 
Mutacje w genie mitochondrialnym ATP6, ko-
dującym podjednostkę syntazy ATP, powodują 
u człowieka choroby mitochondrialne – NARP i/
lub MILS. Ich znaczenie dla procesu nowotwo-
rowego nie jest znane i stanowi obecnie temat 
dyskusji naukowych. Wprowadzono pięć mutacji 
w wysoce konserwowanych pozycjach (odpowia-
dających mutacjom ludzkim opisanym w komór-
kach guzów) do genu ATP6 modelowego organi-
zmu drożdży S. cerevisiae i zbadano ich wpływ 
na metabolizm mitochondriów. Badane mutacje 
nie zmieniają funkcjonowania systemu OSPHOS 
i syntazy ATP. Tylko jedna z nich prowadzi do 
obniżenia syntezy ATP o 60% i ilości syntazy 
ATP o połowę w mitochondriach w podwyższo-
nej temperaturze. Dwie mutacje prowadzą do 
większej wrażliwości komórek drożdży na stres, 
co sugeruje, że nie są one obojętne dla komórek 
drożdży.
• W projekcie badawczym Marie Curie Training 
Site „Characterization of regulatory roles of SWI/
SNF-type chromatin remodeling complexes in the 
control of development and hormonal, biotic and 
abiotic stress responses in Arabidopsis” wyko-
rzystując nowatorską metodę indukowalnej kom-
plementacji mutacji w genach SWI3A i SWI3B 
opisano po raz pierwszy fenotypy somatyczne 
powodowane przez te mutacje i określono ich 
wpływ na transkryptom Arabidopsis. Obserwo-
wane zmiany fenotypowe przypominały efekt 
powodowany przez inaktywację genów związa-
nych z utrzymaniem homeostazy komórkowej, 
wskazując na potencjalne powiązanie tego pro-
cesu z remodelingiem chromatyny. Zidentyfiko-
wano domeny rozpoznawane przez kompleksy 
SWI/SNF w promotorach genów regulowanych 
poprzez hormony. Badania doprowadziły do od-
krycia istotnej funkcji kompleksów SWI/SNF 
w szlaku biosyntezy i przekazywania sygnału za 
pomocą giberelin, a także pozwoliły na umiejsco-
wienie kompleksów SWI/SNF w sieci zależności 
pomiędzy szlakami przekazywania sygnału za po-
mocą różnych hormonów.
• W projekcie badawczym akcji COST „Rola 
kinaz SNRK2 (SNF1-related protein kinases 2) 
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w regulacji wrażliwości roślin na stres deficy-
tu wody i zasolenia” określono rolę wybranych 
kinaz SnRK2 w odpowiedzi roślin na stres abio-
tyczny. Obiektem badań były kinazy niezależne 
od ABA, SnRK2.4 i SnRK2.10. Wykazano, że 
kinazy te uczestniczą w odpowiedzi roślin na za-
solenie i stres indukowany przez Cd2+. SnRK2.4 
i SnRK2.10 regulują akumulację reaktywnych 
form tlenu powstających w roślinie pod wpły-
wem w/w stresów oraz ekspresję genów induko-
wanych w odpowiedzi roślin na stres abiotyczny. 
Wykazano udział SnRK2 w regulacji ekspresji 
genów, których produkty biorą udział w foto-
syntezie. Zidentyfikowano kilka potencjalnych 
substratów badanych kinaz wykorzystując różne 
metody badawcze, przede wszystkim fosfopro-
teomiczne. Są wśród nich m.in. białka wiążące 
RNA, białka wiążące wapń, dehydryny (ERD10 
i ERD14) oraz niektóre z białek LEA. Dla więk-
szości z nich potwierdzono ich fosforylację przez 
SnRK2 in vitro.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
• We współpracy opublikowano 15 publikacji, 
7 kolejnych jest przygotowanych do druku, wy-
konano 2 prace doktorskie, opracowano 2 nowe 
metody badawcze, uzyskano 1 patent w USA oraz 
zgłoszono 17 wniosków patentowych.
• Wykazano, że białko DIS3l2, które jest zmu-
towane w syndromie Perlmana, jest egzekutorem 
nieopisanej wcześniej ścieżki degradacji RNA 
w cytoplazmie komórek ludzkich. DIS3l2 jest 
procesywną egzonukleazą, niebędącą częścią 
żadnego stabilnego kompleksu białkowego. Wią-
że się ono z aktywnymi translacyjnie rybosomami 
i w sposób zależny od RNA oddziałuje z egzo-
nukleazą XRN1. Wyciszenie DIS3l2 powoduje 
globalne zmiany w metabolizmie mRNA, zwięk-
szając ilość tak zwanych ciałek P, w których aku-
muluje się nieaktywne translacyjnie mRNA. Do 
tej pory uważano, że za degradację mRNA w cy-
toplazmie odpowiedzialne są dwie podstawowe 
ścieżki zależne od egzonukeazy Xrn1 trawiącej 
RNA od końca 5’ do 3’ oraz kompleksu egzosomu 
degradującego RNA od końca 3’ do 5’. Analizy na 
skalę całego genomu wykazały, że brak DIS3l2 
powoduje akumulację dużej liczby mRNA, co 
jest spowodowane wzrostem jego stabilności. 

Wiele z akumulowanych mRNA koduje białka 
uczestniczące w regulacji cyklu komórkowego, 
co może wyjaśniać zwiększenie szybkości po-
działów komórek izolowanych od pacjentów 
z syndromem Perlmana, który charakteryzuje się 
gigantyzmem i predyspozycją do raka Wilmsa.
• Opracowano nową metodę ekstrakcji związ-
ków poliizoprenoidowych z tkanek fotosynte-
tycznych roślin z użyciem ciekłego dwutlenku 
węgla w stanie nadkrytycznym (Supercritical Flu-
id Extraction, SFE). SFE okazała się wydajną me-
todą ekstrakcji związków poliizoprenoidowych 
o krótkiej i średniej długości łańcucha. Dla tych 
związków wydajność SFE była wyższa niż „kla-
sycznej” ekstrakcji z zastosowaniem rozpuszczal-
ników organicznych. Ekstrakty uzyskane metodą 
SFE zawierały mniejszą zawartość zanieczysz-
czeń (np. chlorofilu) niż ekstrakty pochodzące 
z tej samej tkanki uzyskane za pomocą rozpusz-
czalników organicznych. Ekstrakty uzyskane me-
todą SFE są stabilne chemicznie i nie zawierają 
rozpuszczalników organicznych – mogą być uży-
wane bezpośrednio w doświadczeniach nad mo-
dyfikacją diety oraz jako wyjściowy materiał do 
otrzymywania semi-syntetycznych pochodnych 
poliizoprenoidów, np. fosforanów. 

Tytuł profesora uzyskał Jarosław Poznański.
Uzyskane habilitacje: 
Katarzyna Chwedorzewska Zmienność genetycz-
na i epigenetyczna rośliny rodzimej Deschampsia 
antarctica Desv. i obcej Poa annua L. w ekstre-
malnym środowisku antarktycznym;
Szymon Kaczanowski Zastosowanie metod bioin-
formatycznych w badaniu procesu ewolucji;
Magdalena Krzymowska Dialog molekularny 
dwóch błyskotliwych adwersarzy – roślin i pato-
gennych bakterii;
Anna Sikora Wybrane procesy zależne od żelaza 
Fe(II) i Fe(III) w komórkach mikroorganizmów: 
znaczenie biotechnologiczne oraz efekty zaburzeń 
w komórce;
Elżbieta Speina Mechanizmy modyfikacji systemu 
naprawy przez wycinanie zasad, ich znaczenie 
dla wydajności naprawy DNA i rozwoju nowo-
tworów.

Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości – 
Genomika.
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Instytut należy do sieci naukowych: „Zastosowa-
nie systemów bioinformatycznych, biologicznych 
i biotechnologicznych do poszukiwania nowych 
związków obniżających stężenie cholesterolu”; 
Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności 
(Global Biodiversity Information Facility GBIF); 
„Podstawy zabezpieczenia potrzeb paliwowych 
polskiej energetyki jądrowej”; „Sterowanie pro-
gramem rozwoju układu pokarmowego i eko-
systemu jelitowego noworodków dla poprawy 
zdrowia dorosłych zwierząt i człowieka”; „Me-
tabolizm RNA u eukariota”; „Nowe zastosowania 
spektroskopii magnetycznego rezonansu jądro-
wego w chemii, biologii, farmacji i medycynie”. 
Instytut jest członkiem Klastra Nauk Medycznych 
i Biomedycznych Alice-Med.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Konsorcjum do realizacji projektu „A novel 
approach to monitoring the impact of climate 
change on Antarctic ecosystems”; Konsorcjum 
do realizacji projektu „Szczepionka przeciw 
grypie – innowacyjne otrzymywanie antygenów 
podjednostkowych”; Konsorcjum do realizacji 
projektu „Toward structural characterization of 
novel mechanizm of inhibitation of SnRK2s ac-
tivity by calcium sensor (SCS) in plants”; Kon-
sorcjum do realizacji projektu „Role of the FTO 
dioxygenase in development of obesity – multi-
disciplinary study on selected model systems”; 
Konsorcjum do realizacji projektu „Funkcjonalne 
zróżnicowanie niekodujących RNA u Eukariota”; 
Konsorcjum do realizacji projektu „Oznaczenie 
panelu stężeń hormonów steroidowych w ślinie 
i krwi obwodowej z zastosowaniem LC-MS/MS 
– nowe narzędzia rutynowej diagnostyki endo-
krynologicznej”; „Bio-KNOW”; Konsorcjum 
CCBMT; Konsorcjum do realizacji projektu „Al-
ternatywna mikrobiologiczna metoda produkcji 
wodoru i metanu na drodze fermentacji (skala 
ułamkowa)”; Konsorcjum do realizacji projektu 
„Optymalizacja pracy dwustopniowego reaktora 
do wytwarzania wysokometanowego biogazu – 
opracowanie biostarterów i markerów fermentacji 
metanowej”; Konsorcjum do realizacji projektu 
„SUMO modification system in Caenorhabdi-
tis elegans – analysis at the level of the entire 
organism”; Konsorcjum CBFPE; POL-OPEN - 
SCREEN; Konsorcjum do realizacji projektu 

„System biology of Mycobacterium tuberculosis”; 
Konsorcjum do realizacji projektu „Studies of nuc-
leic acids – from basic to applied research”; Cen-
trum Systemowej Biotechnologii Roślin, Fotosyn-
tezy i Paliw Odnawialnych; Biocentrum Ochota.
Uczestniczy w innych formach zrzeszeń po-
wołanych dla potrzeb realizacji 3 wspólnych 
przedsięwzięć naukowych: „Badania systemowe 
czynników genetycznych choroby wieńcowej”; 
„Opracowanie metod: profilowania metabolicz-
nego i ilościowego oznaczania w materiale kli-
nicznym panelu leków immunosupresyjnych oraz 
oceny ryzyka podania pacjentowi azatiopryny”; 
Badanie genomów bakterii probiotycznych L. ca-
sei i paracasei.

 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5a
 (22) 592-21-45, (22) 592-21-42
 e-mail: secretariate@ibb.waw.pl
www.ibb.waw.pl

INSTYTUT BIOLOGII 
DOŚWIADCZALNEJ 

im. Marcelego Nenckiego PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Adam Michał Szewczyk
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz. 
PAN Leszek Kaczmarek

Instytut zatrudnia 258 pracowników, w tym 107 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
193 prace, z tego 146 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 188 projektów badawczych, 
w tym 15 zagranicznych, 120 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 112 tematów.
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Wybrane wyniki: 
• Scharakteryzowano molekularnie i funkcjo-
nalnie różne fenotypy mikrogleju w patologiach 
mózgu (stan zapalny i guzy mózgu). Wykazano, 
że glejaki indukują w mikrogleju fenotyp proin-
wazyjny i immunosupresyjny poprzez cytokinę 
CSF2, której ekpresja jest podwyższona w złośli-
wych glejakach. Stwierdzono, że po wyłączeniu 
genu produkującego białko CSF2 komórki nowo-
tworowe już nie przyciągają i nie przeprogramo-
wują mikrogleju, a układ odpornościowy zaczyna 
pracować zgodnie z oczekiwaniami i przywróco-
na jest odpowiedź przeciwnowotworowa, dzięki 
czemu złośliwy guz nie rośnie.
• Scharakteryzowano pod względem farmako-
logicznym i elektrofizjologicznym właściwości 
mitochondrialnego kanału potasowego o dużym 
przewodnictwie regulowanego jonami wapnia 
oraz możliwości oddziaływania tego kanału 
z enzymem łańcucha oddechowego – oksydazą 
cytochromową. W przyszłości, wyniki umożli-
wią zrozumienie mechanizmu, który wiąże mi-
tochondrialne kanały potasowe ze zjawiskiem 
cytoprotekcji. Być może, że będąc na tropie jed-
nego z najstarszych mechanizmów ochronnych 
na poziomie komórek, nauczymy się wspomagać 
ten mechanizm.
• Wykazano, że leki przeciwpsychotyczne dru-
giej generacji powodują wyraźne zmniejszenie 
częstości anormalnych oscylacji w czynności 
mózgu, w porównaniu z lekami pierwszej gene-
racji. Wyniki pokazują, że modulacja oscylacji 
o wysokiej częstości w jądrze półleżącym może 
być charakterystyczną cechą tych środków, a za-
obserwowany efekt może przynajmniej częścio-
wo wyjaśniać różnice w klinicznej skuteczności 
zbadanych środków przeciwpsychotycznych.

Osiągnięcie jednostki o znaczeniu społecznym: 
• Wykazano, że podwyższona lipogeneza i eks-
presja desaturazy stearoilo-CoA (SCD) w mięśniu 
sercowym jest związana z rozwojem fizjologicz-
nego przerostu lewej komory (LV) serca i może 
być częścią mechanizmu biorącego udział w ada-
ptacji serca do wysiłku fizycznego. Akumulacja 
triacylogliceroli i diacylogliceroli związana z pa-
tologicznym przerostem LV jest efektem obniżo-
nej lipolizy w kardiomiocytach. Brak aktywacji 
lipogenezy może być jednym z mechanizmów 

prowadzącym do rozwoju patologicznego przero-
stu LV i, w konsekwencji, do dysfunkcji mięśnia 
sercowego.

Zastosowanie wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym, działania zwiększa-
jące innowacyjność: 
• Powstaje zaawansowane narzędzie informa-
tyczne do terapii dzieci z opóźnionym rozwojem 
mowy oraz ludzi w wieku podeszłym. Projekt 
dotyczący terapii glejaków jest obecnie na eta-
pie pozyskiwania kolejnej rundy finansowania na 
badania przedkliniczne we współpracy z partne-
rem przemysłowym. Przygotowywana jest oferta 
handlowa dla przedsiębiorców dotycząca nowego 
sposobu diagnostyki i leczenia nadciśnienia. Ce-
lem jest rozpoczęcie badań przedklinicznych.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
•  Opublikowano 42 wspólne prace naukowe.
•  Określono rolę lipogenezy w regulacji szla-
ków naprawy DNA. Wykazano, że myszy nokau-
towe OKO, które charakteryzują się zaburzoną 
naprawą DNA, mają podwyższoną zawartość 
błonowych fosfolipidów (głównie fosfatydylo-
choliny i fosfaydyloetanolaminy) oraz zaburzenia 
w poziomie desaturacji i elongacji kwasów tłusz-
czowych. Wyniki te sugerują, że zaburzeniom 
naprawy DNA towarzyszą nieprawidłowości 
w syntezie lipidowych wtórnych przekaźników.
• Określono rolę białka CacyBP/SIP w patologii 
choroby Alzheimera (AD). U jej podstaw leżą, 
między innymi, zmiany w cytoszkielecie mikro-
tubularnym, spowodowane zmianami w stopniu 
fosforylacji związanego z mikrotubulami białka 
tau. Fosforylacja tau zapoczątkowuje proces agre-
gacji tego białka we włókna, które tworzą sploty 
neurofibrylarne (PHF i NFT), będące przyczy-
ną zmian neurodegeneracyjnych. CacyBP/SIP 
jest białkiem występującym w dużych ilościach 
w mózgu, a jego oddziaływanie z tubuliną suge-
ruje, iż może ono odgrywać rolę w reorganizacji 
cytoszkieletu. Wykazano, że CacyBP/SIP kolo - 
kalizuje z tau-PHF w mózgu osób z AD oraz 
wykazuje podobną wewnątrzkomórkową lokali-
zację z białkiem tau w mózgu myszy z tauopa-
tią. Wykazano po raz pierwszy, że CacyBP/SIP 
może defosforylować białko tau, co wydaje się 
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być ważne w prowadzeniu dalszych badań doty-
czących poznania molekularnych mechanizmów 
prowadzących do rozwoju choroby Alzheimera.
• Wykazano, że transplantacja wybranych po-
pulacji płodowych komórek serotoninowych 
do rdzenia kręgowego poniżej miejsca całko-
witego przecięcia wspomaga restytucję funkcji 
lokomocyjnych tylnych kończyn u szczurów 
paraplegicznych. Przy czym, w celu osiągnię-
cia istotnej poprawy funkcji lokomocyjnych, 
konieczne jest użycie do przeszczepu komórek 
serotoninowych pobranych z kilku obszarów pnia 
mózgu, będących źródłem zstępujących włókien 
serotoninowych, włącznie z populacją komórek 
okołopiramidowego obszaru lokomocyjnego 
(PPR). Wykazano, że odtworzone ruchy kończyn 
kontrolowane są przez takie same mechanizmy 
receptorowe jak u zwierząt normalnych: recepto-
ry 5-HT2 pełnią istotną rolę w kontroli zarówno 
funkcji sieci generatora wzorca lokomocji, jak 
i motoneuronów, podczas gdy rola receptorów 
5-HT7 wydaje się być ograniczona do kontroli 
aktywności sieci generatora wzorca.

Uzyskane patenty: „Mutant strains of Escherichia 
coli, a method of testing potential antibacterial 
agents using said strains as well as a testing kit”; 
„Biological system and assay for identifying in-
hibitors of tubulin glutamylases”.

Tytuł profesora uzyskał Andrzej Kasprzak.
Uzyskane habilitacje:
Magdalena Dąbrowska Szlaki sygnałowe regulu-
jące proces przyspieszonego starzenia komórek;
Paweł Dobrzyń Metaboliczna i regulatorowa 
funkcja desaturazy stearoilo-CoA w mięśniu ser-
cowym;
Robert Filipkowski Zbadanie roli nowych neu-
ronów w mózgu dorosłych zwierząt dzięki zasto-
sowaniu myszy pozbawionych genu cykliny D2;
Ewelina Knapska Mechanizmy nabywania, 
wygaszania i odnawiania warunkowej reakcji  
strachu;
Katarzyna Piwocka Nowe prożyciowe mechani-
zmy aktywowane przez onkogen BCR-ABL w ko-
mórkach przewlekłej białaczki szpikowej, promu-
jące rozwój i progresję choroby oraz odporność 
na terapię; poszukiwanie nowych celów i strategii 
terapeutycznych;

Tomasz Wilanowski Czynniki transkrypcyjne 
z rodziny Grainyhead-like (GRHL) u ssaków;
Dorota Włoga Glicylacja i glutamylacja, mody-
fikacje potranslacyjne tubuliny i ich wpływ na 
bogenezę i funkcjonowanie struktur mikrotubu-
larnych u orzęska Tetrahymena thermophila.
Uzyskany doktorat:
Marine Yeghiazaryan Localisation and function 
of gelatinases MMP-2 and MMP-9 in the rat skel-
etal upon locomotor training.

Instytut należy do sieci naukowych: Neuroelec-
tronics and nanotechnology: Towards a Multi-
disciplinary Approach for the Science and En-
gineering of Neuronal Networks – NAMASEN; 
Network of European Neuroscience Institutes – 
ENI-Net; Extracellular brain proteolysis in neu-
ronal plasticity and neuropsychiatric disorders – 
EXTRABRAIN; nEUROinflammation, projekt 
10 „Determination of microglial phenotype by 
intracellular signaling”.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Konsorcjum do realizacji projektu „Repozyto-
rium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN)”; 
Konsorcjum do realizacji projektu „Centrum 
Badań Przedklinicznych i Technologii Centrum 
Neurobiologii (CN)”; Konsorcjum do realizacji 
projektu „Biocentrum Ochota – infrastruktura 
informatyczna dla rozwoju strategicznych kie-
runków biologii i medycyny”; Konsorcjum do 
realizacji projektu „Kwantowe nanostruktury 
półprzewodnikowe do zastosowania w biologii 
i medycynie – Rozwój i komercjalizacja nowej 
generacji urządzeń diagnostyki molekularnej 
opartych o nowe polskie przyrządy półprze-
wodnikowe (NANOBIOM)”; Konsorcjum do 
realizacji projektu „Innowacyjne metody wyko-
rzystania komórek macierzystych”; Biologiczne 
Konsorcjum Naukowe Ochota Warszawa „Bio- 
KNOW”; Konsorcjum do realizacji projektu 
„Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne 
Nanomateriałów Funkcjonalnych (NanoFun)”; 
Konsorcjum do realizacji projektu „Śródbłonek 
naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od 
badań poznawczych do oferty innowacyjnego 
leku o działaniu śródbłonkowym”; Konsorcjum 
do realizacji projektu „Międzynarodowe Pro-
jekty Doktoranckie – International Phd Studies 
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in Neurobiology”; Konsorcjum do realizacji pro-
jektu POKL „Nowoczesne metody, leki i terapie 
dla ochrony zdrowia i gospodarki Europy XXI 
wieku – interdyscyplinarne kształcenie w obsza-
rze nauk biomedycznych na studiach II i III stop-
nia”; Konsorcjum do realizacji projektu „The dark 
side of a bright molecule: Determinants of glyco-
gen-induced cell dysfunction (HFSP)”; Konsor-
cjum do realizacji projektu „Neuroelectronics and 
nanotechnology: Towards a Multidisciplinary Ap-
proach for the Science and Engineering of Neu-
ronal Networks (NAMASEN)”; Konsorcjum do 
realizacji projektu „European Study to Establish 
Biomarkers of Human Ageing (MARKAGE)”; 
Konsorcjum do realizacji projektu „Affording 
Recovery In StrokE (ARISE)”; Konsorcjum do 
realizacji projektu „Euro-BioImaging – Research 
infrastructure for imaging technologies in bio-
logical and biomedical sciences”; Konsorcjum 
do realizacji projektu „Extracellular brain prote-
olysis in neuronal plasticity and neuropsychiatric 
disorders (EXTRABRAIN)”; nEUROinflamma-
tion, projekt 10 – „Determination of micorglial 
phenotype by intracellular signaling”; Konsor-
cjum do realizacji projektu „Targets and biomar-
kers for antiepileptogenesis – Epitarget”; ISCH 
COST Action TD0904, Time In MEntaL activitY: 
theoretical, behavioral, bioimaging and clinical 
perspectives (TIMELY); BMBS COST Action 
BM1102 Ciliates as model systems to study ge-
nome evolution, mechanisms of non-Mendelian 
inheritance, and their roles in environmental ada-
ptation; BMBS COST Action BM0901 European 
systems genetics network for the study of com-
plex genetic human diseases using mouse genetic 
reference populations (SYSGENET); BMBS Ac-
tion COST BM1001 Brain Extracellular Matrix 
in Health and Disease (ECMNet); Konsorcja do 
realizacji projektów ERA-NET-NEURON „Nowe 
chemiczne i optyczne narzędzia do badań i modu-
lacji ruchliwości powierzchniowych receptorów 
dla glutaminianu w transmisji synaptycznej i róż-
nych modelach chorób neurozwyrodnieniowych 
– Moddifsyn, „Przywracanie widzenia po udarze 
– REVIS”, „Neuron Proteolytic remodeling of 
the extracellular matrix in aberrant synaptic pla-
sticity underlying epilepsy evoked by traumatic 
brain injury”; Konsorcjum do realizacji projektu 
„Opracowanie kandydata na lek przeciw nowo-

tworowy na bazie związków OAT-449”; Konsor-
cja do realizacji projektów HARMONIA: „Rola 
mitochondriów w zaburzeniach różnicowania 
prekursorów oligodendrocytów”, „Ścieżka sy-
gnalizacyjna prowadząca od uszkodzeń DNA do 
starzenia komórek nowotworowych”, „Wielko-
skalowe profilowanie ekspresji miRNA w mode-
lach padaczki”, „Wpływ CacyBP/SIP na regulację 
transkrypcji w komórkach neuronalnych”.

 02-093 Warszawa, ul. Ludwika Pasteura 3
 (22) 589-22-00, (22) 589-22-07
 e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl
www.nencki.gov.pl

INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW PAN

P.o. Dyrektora: dr hab. Krzysztof Schmidt, prof. 
nadzw. (do 31 maja 2013 r.) 
Dyrektor: dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. nadzw. 
(od 1 czerwca 2013 r.)
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz. 
PAN January Weiner

Instytut zatrudnia 49 pracowników, w tym 18 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
103 prace, z tego 41 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 30 projektów badawczych, 
w tym 7 zagranicznych, 11 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 23 tematy.

Wybrane wyniki:
•  Wykorzystując wieloletnie dane wykazano, że 
nadal działają mechanizmy powodujące cyklicz-
ne zmiany zagęszczeń gryzoni z rodziny norni-
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kowatych, jednak ze względu na silniejsze spadki 
liczebności w okresie zimowym, zmniejsza się 
gwałtownie amplituda tych cykli. Na podstawie 
zebranych dotychczas danych nie udało się jed-
noznacznie stwierdzić, czy za zaobserwowane 
zmiany odpowiedzialne są czynniki zewnętrzne 
czy wewnątrz-populacyjne, jednak powszechność 
tego zjawiska w całej Europie sugeruje wpływ 
wspólnego czynnika klimatycznego. Jeżeli spa-
dek amplitudy fluktuacji badanych gatunków 
gryzoni będzie utrzymywał się w przyszłości, 
spowoduje to zaburzenia w funkcjonowaniu całej 
kaskady troficznej w ekosystemach lądowych.
•  Wykazano zależność między strategiami ło-
wieckimi nietoperzy, a umiejętnością rozwiązy-
wania zadań polegających na wyszukiwaniu po-
karmu w specjalnie przygotowanych labiryntach. 
Badania prowadzono na trzech gatunkach nieto-
perzy (Myotis capaccinii, M. myotis, M. emergi-
natus), których ekologia różni się miejscem zdo-
bywania pokarmu i przewidywalnością zasobów 
pokarmowych. Nie stwierdzono różnic między-
gatunkowych w szybkości uczenia się w sytuacji, 
gdy testy były stosunkowo proste. Stwierdzono 
jednak istotne różnice międzygatunkowe w bar-
dziej złożonych zadaniach, tj. gdy zmieniano 
zasady nagradzania nietoperzy (zmiana miejsca 
oferowania pokarmu) lub gdy nietoperze musiały 
podjąć kilka decyzji zanim docierały do pokar-
mu. Gatunek polujący w środowisku względnie 
stabilnym (M. capaccinii) znacznie wolniej uczył 
się złożonych zadań i rzadziej podejmował próby 
wyszukiwania pokarmu w nowych miejscach, niż 
gatunki polujące w środowisku mniej stabilnym 
i bardziej złożonym. Wyniki badań wskazują 
na istnienie przystosowań poznawczych, które 
pozwalają na optymalizację efektywności wy-
szukiwania pokarmu w określonym środowisku 
bytowania nietoperzy.
•  Na podstawie analizy danych ze szczegóło-
wych pomiarów intensywności żerowania ssa-
ków kopytnych (pomiary zgryzionych drzewek 
na transektach) wykazano, że zwierzęta zgryza-
ją pędy drzew rzadziej w miejscach, które mogą 
być szczególnie ryzykowne z uwagi na większe 
prawdopodobieństwo spotkania z drapieżnikiem 
(centra wilczych areałów) oraz obecnością powa-
lonych drzew utrudniających potencjalną uciecz-
kę. Zmiany zachowań jeleni przekładają się na 

większą liczbę odnawiających się młodych drzew 
w miejscach, gdzie wilki pojawiają się częściej. 
Wilki w Puszczy Białowieskiej, poprzez samą 
swoją obecność, generują, tzw. krajobraz strachu 
(ang. landscape of fear) i przez to wpływają na 
zachowania żerowe jeleni. Dynamika procesów 
odnowienia drzewostanu kształtowana jest po-
średnio poprzez aktywność dużych ssaków dra-
pieżnych. 

Zastosowanie wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym: 
• Badania nad wpływem ryzyka związanego 
z drapieżnictwem wilków oraz struktury drze-
wostanów na intensywność żerowania ssaków 
kopytnych zwróciły uwagę na pozytywną rolę 
dużych ssaków drapieżnych oraz leżących mar-
twych drzew w procesach naturalnego odno-
wienia lasu. Wyniki te mają doniosłe znaczenie, 
zarówno z punktu widzenia ochrony gatunko-
wej zwierząt, ochrony środowiska, jak również 
wprowadzanej w Lasach Państwowych polityki 
„ekologizacji” gospodarki leśnej. Dane te mogą 
stanowić naukowe podstawy programów rozwoju 
regionalnego łączących ochronę przyrody z efek-
tywnością gospodarki leśnej.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• W wyniku współpracy opublikowano 32 prace 
naukowe. 
• Przeprowadzono analizę zmienności gene-
tycznej bułgarskiej populacji wilka z zastosowa-
niem 14 markerów mikrosatelitarnych i regionu 
kontrolnego mtDNA. Pomimo braku prawnej 
ochrony populacji wilka w Bułgarii oraz zasad 
regulacji prowadzonej gospodarki łowieckiej, 
stwierdzono wysoką różnorodność genetyczną 
dla obu badanych markerów DNA. Stosunkowo 
niskie wartości efektywnej liczebności populacji, 
porównywalne do izolowanych populacji wilka 
z Hiszpanii i Włoch, mogą jednak sugerować, iż 
populacja podlega zbyt silnej presji łowieckiej. 
Może to skutkować zaburzoną strukturą watah 
i wyższym wskaźnikiem inbredu. Dodatkowo 
wykryto wysoki odsetek przypadków hybrydy-
zacji z psem (~10% badanych prób) oraz po raz 
pierwszy w Europie stwierdzono prawdopodo-
bieństwo występowania hybrydyzacji z szakalem.



– 80 –

• Wykonano porównawcze badania genomu 
obu linii genetycznych żubra, bizona oraz bydła 
z wykorzystaniem techniki Next Generation Se-
quencing. Celem analiz, oprócz wartości poznaw-
czych, jest stworzenie nieobciążonego „błędem 
założenia” optymalnego zestawu markerów SNP 
dla poszczególnych gatunków, który umożliwił-
by wykonywanie wiarygodnych, skutecznych 
i przystępnych finansowo badań opartych o iden-
tyfikację osobniczą (potwierdzanie pochodzenia, 
określanie pokrewieństwa, szacowanie sukcesu 
rozrodczego itp.).

Uzyskane habilitacje: 
Rafał Kowalczyk Sukces ekspansji jenota Nycte-
reutes procyonoides w Europie w aspekcie jego 
zdolności adaptacyjnych;
Dries Kuijper Wpływ czynników abiotycznych 
i ssaków kopytnych na odnowienie drzew i dy-
namikę drzewostanów w europejskim lesie pier-
wotnym strefy umiarkowanej;
Ireneusz Ruczyński Rola zmysłów, transferu in-
formacji i zdolności poznawczych w wyszukiwa-
niu schronień u nietoperzy.
Uzyskane doktoraty:
Krzysztof Niedziałkowski Institutional dynamics 
of nature conservation policy in Poland; 
Tomasz Podgórski Effect of relatedness on spatial 
and social structure of the wild boar Sus scrofa 
population in Białowieża Primeval Forest.

Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości 
w Ochronie Bioróżnorodności i Badaniach Ssa-
ków w Europejskich Ekosystemach Lądowych. 

Instytut należy do Krajowej Sieci Informacji 
o Bioróżnorodności.

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. Waszkiewicza 1c
 (85) 682-77-50, fax (85) 682-77-52
 e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl
www.ibs.bialowieza.pl

INSTYTUT BOTANIKI 
im. Władysława Szafera PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Konrad Wołowski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Bogdan Zemanek

Instytut zatrudnia 88 pracowników, w tym 35 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
267 prac, z tego 37 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 58 projektów badawczych, 
w tym 5 zagranicznych, 48 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 16 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Opisano 2 nowe gatunki traw, jeden nowy 
rodzaj i 4 nowe gatunki okrzemek, 3 nowe dla 
nauki taksony euglenin, opisano nowy dla na-
uki rodzaj saprotroficznych grzybów podstaw-
kowych, 2 nowe dla nauki gatunki śluzowców 
przyśnieżnych z Ameryki Południowej, opisano 
5 nowych dla nauki gatunków porostów z Boliwii 
i 4 nowe dla nauki gatunki grzybów naporosto-
wych. W badaniach paleobotanicznych opisano 
nowy gatunek paproci z dolnej jury.
• Rozwijano badania z wykorzystaniem technik 
molekularnych. Przeprowadzono analizy zmien-
ności genetycznej jednego z gatunków ziołoro-
ślowych (Ranunculus platanifolius). Na podsta-
wie sekwencjonowania fragmentów jądrowego 
DNA (ITS) potwierdzono wybitną odrębność 
Saxifraga wahlenbergii i monotypowy charakter 
serii Perdurantes w stosunku do innych bliskich 
taksonów. Wykonano szczegółowe analizy ewo-
lucyjnych relacji pomiędzy populacjami w głów-
nych częściach zasięgu (Alpy, Karpaty, Półwysep 
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Bałkański) oraz ich implikacji biogeograficznych 
i taksonomicznych (Campanula alpina i C. orbeli-
ca). Do bazy GeneBank przekazano 175 sekwen-
cji nukleotydowych markerów barkodingowych.
• Dokonano 28 nowych odkryć gatunków 
mchów i wątrobowców dla różnych wysp, krajów 
i kontynentów z całego świata, w tym 6 gatunków 
nowych dla Wysp Crozeta, 4 dla Afryki i Mozam-
biku, po 3 dla wyspy Nelson w Szetlandach Połu-
dniowych w Antarktyce Zachodniej i Rwandy, po 
dwa dla Antarktydy, Wysp Księcia Edwarda i wy-
spy Heard oraz po jednym dla Tristan da Cunha, 
Konga i Boliwii. Opublikowano dwa nowe gatun-
ki grzybów dla Afryki oraz 1 nowy gatunek dla 
Portugalii. Podano 23 gatunki porostów nowych 
dla Ameryki Południowej. W efekcie prac nad 
katalogiem porostów Boliwii opublikowano 185 
gatunków porostów nowych dla tego kraju. Po-
dano 3 gatunki porostów nowych dla Rosji.

Zastosowanie wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym, działania zwiększa-
jące innowacyjność: 
• W ramach wypełniania zobowiązań Polski 
zapisanych w Convention on Long-range Trans-
boundary Air Pollution zostały opublikowane 
dane dotyczące zmian poziomu metali ciężkich 
w Europie rejestrowane przy użyciu biowskaź-
ników (mchy). Raport zawiera wyniki badań 
przeprowadzonych w Polsce w roku 2010 (moss 
survey 2010). Wykazano dalsze obniżanie się po-
ziomu niektórych metali ciężkich. Po raz pierw-
szy mchy zostały też wykorzystane do rejestracji 
poziomu azotu i niektórych trwałych związków 
organicznych (TZO). 

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych: 
•  Wykonano ekspertyzy i opinie: Ekspertyza 
mykologiczna Dom Erazma Ciołka – raport dla 
Muzeum Narodowego w Krakowie; Ekspertyza 
mykologiczna podkładów – raport dla Nasycalni 
Podkładów w Czeremsze; Inwentaryzacja myko-
logiczna 2 obszarów Natura 2000 na obrzeżach 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego – raport 
dla firmy A. Przemyski, Usługi Ekologiczne, 
Sędziszów; Konsultacje dotyczące możliwości 
przeprowadzenia analiz genetycznych materiału 
roślinnego – raport dla Prokuratury Okręgowej 

w Krakowie; Ekspertyza flory domniemanego 
miejsca popełnienia przestępstwa – raport dla 
Prokuratury Rejonowej w Krakowie; Analiza wę-
gli drzewnych i drewien (3 próby) z cmentarzyska 
grupy lubuskiej w Czelinie, gm. Mieszkowice, 
stan. 23 (AZP 45-04/5) – ekspertyza dla Muzeum 
Narodowego w Szczecinie; Opinia w sprawie 
działań dotyczących ochrony obszaru NATURA 
2000 „Murawy w Haćkach”; Analiza ksylolo-
giczna drewnianych przedmiotów znalezionych 
na średniowiecznych stanowiskach archeolo-
gicznych w Szurpiłach i Jeglińcu dla Państwo-
wego Muzeum Archeologicznego w Warszawie; 
Analiza makroskopowych szczątków roślinnych 
z wczesnośredniowiecznego grodu Sutiejsk (Są-
siadka st. 1, powiat zamojski, województwo lu-
belskie) – ekspertyza dla Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
• Opublikowano wyniki analizy palinologicznej 
rdzeni zawierających pyły wulkaniczne ze stano-
wiska Węgliny (zachodnia Polska). Jeden z ho-
ryzontów pyłu wulkanicznego, palinologicznie 
(względnie) datowany na okres Allerødu (późny 
glacjał zlodowacenia Wisły), zawierał mikrote-
frę pochodzącą z erupcji wulkanu Laacher See 
(LS), która miała miejsce około 12 880 lat ka-
lendarzowych przed czasem obecnym (BP), co 
jednoznacznie (bezwzględnie) datuje osad z tego 
poziomu na około 12 880 lat kalendarzowych BP. 
Jest to czwarte w Polsce, potwierdzone stanowi-
sko wystąpienia tego bardzo rzadko znajdowane-
go, niezwykle cennego, bezwzględnego datow-
nika zdarzeń w okresie górnego czwartorzędu. 
Bezwzględne datowanie osadów pochodzących 
z różnych stanowisk w Europie pozwala na 
zsynchronizowanie nagłych wydarzeń środowi-
skowych (wybuchy wulkanów) występujących na 
terenie całej Europy z kolejnymi etapami rozwoju 
człowieka w ciągu ostatnich 80 tysięcy lat. 
•  W badaniach taksonomicznych opisano 18 no-
wych dla nauki taksonów: 2 gatunki roślin naczy-
niowych, 13 gatunków grzybów (w tym również 
porostów), 2 gatunki śluzowców oraz 1 gatunek 
okrzemki. Nowe gatunki opisano z materiału 
pochodzącego z różnych części świata: Europy 
(Austria, Rumunia, Wielka Brytania), Ameryki 
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Południowej (Argentyna, Boliwia, Peru), Ame-
ryki Północnej (USA), Azji (Chiny).

Udzielono 4 odpłatnych licencji na użytkowanie 
programu POLPAL.

Tytuł profesora uzyskał Andrzej Chlebicki.
Uzyskane habilitacje:
Beata Krzewicka A revision of Verrucaria s.l. 
(Verrucariaceae) in Poland; 
Aldona Mueller-Bieniek Rośliny użytkowe śre-
dniowiecznego Krakowa – nowe dane, synteza 
dotychczasowych wyników oraz aspekty meto-
dyczne związane z badaniami archeobotaniczny-
mi miasta średniowiecznego;
Beata Paszko Rewizja taksonomiczna wybranych 
kompleksów gatunków w obrębie blisko spo-
krewnionych rodzajów Calamagrostis, Deyeuxia 
i Agrostis (Poaceae: Agrostidinae);
Marcin Piątek Ukryta różnorodność gatunkowa 
i specyficzność żywicielska u grzybów głownio-
wych zarodnikujących w pręcikach Asparagaceae 
i Caryophyllaceae;
Agnieszka Wacnik Przemiany roślinności a dzia-
łalność społeczności rolniczych na Pojezierzach 
Mazurskim i Gostynińskim (północno-wschodnia 
i centralna Polska);
Agata Zofia Wojtal Species composition and distri-
bution of diatom assemblages in spring waters from 
various geological formations in southern Poland;
Magdalena Żywiec Ewolucyjne i ekologicz-
ne uwarunkowania rozmnażania się jarzębiny 
w górnoreglowym borze świerkowym.

Instytut należy do sieci naukowych: AIRCLIM- 
NET; International Research Network (Groupe-
ment de Recherche International, GDRI).
Instytut jest członkiem Konsorcjum naukowego: 
Narodowe Muzeum Przyrodnicze – Konsorcjum 
Kraków; Krajowe Konsorcjum „Bioróżnorodność 
flory i mycobioty Polski”.

Przy Instytucie działa Międzynarodowe Studium 
Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Aka-
demii Nauk z siedzibą w Instytucie Botaniki PAN.

 31-512 Kraków, ul. Lubicz 46
 (12) 424-17-00, fax (12) 421-97-90
 e-mail: ibpan@botany.pl
www.botany.pl

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ 
PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Marek Figlerowicz
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz. 
PAN Andrzej B. Legocki 

Instytut zatrudnia 194 pracowników, w tym 74 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
102 prace, z tego 61 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 84 projekty badawcze, w tym 
2 zagraniczne, 41 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 45 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Opracowano nową metodę do genotypowania 
powszechnego polimorfizmu liczby kopii (CNV). 
W ostatnich kilku latach okazało się, że zmia-
ny liczby kopii (CNV) stanowią istotny element 
zmienności genetycznej modyfikującej genom 
człowieka oraz innych organizmów. Uważa się, 
że ze względu na swoją strukturę, CNV mogą 
w istotnym stopniu wpływać na zmienność feno-
typową, w tym na zdrowie człowieka. Poważnym 
ograniczeniem w badaniach CNV był brak metod, 
pozwalających na jednoznaczne określanie liczby 
kopii. Opracowano metodę w ramach komplek-
sowej strategii, która obejmuje: projektowanie 
i generowanie testów, optymalizację warunków 
reakcji oraz zautomatyzowaną analizę i inter-
pretację wyników. Zastosowanie krótkich sond 
oligonukleotydowych umożliwia zastosowanie 
metody do dowolnie wybranego miejsca w ge-
nomie. Rygorystyczna kontrola jakości wykazała 
bardzo wysoką czułość i specyficzność metody 
oraz niemal 100% powtarzalność uzyskiwanych 
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wyników, a jej niski koszt pozwala na analizę 
dużej liczby (tysięcy) próbek.
•  Przeprowadzono badania stabilności i aktyw-
ności komórkowej enancjomerycznych L-rybo-
zymów i L-DNAzymów zawierających L-ry-
bozę lub L-deoksyrybozę. Tak zmodyfikowane 
katalityczne RNA typu hammerhead wykazują 
aktywność oraz identyczną swoistość, zarówno 
w układzie homochiralnym (L-HH/L-RNA), 
jak i heterochiralnym (L-HH/D-RNA). Bada-
no również właściwości katalityczne L-DNA 
(L-DNAzymy) i stwierdzono ich aktywność oraz 
swoistość wobec D-RNA. Dla wyjaśnienia me-
chanizmu reakcji hydrolizy D-RNA przez L-rybo-
zym hammerhead lub L-DNAzym zastosowano 
modelowanie molekularne. Obserwowaną do-
świadczalnie specyficzność tego procesu zapew-
niają wiązania wodorowe Watsona-Cricka mię-
dzy enzymem i substratem, w którym nukleozydy 
występują w konfiguracji antyklinalnej. Jest to 
pierwszy opisany przypadek enancjomerycznych 
kwasów nukleinowych wykazujących aktywność 
w układzie heterochiralnym. 
•  Wyjaśniono mechanizm działania samodu-
pleksujących siRNA i stworzono podstawy do 
eksperymentalnej terapii choroby Huntingtona. 
Opisano samodupleksujące siRNA (sd-siRNA), 
powodujące obniżenie poziomu ekspresji zmuto-
wanego genu huntingtyny i stanowiące potencjalne 
narzędzie terapeutyczne dla choroby Huntingto-
na. Złożone z sekwencji powtórzonej oligonu-
kleotydy RNA celują bezpośrednio w miejsce 
mutacji w transkrypcie huntingtyny i charaktery-
zują się wysoką efektywnością i specyficznością 
działania na szlaku interferencji RNA. Otrzyma-
no również wektory wirusowe umożliwiające 
długotrwałe uwalnianie sd-siRNA w komórkach.

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym, działania zwiększa-
jące innowacyjność:
•  Wykazano, że kodowane przez kleszcza Ixo-
des ricinus białko TROSPA może być zastoso-
wane, jako antygen w szczepionce ograniczającej 
rozprzestrzenianie krętków Borrelii w środowi-
sku naturalnym. Na składniki szczepionki wyty-
powano: białka B. burgdorferi s. l. (OspA i OspC) 
oraz białka I. ricinus (TROSPA i Salp15). Biał-
ka te wyprodukowano w układzie bakteryjnym. 

Następnie przygotowano preparaty, które doust-
nie podawano zwierzętom. Poziom odpowiedzi 
immunologicznej analizowano metodą ELISA. 
Ustalono, że po podaniu białek u zwierząt wystą-
piła silna odpowiedź immunologiczna. Ze wzglę-
du na nowatorski i aplikacyjny charakter rekom-
binowanych białek TROSPA i TROSPA-Salp15 
zdecydowano się na objęcie ochroną patentową 
ich sekwencji, jak i sposobu ich otrzymywania 
oraz zastosowania, jako szczepionki przeciwko 
boreliozie.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Opublikowano 33 prace powstałe w wyniku 
współpracy zagranicznej.
•  We współpracy z USA wykazano aktywność 
in vitro kilkunastu nukleozydów i analogów nu-
kleotydowych 4,5-dipodstawionego 1,2,3-triazo-
lu przeciw ludzkim i zwierzęcym wirusom RNA. 
Rybonukleozyd 5-etynylo-1,2,3-triazolu wyka-
zywał w stosunku do wirusa grypy aktywność 
porównywalną z aktywnością rybawiryny.
•  W programie „Wykorzystanie mikromacierzy 
izoenergetycznych do badania struktury drugo-
rzędowej RNA” we współpracy z USA określono 
właściwości termodynamicznych LNA modyfi-
kowanych sond mikromacierzowych i wyko-
rzystania mikromacierzy do badania struktury 
drugorzędowej RNA fragmentu 8 wirusa grypy 
A H5N1 Vietnam 1203 oraz motywów struktu-
ralnych otrzymanych drogą analizy bioinforma-
tycznej bazy danych zawierającej zdeponowane 
sekwencje wirusa grypy.
•  W programie „Funkcja pochodnych tryptofa-
nu w odporności na patogeny z rodzaju Colleto-
trichum” we współpracy z Japonią przeprowadzo-
no analizę metabolitów w mutantach gsh1 i lic1. 
Określono odporność linii gstu13 i cyp71A7 na 
infekcję przez Colletotrichum.

Uzyskane patenty: „Nowy sposób termolabilnej 
ochrony funkcji hydroksylowej oraz nowe związ-
ki do realizacji tego sposobu”; „Nowe połącze-
nie zawierające pochodną teksanu, kompozycja 
farmaceutyczna oraz zastosowanie”; „Sposób 
otrzymywania 4-N-furfurylocytozyny, kompo-
zycja antystarzeniowa oraz zastosowanie 4-N- 
furfurylocytozyny do wytwarzania kompozycji 
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antystarzeniowej”; „Sposób zwiększania rozpusz-
czalności pochodnych acyklowiru”; „Method of 
obtaining of 4-N-furfurylcytosine and/or its de-
rivatives, an anti-aging composition and use of 
4-N-furfurylcytosine and/or its derivatives in the 
manufacture of anti-aging composition”.

Uzyskane doktoraty:
Joanna Banasiak Identyfikacja pełnych transpor-
terów ABCG Medicago truncatula oraz wstępna 
analiza funkcjonalna wybranych genów zaanga-
żowanych w odpowiedź na stres biotyczny;
Leszek Błaszczyk Analiza struktury regionu nie-
kodującego 5’ mRNA genu p53 oraz jego funkcji 
w procesie inicjacji translacji;
Dorota Gudanis Badania równowag konforma-
cyjnych cząsteczek RNA zbudowanych z trójnu-
kleotydowych powtórzeń CGG;
Dorota Gurda Mechanizm zmian w transkrypcji 
genów wywołanych przez homocysteinę w ludz-
kich komórkach śródbłonka naczyń krwionośnych.

Przy Instytucie afiliowane jest Poznańskie Cen-
trum Superkomputerowo-Sieciowe, które za-
trudnia 262 pracowników, w tym 1 naukowego 
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na 
pełne etaty).

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicz-
nych; Regionalne Centrum Genomiki; Wielko-
polskie Centrum Zaawansowanych Technologii 
w Poznaniu; Europejskiego Centrum Bioinfor-
matyki i Genomiki (ECBiG). Polski Synchro-
tron; Polskie Konsorcjum Genetyki i Genomiki 
Stosowanej POLAPGEN; Konsorcjum IWNiR – 
BF – ICHB PAN; Konsorcjum Uniwersytet Wro-
cławski – ICHB PAN; POL – OPENSCREEN; 
ICHB – NIL; Konsorcjum Naukowo-Przemysło-
we Centrum Innowacji Biomedycznych; Poznań-
skie Konsorcjum RNA; Konsorcjum Naukowe UP 
IWNIRZ – IGR; PODŁOŻA OLIGO; FOLIGO; 
Wielkopolskie Konsorcjum Nauk Przyrodnicz-
nych PAN; Poznańskie Centrum Archeogenomiki.

 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14
 (61) 852-85-03, fax (61) 852-05-32
 e-mail: ibch@ibch.poznan.pl
www.ibch.poznan.pl

INSTYTUT DENDROLOGII PAN

Dyrektor: czł. koresp. PAN Jacek Oleksyn
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Wiesław Prus-Głowacki 

Instytut zatrudnia 87 pracowników, w tym 26 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 61 
prac, z tego 41 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 52 projekty badawcze, w tym 1 za-
graniczny, 15 zadań badawczych w ramach dzia-
łalności statutowej; we współpracy z zagranicą 
realizowano 12 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Wykazano na korzeniach wiązu szypułkowe-
go związku symbiotycznego pomiędzy grzybami 
i owadami (mszyce z gatunku Mimeuria ulmi-
phila) oraz dokonano molekularnej identyfikacji 
partnera grzybowego tej symbiozy. Na podstawie 
analizy sekwencji regionu ITS rDNA, grzyb ten 
został zidentyfikowany jako Tomentella italica, 
gatunek do tej pory nienotowany na terenie Polski.
•  Przeprowadzono analizę przejść fazowych 
(witryfikacja/dewitryfikacja) w osiach zarodko-
wych nasion Quercus robur i Fagus sylvatica za 
pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej 
(DSC), w zakresie temperatur -120oC do 20oC, 
wykazała obecność struktur Tg przy stanie uwod-
nienia 0,23 g H2O·g-1 ś.m. osi zarodkowych Q. 
robur, oraz < 0,20 g H2O·g-1 ś.m. dla osi F. sylva-
tica. Badania warunków, w jakich występuje stan 
Tg i dewitryfikacja cytoplazmy w komórkach osi 
zarodkowych, są podstawą do sukcesu ich krio-
prezerwacji LN2. 
•  Analiza polimorfizmu sekwencji rejonów ge-
nomowych sosny zwyczajnej wskazała znaczną 
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jednorodność genetyczną i homogenną strukturę 
polskich populacji oraz podobieństwo genetyczne 
rodzimych populacji względem populacji z pół-
nocnej Europy, będące wynikiem ich wspólnej 
historii postglacjalnej. Stwarza to unikalne moż-
liwości analizy korelacji zmienności genetycznej 
i fenotypowej na przestrzeni rozległego zasięgu 
geograficznego gatunku w gradiencie czynników 
środowiskowych leżących u podstaw zmienności 
klinalnej wielu cech adaptacyjnych. 

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym i gospodarczym, dzia-
łania zwiększające innowacyjność:
•  Na podstawie cech morfologicznych i ana-
tomicznych igieł przeanalizowano zróżnicowa-
nie taksonomiczne i geograficzne kompleksu 
Pinus mugo. Wykazano odrębność P. mugo s.st. 
od P. uncinata i P. uliginosa oraz geograficz-
ne zróżnicowanie P. mugo. Uzyskane wzorce 
zróżnicowania są zgodne ze zróżnicowaniem na 
podstawie 10 mikrosatelitów cpDNA. Uzyskane 
wyniki stwarzają dobre podstawy do gospoda-
rowania zasobami genowymi omawianej grupy 
taksonów w granicach ich naturalnego występo-
wania w skali Europy.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
•  Opublikowano wspólnie 11 prac naukowych.
•  Wyniki uzyskane w ramach prowadzonych 
badań z Centre for Ecology and Hydrology, 
Edynburg (Wielka Brytania), dostarczają cennych 
danych do lepszego zrozumienia mechanizmów 
leżących u podstaw zmienności wewnątrz- i mię-
dzypopulacyjnej sosny zwyczajnej, jednego z naj-
ważniejszych gatunków drzew leśnych w skali 
światowej.
•  Badania prowadzone na obszarze śródziem-
nomorskim dostaczyły informacji na temat 
zróżnicowania populacji kilku gatunków drzew 
i krzewów występujących na tym obszarze. 
Opublikowane zostały wyniki zróżnicowania 
gatunków z rodzaju Cedrus oraz Juniperus 
thurifera. 
•  W ramach międzynarodowej współpracy 
z badaczami z 23 instytucji w 7 krajach, na ob-
szernym materiale porównawczym (49064 ga-
tunków roślin okrytonasiennych), badane były 

strukturalne i funkcjonalne czynniki ewolucyj-
ne, które miały wpływ na przystosowanie się 
części roślin z tej grupy do niskich temperatur. 
Uzyskane wyniki wskazują na to, że część z tych 
przystosowań miała miejsce jeszcze przed roz-
przestrzenieniem się tych taksonów do mroźnych  
regionów. 

Uzyskana habilitacja: 
Tomasz Leski Zbiorowiska grzybów mykoryzo-
wych towarzyszące drzewom na wczesnym etapie 
wzrostu i rozwoju.
Uzyskane doktoraty:
Monika Litkowiec Zróżnicowanie genetyczne 
naturalnych populacji cisa pospolitego Taxus 
baccata w Polsce; 
Marcin Pietras Struktura zbiorowisk mikoryzo-
wych dębu szypułkowego i bezszypułkowego na 
obszarze Płyty Krotoszyńskiej.

Instytut należy do sieci naukowych: Krajowa Sieć 
Informacji o Bioróżnorodności; Wielkopolskie 
Centrum Badań Przyrodniczych i Miedycznych; 
Centrum Badań Bioróżnorodności PAN.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Centrum Systemowej Biotechnologii Roślin, 
Fotosyntezy i Paliw Odnawialnych; Dendro-
net; Wielkopolskiego Konsorcjum Nauk Przy-
rodniczych Polskiej Akademii Nauk; Trees - 
4Future.

 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: prof. dr hab. Tomasz Misztal
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz. 
PAN Marian Różycki

Instytut zatrudnia 93 pracowników, w tym 33 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
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Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „B” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
161 prac, z tego 32 prace w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 26 projektów badawczych, 
w tym 1 zagraniczny, 17 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 3 tematy.

Wybrane wyniki: 
•  Wykazano, że ekspresja mRNA genów ko-
dujących białka BMP-2 i BMP-15 pozostaje 
pod hamującym oddziaływaniem 17β-estradiolu 
wywieranym specyficznie poprzez receptor es-
trogenowy typu alfa. Otrzymane wyniki pozwa-
lają przypuszczać, że precyzyjna i zależna od 
estrogenów regulacja poziomu ekspresji białek 
z rodziny BMP w przednim płacie przysadki sa-
mic szczura może być jednym z molekularnych 
mechanizmów odpowiedzialnych za negatywne 
sprzężenie wywierane przez 17β-estradiol na 
aktywność transkrypcyjną promotora genu pod-
jednostki FSHβ w komórkach gonadotropowych 
przysadki. 
•  W wyniku zastosowania nowej techniki eks-
perymentalnej, polegającej na jednoczesnej infu-
zji do wyniosłości pośrodkowej związku blokują-
cego działanie salsolinolu (1-MeDIQ) i kolekcji 
płynu mózgowo-rdzeniowego z III komory mó-
zgu (IIIv), u laktującej owcy, stwierdzono wzrost 
stężenia gonadoliberyny (GnRH) w płynie z IIIv 
oraz stężenia hormonu luteotropowego (LH) we 
krwi obwodowej. Wskazuje to, że salsolinol, 
syntetyzowany w podwzgórzu owcy w okresie 
laktacji, wywiera działanie hamujące na aktyw-
ność sekrecyjną układu gonadotropowego, a tym 
samym na procesy rozrodcze.
•  Wykazano, że nieorganiczne formy selenu 
– selenian (IV) i (VI), zastosowane w dawce 
pokarmowej, efektywnie zmniejszają rozmiar 
biouwodorowania nienasyconych kwasów tłusz-

czowych w żwaczu przeżuwaczy. Sugeruje się 
zatem, że śladowe ilości nieorganicznych form 
selenu w dawce pokarmowej mogą przyczynić 
się do zwiększenia stężenia wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych w jadalnej części tuszy 
zwierząt. Zawartość wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych w produktach pochodzenia zwie-
rzęcego rzutuje na ich wartość prozdrowotną. 

Osiągnięcie działalności naukowej jednostki 
o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodar-
czym:
•  Opracowano system żywienia kurcząt broile-
rów. Przy stosowaniu tego systemu otrzymuje się 
mięso o właściwościach funkcjonalnych. Mięso 
to zawiera lipidy o stosunku kwasów tłuszczo-
wych n-6/n-3 zgodnym z zaleceniami dietetyków 
(od 2 do 4) oraz poziomie sumy kwasów eiko-
zapentaenowego i dokozaheksaenowego (EPA 
+ DHA) większym niż 40 lub 80 mg∙100 g-1 
mięsa, i jest zabezpieczone przed utlenianiem 
przez podwyższony poziom tokoferolu. Zgodnie 
z regulacjami UE mięso takie może być okre-
ślane jako źródło lub bogate źródło kwasów  
omega-3. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
•  W ramach współpracy opublikowano 7 prac 
naukowych. 
•  Opracowano oryginalną procedurę przygoto-
wania próbek biologicznych oraz nową metodę 
chromatograficzną, która może być rutynowo 
wykorzystywana do oznaczania LKT w płynie 
żwaczowym, treści przewodu pokarmowego oraz 
odchodach zwierząt gospodarskich. Opracowana 
metoda oznaczania LKT w roztworach wodnych 
jest bardziej dokładna i precyzyjna oraz mniej 
pracochłonna w porównaniu z często używaną 
metodą, której finalnym etapem oczyszczania 
próbek jest ekstrakcja LKT eterem dietylowym. 
Wyniki tych analiz mogą być cenne w badaniach 
nad poprawą opłacalności chowu zwierząt go-
spodarskich oraz poprawą wartości prozdrowot-
nych artykułów spożywczych, których źródłem 
są zwierzęta gospodarskie. 
• Wyizolowano z treści przewodu pokarmo-
wego bobra bakterie Enterococcus thailandicus. 
Interesującą cechą stwierdzoną u tych bakterii 
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jest ich wrażliwość na antybiotyki, zwłaszcza, 
że większość obecnie izolowanych bakterii jest 
na nie odporna. Bakterie te produkują dotychczas 
nieznane bakteriocyny, zdolne do hamowania 
wzrostu innych bakterii a tym samym mogą one 
pełnić rolę naturalnego antybiotyku. 
• Wykazano, że suplementacja leptyną ubogiego 
w biologicznie aktywne peptydy preparatu mle-
kozastępczego dla nowo narodzonych prosiąt, 
powoduje istotny spadek ekspresji MAP 1 LC3 
(białka będącego markerem procesu autofagii) 
w błonie śluzowej jelita cienkiego prosiąt. Eks-
presja białka MAP i LC3 w błonie śluzowej jelita 
cienkiego prosiąt otrzymujących egzogenną lep-
tynę była zbliżona do wartości obserwowanych 
u prosiąt, karmionych naturalnie – siarą i mle-
kiem matki. Wykazano, że proces autofagii jest 
ważnym elementem w złożonym procesie przebu-
dowy błony śluzowej jelita cienkiego u nowo na-
rodzonych prosiąt, a intensywność tego procesu 
może być regulowana poprzez zawartość leptyny 
w mleku. 

Uzyskane habilitacje:
Ewa Święch Wpływ poziomu treoniny, aminokwa-
sów endogennych i polisacharydów nieskrobio-
wych w paszy na odłożenie białka, metabolizm 
treoniny oraz morfologię i stan funkcjonalny je-
lita cienkiego u młodych świń;
Marta Joanna Wańkowska Wpływ czynników go-
nadowych na wewnątrzwydzielnicze mechanizmy 
postnatalnego wzrostu somatycznego i rozwoju 
płciowego u jagniąt;
Anna Wójcik-Gładysz Neuromodulacyjne od-
działywanie neuropeptydu Y i leptyny na ak-
tywność osi gonadotropowej i somatotropowej  
u owcy.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
BIOCENTRUM ANIMPOL; Konsorcjum do 
realizacji projektu „Wpływ mieszaniny wybra-
nych enzymów pochodzenia mikrobiologicznego 
o profilu enzymów trzustkowych w diecie prosiąt 
ssących na koszty i intensyfikację produkcji mięsa 
wieprzowego oraz zmniejszenie emisji azotu do 
środowiska” w ramach programu INNOTECH; 
„BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne 
produkty pochodzenia zwierzęcego”.

 05-110 Jabłonna, ul. Instytucka 3
 (22) 765-33-00, 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. Jolanta Biesaga-Koś-
cielniak 
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
inż. Stanisław Rożek

Instytut zatrudnia 55 pracowników, w tym 28 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 56 
prac, z tego 38 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 29 projektów badawczych, w tym 
3 projekty zagraniczne, 14 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 11 tematów.

Wybrane wyniki: 
•  Wykonano analizę biochemicznych właści-
wości ściany komórkowej w pojedynczych i po-
dwójnych mutantach Arabidopsis z wyciszonymi 
genami LSD1, EDS1 i PAD4 versus – dziki typ, co 
pozwoliło na scharakteryzowanie i określenie roli 
tych genów oraz ich współdziałania w procesach 
wzmacniania lub/i degradacji ściany komórkowej.
•  Określono wpływ inhibitorów biosyntezy/
percepcji progesteronu (dotychczas stosowanych 
w medycynie: trilostanu i mifepristonu) na rozwój 
generatywny pszenicy ozimej oraz na efektywność 
aparatu fotosyntetycznego roślin rosnących w wa-
runkach suszy. Analiza stopnia zaawansowania 
rozwoju roślin pozwala przypuszczać, że regu-
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latory steroidowe stanowią istotną część mecha-
nizmów kontroli kwitnienia. Zanotowano wzrost 
efektywności przepływów energii w systemie PSII. 
•  Wykazano, że zaburzenie równowagi w obrę-
bie systemu redoks w kierunku antyoksydacyj-
nym lub prooksydacyjnym w komórkach hypoko-
tyli w warunkach indukcji ryzogenezy spowoduje 
zmiany w przebiegu procesu tworzenia korzeni. 
Stwierdzono, że wspólną cechą charakterystyczną 
dla procesu wzrostu i rozwoju korzeni w hypoko-
tylach była indukcja aktywności enzymatycznej 
MnSODII, oraz obniżenie ilości endogennego 
nadtlenku wodoru, natomiast wspólną cechą pro-
cesu determinacji do ryzogenezy był wzrost ilości 
endogennego H2O2.

Zastosowanie wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym i gospodarczym, dzia-
łania zwiększające innowacyjność:
•  Włączenie do programu hodowlanego linii po-
dwojonych haploidów jęczmienia ozimego. W la-
tach 2011-2013 Instytut przekazał firmie DANKO 
Hodowla Roślin Sp. z o.o. 6600 linii DH jęcz-
mienia ozimego. Linie te włączono do programu 
hodowlanego Spółki i w chwili obecnej są przed-
miotem badań w doświadczeniach polowych. 

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
•  Współpraca z Przedsiębiorstwem INTER-
MAG Sp. z o.o. w Osieku w celu określenia efek-
tywności wybranych stymulatorów roślinnych 
w łagodzeniu skutków stresów środowiskowych, 
w szczególności stresu suszy i zasolenia u roślin 
strączkowych. 
•  Współpraca z Krakowską Hodowlą i Nasien-
nictwa Ogrodniczego POLAN Sp. z o.o. w celu 
oznaczenia stopnia wrażliwości wybranych ga-
tunków i odmian roślin strączkowych na stres 
suszy oraz określenie jego wpływu na wartość 
żywieniową nasion.
•  Współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badania 
Odmian Roślin Uprawnych – Stacja Doświad-
czalna Oceny Odmian w Węgrzcu, której celem 
jest określenie stopnia wrażliwości na stresy 
środowiskowe cennych dla Małopolski odmian 
uprawnych roślin strączkowych oraz znalezienie 
fizjologicznych wskaźników zwiększonej toleran-
cyjności na suszę i stres zasolenia tych roślin.

•  Współpraca z firmą Produkcja i Hodowla Ro-
ślin Ogrodniczych w Krzeszowicach Sp. z o.o. 
w Krzeszowicach (PHRO), której celem jest prze-
prowadzenie badań dotyczących fizjologii stresu 
niekorzystnych warunków środowiska (ekstre-
malne temperatury, zasolenie, zalewanie, susza 
glebowa) roślin pomidora oraz poszukiwanie no-
wych metod produkcji zmniejszających zużycie 
wody i energii.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
•  Wykazano, że progesteron jest obecny w ro-
ślinach pszenicy w formie wolnej i związanej 
(jako koniugaty). Zawartość progesteronu zale-
ży od odmiany, fazy rozwoju rośliny i podlega 
zmianom pod wpływem stresu suszy. W pszenicy 
występują miejsca specyficznego wiązania (do-
mniemane receptory) progesteronu zlokalizo-
wane w membranach, cytoplazmie i jądrach ko-
mórkowych. Ilość miejsc specyficznego wiązania 
progesteronu zmienia się w zależności od fazy 
rozwojowej rośliny i pod wpływem stresu.
•  Stwierdzono, że progesteron stabilizuje mem-
brany komórkowe i zwiększa efektywność prze-
pływów energii w PSII u roślin Arabidopsis tha-
liana L. porażonych przez bakterie Pseudomonas 
syringae i P. fluorescens.
•  Określono zmiany ilościowe i jakościowe 
giberelin i auksyn podczas procesu wernalizacji 
rzepaku „Górczański”, co pozwoliło przybliżyć 
kolejność włączania tych substancji w indukcję 
kwitnienia roślin ozimych. Występują zmiany 
stężenia hormonów anionowych w wierzchoł-
kach wzrostu pędu w procesie indukcji kwitnie-
nia rzepaku ozimego. Stężenie auksyn w wierz-
chołkowych częściach roślin wernalizowanych 
znacząco wzrastało pomiędzy 3 a 6 tygodniem 
wernalizacji, natomiast giberelin w 4 tygodniu 
wernalizacji. Spośród 20 zidentyfikowanych gi-
berelin GA3 i GA15 występowały w najwyższej 
koncentracji, natomiast GA24 i GA4 charaktery-
zowały się zdecydowanie mniejszym, ale jeszcze 
wykrywalnym stężeniem.

Uzyskane habilitacje:
Maciej Grzesiak Fizjologiczne reakcje na stres 
suszy odpornych i wrażliwych genotypów kuku-
rydzy i pszenżyta; 
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Edyta Skrzypek Rola związków fenolowych 
i enzymów antyoksydacyjnych w regeneracji in 
vitro wybranych gatunków roślin bobowatych 
 (Fabaceae L.).
Uzyskany doktorat:
Monika Krzewska Fizjologiczne i molekularne 
podłoże podatności na indukcję androgenezy 
u pszenżyta (x Triticosecale Wittm.).

Instytut należy do sieci naukowych: EKO-KAT 
„Innowacyjne materiały katalityczne w ochronie 
ekosystemu”; „Genomika i transgeneza roślin 
użytkowych”; BIONAN – Molekularne mechani-
zmy oddziaływań w nanoukładach biologicznych 
oraz układach aktywnych biologicznie modyfiko-
wanych nanocząstkami.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
POLAPGEN Ogólnopolskie Konsorcjum Nauko-
wo-Przemysłowe Genetyki i Genomiki Sto so-
wanej; GENMARK Konsorcjum Naukowo-Prze-
mysłowe powołane do projektu realizowanego 
w ramach Programu Badań Stosowanych w ścież-
ce A; Konsorcjum powołane do wspólnego opra-
cowywania i składania wniosków na realizację 
projektów badawczych w ramach ogłaszanych 
konkursów oraz realizacji uzyskanych projektów; 
Consortium ERANET GAS Genetic Adaptation 
of Sorhum: Genomics-based breeding of a su-
stainable, next-generation bioenergy crop for 
Europe; umowa dotycząca realizacji programu 
wieloletniego: „Ulepszanie krajowych źródeł 
białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu 
i wykorzystania w paszach”.

 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 21
 (12) 425-18-33, fax (12) 425-18-44
 e-mail: ifr@ifr-pan.krakow.pl
www.ifr-pan.krakow.pl

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI 
ZWIERZĄT PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Jarosław O. Horbańczuk 
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Marian Różycki

Instytut zatrudnia 96 pracowników, w tym 34 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
203 prace, z tego 55 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 32 projekty badawcze, w tym 
2 zagraniczne, 23 zadania badawcze w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 10 tematów.

Wybrane wyniki: 
•  Badając mechanizmy regulacyjne w patofizjo-
logii chronicznego stresu wykazano, że czynniki 
środowiskowe mogą indukować trwałe zmiany 
w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) 
poprzez epigenetyczną regulację ekspresji klu-
czowych genów związanych z prawidłowym 
funkcjonowaniem układu nerwowego. Wykaza-
no dotąd nieopisaną rolę genów kodujących trzy 
receptory serotoniny (Htr1f, Htr3b i Htr7), jako 
związanych z epigenetyczną odpowiedzią hipo-
kampa na chroniczny stres. Wykazano, że w od-
powiedzi na chroniczny stres zaangażowany jest 
układ renina-angiotensyna oraz geny związane ze 
szlakiem sygnałowym insuliny.
•  W badaniach transkryptomu w komórkach 
somatycznych mleka kóz żywionych dodatkiem 
drożdży paszowych wykazano udział szlaków 
biochemicznych związanych m.in. z migracją ko-
mórek odpornościowych, odpowiedzią zapalną, 
reakcją na uszkodzenie tkanki w reakcji obronnej 
tkanek gruczołu sutkowego na zakażenia gron-
kowcami koagulazo-dodatnimi. W reakcję obron-
ną wymienia na obecność bakterii patogennych 
zaangażowane są przede wszystkim cytokiny 
i chemokiny.
•  W badaniach nad klonowaniem ssaków, na 
modelu myszy wykazano, że wpływ szybkości 
transferu zależny jest wyraźnie od stadium roz-
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wojowego przeszczepianych zarodków. Wykaza-
no, że uszkodzenia jądrowego DNA spowodo-
wane liofilizacją komórek somatycznych są, po 
ich wprowadzaniu do oocytu, naprawiane przez 
czynniki cytoplazmatyczne oocytu oraz, że po-
tencje rozwojowe zarodków rekonstruowanych 
jądrami komórek liofilizowanych są podobne do 
potencji zarodków kontrolnych uzyskanych tra-
dycyjną metodą transferu jąder. 

Osiągnięcie działalności naukowej jednostki 
o znaczeniu społecznym i gospodarczym:
•  Określono wpływ stosowania roślin genetycz-
nie modyfikowanych w diecie przepiórki japoń-
skiej na wartość odżywczą i prozdrowotną mięsa 
i jaj, bezpieczeństwo żywności oraz użytkowość 
i status zdrowotny ptaków. Porównano różnice 
w poziomie cech produkcyjnych przepiórki ja-
pońskiej oraz w składzie chemicznym mięsa i jaj 
ptaków żywionych trzema rodzajami pasz, według 
następującego schematu: grupa A karmiona soją 
zmodyfikowaną genetycznie, grupa B karmiona 
kukurydzą zmodyfikowaną genetycznie oraz gru-
pa C żywiona paszami bez dodatku GMO. Nie 
stwierdzono istotnych różnic w poziomie cech pro-
dukcyjnych ani w stanie zdrowia ptaków z trzech 
badanych grup żywieniowych. W żadnej z bada-
nych prób tkanek pochodzących od ptaków poko-
lenia VII i VIII, żywionych paszami z GMO nie 
stwierdzono występowania konstruktu genowego 
charakterystycznego dla roślin transgenicznych.

Zastosowanie wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym, działania zwiększa-
jące innowacyjność: 
•  W ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ – in-
nowacyjne funkcjonalne produkty pochodzenia 
zwierzęcego” opracowano i zgłoszono do opa-
tentowania procedury i receptury przygotowania 
żywności o działaniu prozdrowotnym (np. sposób 
wytwarzania wyrobów mięsnych wieprzowych 
o kontrolowanej alergenności oraz sposób wy-
twarzania jogurtu probiotycznego). Opracowa-
no sposób wytwarzania sera dojrzewającego, 
a także sposób wytwarzania sera twarogowego 
ziarnistego z mleka owczego. Zgłoszono również 
do opatentowania suplement diety dla przeżuwa-
czy, zwłaszcza dla krów mlecznych oraz sposób 
 wytwarzania dodatku paszowego białkowo-ener-

getycznego dla bydła mlecznego i mięsnego 
w celu poprawy jakości produktów żywnościo-
wych uzyskiwanych od bydła. W ramach projektu 
złożono 5 zgłoszeń patentowych.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych: 
•  Instytut współpracuje z samorządami lokalny-
mi przy opracowywaniu koncepcji zagospodaro-
wania przestrzennego i inicjatyw rozwojowych 
gmin. Pracownicy Instytutu konsultowali m.in. 
projekty utworzenia parku naukowo-technolo-
gicznego, centrum konferencyjnego i centrum 
edukacyjnego. Badania naukowe realizowane 
w Instytucie wpisują się w „Strategię Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego do roku 2020” 
i zmierzają m.in. do opracowania technologii wy-
twarzania innowacyjnych produktów pochodze-
nia zwierzęcego o wysokiej wartości odżywczej 
i prozdrowotnej. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
•  Opublikowano 10 wspólnych prac naukowych.
•  Zbadano lokalizację czynników transkrypcyj-
nych będących markerami linii endodermy pier-
wotnej (białko GATA6, GATA4) oraz epiblastu 
(białko SOX2, OCT4) w zarodkach 5-dniowych. 
Stwierdzono obecność wszystkich wymienionych 
białek w odpowiednich liniach komórkowych. 
Stwierdzono, że w zarodku królika na tym sta-
dium markery epiblastu i endodermy pierwotnej 
nie występują w tych samych komórkach, co 
wskazuje na pełną segregację tych linii na tym 
stadium. Stwierdzono również, że endoderma 
pierwotna w całości pokrywa nie tylko podstawę 
epiblastu, ale także całe ściany blastocelu jako 
endoderma ścienna. 
•  Przeprowadzono doświadczenia na makro-
fagach pozyskanych ze szpiku kostnego myszy 
z nokautem genu Nrf2 oraz od myszy kontrolnych 
(posiadających 2 czynne kopie genu). Traktowa-
no donorem tlenku azotu (NO) – DETA/NO oraz 
stymulowano lipopolisacharydem (LPS). W ma-
krofagach traktowanych LPS wykazano obniżony 
poziom mRNA ferroportyny i wzrost ekspresji 
syntazy NO. Te efekty LPS były zależne od białek 
TLR4, MyD88 i TRIF biorących udział w szlaku 
sygnalizacyjnym indukowanym przez LPS. 
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W makrofagach traktowanych DETA/NO obser-
wowano przejściowy (między 0,5 a 8 godziną od 
dodania donora do hodowli makrofagów) wzrost 
ekspresji Nrf2 (białka), który poprzedzał wzrost 
poziomu mRNA ferroportyny. W makrofagach 
z nokautem genu Nrf2 nie obserwowano wzro-
stu mRNA ferroportyny. Wyniki sugerują, że NO 
jest czynnikiem osłabiajacym nadmierną supresję 
ekspresji genu ferroportyny wywołaną przez LPS.
•  Przebadano mechanizmy działania oraz 
wpływ niehistonowych, chromosomowych białek 
jądrowych z rodziny HMG (High Mobility Gro-
up) na regulację funkcji, organizację i architek-
turę chromatyny oraz na fenotyp komórek nowo-
tworowych, komórek hipokampa, komórek kory 
czołowej oraz ciała migdałowatego. W tym celu 
wykonano podwójne nokauty mysie HMGN1/2 
oraz uzyskano myszy z nadekspresją HMGN1. 
Wykazano istotną rolę białek HMG w epigene-
tycznej regulacji ekspresji genów w układzie ner-
wowym. HMG regulują ekspresję kluczowych 
białek układu nerwowego, w tym białek kontro-
lujących epigenetycznie ekspresję genów, takich 
jak MeCP2 (Methyl CpG Binding Protein). Wy-
kazano związek pomiędzy nadekspresją białka 
HMGN1 w układzie nerwowym a zwiększoną 
podatnością na nowotwory tkanek obwodowych. 

Uzyskano patent: „Enzymatic hydrolysate of pro-
teins of animal tissue of nervous system for use in 
treatment of memory disorders”, NAPCO SARL.

Tytuł profesora uzyskała Grażyna Sender.
Uzyskane doktoraty:
Ewa Adamkiewicz Profil behawioralny oraz 
stężenie kortyzolu w ślinie psów wykrywających 
narkotyki i materiały wybuchowe;
Rafał Olbromski Zróżnicowana osobniczo i alle-
lo-zależna ekspresja genów bydła;
Piotr Urtnowski Związek polimorfizmu genu Bo-
la-DRB3.2 z cechami funkcjonalnymi i produk-
cyjnymi krów.

Instytut posiada kolekcję zwierząt o unikalnych 
właściwościach genetycznych.

Instytut posiada w swojej strukturze akredytowa-
ne Laboratorium Jakości Surowców i Produktów 
Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz.

Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego: 
„BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne 
produkty pochodzenia zwierzęcego”; Konsor-
cjum jednostek zajmujących się badaniami na 
zwierzętach.

 05-552 Magdalenka, Jastrzębiec, ul. Postępu 36A
 (22) 756-17-11, fax (22) 756-14-17
 e-mail: sekretariat@ighz.pl
www.ighz.edu.pl 

INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Bogdan Wolko
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Franciszek Dubert

Instytut zatrudnia 104 pracowników, w tym 46 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „B” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 53 
prace, z tego 33 prace w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 34 projekty badawcze, w tym 4 za-
graniczne, 5 zadań badawczych w ramach dzia-
łalności statutowej; we współpracy z zagranicą 
realizowano 20 tematów.

Wybrane wyniki:
•  Opracowano marker do identyfikacji genu 
esyn1 odpowiedzialnego za syntezę cyklicznych 
peptydów (bowerycyny i eniatyn) przez grzy-
by patogeniczne, głównie z rodzaju Fusarium. 
Stwierdzono obecność sekwencji homologicz-
nych u gatunków Trichoderma, uważanych za 
niezdolne do syntezy tych metabolitów, a tak-
że u entomopatogennego grzyba Beauveria 
bassiana. Analiza uzyskanych sekwencji po-
zwoliła na wydzielenie grup gatunków, synte-
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tyzujących  poszczególne związki z tej grupy 
toksyn. 
•  Przeprowadzono analizę regionów geno-
mu Lupinus angustifolius zawierających geny 
uczestniczące w takich procesach, jak symbio-
tyczne wiązanie azotu atmosferycznego, synteza 
kwasów tłuszczowych oraz synteza fenylopro-
panoidów, a także geny warunkujące wczesność 
kwitnienia oraz odporność na grzyby patoge-
niczne. Poznano sekwencje wybranych genów, 
ich fizyczną i genetyczną lokalizację w genomie 
jądrowym, zidentyfikowano bogate w geny regio-
ny synteniczne z genomami gatunków pokrew-
nych oraz utworzono zintegrowaną mapę genomu  
L. angustifolius.
•  Dzięki zastosowaniu ultrasprawnej chroma-
tografii cieczowej (UPLC) oraz różnych technik 
spektrometrii mas i jądrowego rezonansu magne-
tycznego zidentyfikowano liczne nowe związki 
fenolowe takich roślin jak gatunki rodzaju Lu-
pinus pochodzące ze Starego i Nowego Świata: 
Hordeum vulgare a także Rosmarinus officinalis. 
Stwierdzono istotne zmiany w zestawach tych 
związków pod wpływem stresów biotycznych 
i abiotycznych i wskazano możliwe ich funkcje 
w reakcjach obronnych roślin.

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym i gospodarczym, dzia-
łania zwiększające innowacyjność:
•  Opracowano metodę wytwarzania szczepion-
ki pochodzenia roślinnego przeciwko wirusowi 
zapalenia wątroby typu B (wzwB, Hepatitis B 
Virus, HBV). 
•  Uzyskano transgeniczne rośliny sałaty i tyto-
niu wytwarzające w ilościach mikrogramowych 
białka antygenowe HBV, odpowiednio HBcAg 
(antygen rdzeniowy), M-HBsAg i L-HBsAg 
(średni i duży antygen powierzchniowy). 
•  Uzyskano materiały roślinne do otrzymy-
wania szczepionki, doustnej po liofilizacji liści 
lub parenteralnej bądź donosowej po ekstrakcji 
i oczyszczeniu antygenów. Opisane rośliny, wraz 
z roślinami wytwarzającymi S-HBsAg (mały an-
tygen powierzchniowy), stanowią podstawę do 
otrzymania potencjalnej szczepionki III generacji 
przeciwko wzwB, składającej się z dwóch lub 
więcej antygenów wirusa.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
•  Pracownicy Instytutu uczestniczyli w pra-
cach Grupy Roboczej utworzonej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
w celu opracowania Regionalnej Strategii Inno-
wacji dla Województwa Wielkopolskiego na lata 
2014-2020 w priorytetowym zakresie Współpra-
cy Nauki z Gospodarką oraz Wielkopolskiej Stra-
tegii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3).

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
•  W ramach międzynarodowego konsorcjum 
realizującego projekt FP7 Marie-Curie ITN 
SYSFLO opracowano algorytmy służące do in-
tegracji wyników analiz prowadzonych metoda-
mi ChIP-seq oraz RNA-seq, które posłużyły do 
wspólnego opracowania wyników doświadcze-
nia polegającego na badaniu dostępności chro-
matyny, wiązania czynników AP1 i SEP3, oraz 
ekspresji genów, w kilku stadiach rozwojowych 
Arabidopsis thaliana następujących po indukcji 
kwitnienia.
•  Zidentyfikowano nowe pochodne flawono-
idów występujące w tym materiale roślinnym 
i stwierdzono znaczną odrębność chemotakso-
nomiczną łubinów Starego i Nowego Świata.
•  Zidentyfikowano cykliczne peptydy (bowe-
rycynę i eniatyny) w próbach ziarna pszenicy 
z polskich pól oraz stwierdzono genetyczne uwa-
runkowania wytwarzania tych mykotoksyn. 

Uzyskano patenty: „Transgeniczne komórki ro-
ślinne produkujące białko antygenowe HBcAg 
oraz ich zastosowanie do wytwarzania szcze-
pionki”; „Transgeniczne komórki roślinne pro-
dukujące białko antygenowe M-HBsAg oraz ich 
zastosowanie do wytwarzania szczepionki. Patent 
P.398441”; „Transgeniczne komórki roślinne pro-
dukujące białko antygenowe L-HBsAg oraz ich 
zastosowanie do wytwarzania szczepionki”.
Uzyskano znak towarowy (CTM – Community 
Trade Mark) dla Systemu Prognozowania Epi-
demii Chorób (SPEC) – zastrzeżenie na terenie 
całej Unii Europejskiej przez Urząd Harmonizacji 
Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (Hisz-
pania), wpisany na listę OHIM.
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Tytuł profesora uzyskała Małgorzata Jędryczka.
Uzyskane habilitacje:
Arkadiusz Kosmala Tolerancja stresów abiotycz-
nych u wybranych gatunków i mieszańców mię-
dzyrodzajowych traw kompleksu Lolium-Festuca;
Tomasz Pniewski Doustna szczepionka pocho-
dzenia roślinnego przeciwko HBV.
Uzyskane doktoraty:
Joanna Ciszewska-Marciniak Odporność wierzby 
wiciowej (Salix viminalis L.) i jej mieszańców 
z topolą osiką (Populus tremula L.) na rdzę (Me-
lampsora spp.) oraz charakterystyka patogena;
Michał Kwiatek Analiza form pszenżyta ozimego 
z introgresją chromatyny Aegilops ssp.;
Anna Piasecka Zmiany profili fenolowych meta-
bolitów wtórnych u roślin jęczmienia (Hordeum 
vulgare L.) poddanych stresowi niedoboru wody;
Łucja Przysiecka Geny kodujące izomerazę chal-
konową u łubinu wąskolistnego (Lupinus angu-
stifolius L.) – struktura, ekspresja i lokalizacja 
w genomie.

Instytut należy do sieci naukowej GENOMIS. 
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
BIOTRIGEN; EPITRAITS; Genetyki i Genomi-
ki Stosowanej POLAPGEN; GENSEK (Ogól-
nopolskie Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe 
Genomiki i Biotechnologii Żyta); „GrassMar-
gins”; PLANTOVAC; SORMISOL; SYSFLO; 
transPlant (Trans-national infrastructure for plant 
genomic science); LEGATO (LEGumes for the 
Agriculture of TOmorrow); Wielkopolskie Cen-
trum Zaawansowanych Technologii (WCZT).

 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: czł. koresp. PAN Henryk Okarma
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz. 
PAN Adam Łomnicki

Instytut zatrudnia 68 pracowników, w tym 22 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).

Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
204 prace, z tego 52 prace w recenzowanych 
czasopismach naukowych o zasięgu międzynaro-
dowym; realizowano: 41 projektów badawczych, 
w tym 4 zagraniczne, 14 zadań badawczych w ra-
mach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 16 tematów.

Wybrane wyniki: 
•  Zrealizowane badania w ramach projektu 
„Różnorodność gatunkowa i rozmieszczenie geo-
graficzne krasnorostów słodkowodnych (Rhodo-
phyta) wybranych ekosystemów wodnych Polski 
oraz zróżnicowanie genetyczne w obrębie popu-
lacji europejskich” były pierwszymi tak szcze-
gółowymi badaniami florystyczno-genetycznymi 
i biogeograficznymi tej grupy w skali Polski, jak 
i Europy. Zaktualizowano i uzupełniono informa-
cje o różnorodności i rozmieszczeniu słodkowod-
nych krasnorostów na terenie Polski. Oznaczono 
nowe i rzadkie dla Polski i Europy gatunki oraz 
podano wiele ich nowych stanowisk. Zbada-
no wewnątrzgatunkową i międzypopulacyjną 
zmienność morfologiczno-genetyczną w obrębie 
rodzajów. Przeprowadzono weryfikację cech dia-
gnostycznych i uzupełniono opisy krytycznych 
jednostek taksonomicznych. Wykonano weryfika-
cję systemu klasyfikacyjnego w obrębie najlicz-
niej reprezentowanego rodzaju Batrachospermum 
oraz określono związki pokrewieństwa i pozycji 
filogenetycznej badanych taksonów. Otrzymane 
wyniki i opublikowane prace, w tym klucz „Fre-
shwater Flora of Central Europe: Rhodophyta and 
Phaeophyceae” (Eloranta et al., 2011) stanowią 
istotne osiągniecie w dziedzinie badań nad tak-
sonomią, ekologią i genetyką tej rzadkiej grupy 
roślin.
•  W ramach projektu „Znaczenie środowiskowe, 
degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wie-
lonurtowych w południowej Polsce”, określono 
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rozprzestrzenienie koryt wielonurtowych w kar-
packiej części dorzecza górnej Wisły oraz przy-
czyny szerokiego zasięgu takiej morfologii rzek. 
Udokumentowano niemal całkowity zanik wie-
lonurtowej morfologii rzek karpackich w ciągu 
XX wieku, wskazując przyczyny tego procesu. 
W oparciu o badania zachowanych odcinków 
rzek o wielonurtowym układzie koryta i ich po-
równanie z przekształconymi odcinkami jedno-
nurtowymi scharakteryzowano środowiskowe 
znaczenie wielonurtowej morfologii rzek dla 
ichtiofauny, zespołów bezkręgowców dennych, 
biegaczowatych i roślinnych zbiorowisk nad-
rzecznych. Wskazano zalecany sposób określania 
hydromorfologicznych warunków referencyjnych 
dla rewitalizacji rzek oraz skuteczne sposoby re-
witalizacji rzek górskich o pogorszonej jakości 
hydromorfologicznej. 
•  W ramach projektu „Gracz czy nieudacznik? 
O wpływie indywidualnego zróżnicowania tery-
toriów na regulację liczebności populacji” spraw-
dzono teoretyczne modele matematyczne zakła-
dające, że osobniki nieprzystępujące do rozrodu 
w danej populacji są „graczami”, grającymi o naj-
lepsze, aktualnie zajęte, terytoria, zamiast próbo-
wać przystąpić do rozrodu, obejmując terytoria 
(wolne) najsłabszej jakości. Przeprowadzone 
badania potwierdziły hipotezę „gracza”. Samce 
nieterytorialne świtezianki błyszczącej skupiały 
się przy terytoriach o najwyższej jakości, wbrew 
założeniom hipotezy „przegranego” zakładającej, 
że osobniki nieposiadające terytoriów powinny 
skupiać się w najsłabszych jakościowo fragmen-
tach siedliska.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
•  W ramach współpracy opublikowano wspól-
nie 10 prac naukowych.
•  W ramach realizowanego projektu „Compara-
tive cytotaxonomical studies and genome respon-
se to stress environmental conditions on insects 
(Diptera and Orthoptera) from Bulgaria and Po-
land” realizowanego z Institute of Zoology, Bul-
garian Academy of Sciences w Sofii, badano za-
leżności między zanieczyszczeniem środowiska 
metalami ciężkimi a bioróżnorodnością Chirono-
midae i odpowiedzią cytogenetyczną wybranych 
gatunków z rodziny Chironomidae. Prowadzono 

również badania dotyczące zaburzenia genomu 
larw Diptera, które mogą być wynikiem nega-
tywnego oddziaływania zanieczyszczeń w eko-
systemach wodnych. Wyniki współpracy zostały 
przedstawione w publikacjach oraz zaprezento-
wane na Chironomid Genomics Mini-Workshop 
w Mainz (Niemcy).
•  W ramach projektu „Soil biota biodiversity 
in the Antarctic terrestrial ecosystems” realizo-
wanego we współpracy z Schmalhausen Institute 
of Zoology NANU w Kijowie oraz we współ-
pracy z Institute of Soil Biology, Biology Centre 
ASCR w Českich Budějovicach przeprowadzono 
analizy prób gleby, które zebrano podczas wy-
praw naukowych do Ziemi Wiktorii na konty-
nencie Antarktydy. Obejmowały one weryfikację 
taksonomiczną zebranych mszaków i porostów, 
ekstrakcje bezkręgowców glebowych, ich wery-
fikację taksonomiczną i oceny obfitości, izolacje 
i analizy bakterii i mikrogrzybów glebowych 
oraz analizy parametrów fizykochemicznych ze-
branych prób gleby. Efektem wykonanych prac 
było wyizolowanie następujących grup takso-
nomicznych bezkręgowców: wrotki (Rotifera), 
nicienie (Nematoda) oraz niesporczaki (Tardigra-
da). W wyizolowanym materiale opisano 1 nowy 
dla nauki gatunek niesporczaka. 

Uzyskana habilitacja:
Agnieszka Pociecha Wybrane aspekty biologii an-
tarktycznych słodkowodnych wrotków (Rotatotia) 
i skorupiaków (Crustacea).

Instytut jest członkiem założycielem Małopol-
skiego Klastra Wodnego i wchodzi w skład Rady 
Partnerów tego Klastra. 

 31-120 Kraków, al. A. 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. rzecz. PAN Jerzy Dzik 
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Józef Kaźmierczak 
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Instytut zatrudnia 38 pracowników, w tym 17 na-
ukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeli-
czeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 71 
prac, z tego 57 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 23 projekty badawcze, w tym 2 za-
graniczne, 40 zadań badawczych w ramach dzia-
łalności statutowej; we współpracy z zagranicą 
realizowano 22 tematy.

Wybrane wyniki: 
• Przedstawiono analizę ontogenezy szkieletu 
głębokowodnych koralowców z rodziny Micra-
baciidae, po raz pierwszy wykorzystując m.in. 
dane z mikrotomografu komputerowego. Wyka-
zano, że wbrew poprzednim interpretacjom, septa 
nie powstają w wyniku bifurkacji lecz tworzą się 
w typowy dla Scleractinia sposób, tj. w brzeżnej 
części koralita, pomiędzy septami poprzednich 
cykli. Wyjątkowy dla mikrabacidów jest nato-
miast porządek pojawiania się septów w obrębie 
poszczególnych cykli. Unikalne cechy ontogene-
zy mikrabacidów potwierdzają ich bazalną pozy-
cję, sugerowaną dotąd na podstawie badań mo-
lekularnych i mikrostrukturalnych dzisiejszych 
koralowców.
•  Uważany za najstarszego ślimaka, rodzaj Al-
danella cechował się przebiegiem ontogenezy 
odmiennym od charakteryzującego wczesnopale-
ozoiczne ślimaki. Występowanie mucro upodab-
nia Aldanella do hiolitów. Znalezisko szczecinek 
u jednego z okazów jest zgodne z odkryciem tego 
typu struktur u Pelagiella, ale aktualnie brak do-
wodów na związki szczecinek z genezą helenii 
hiolitów. Dzięki powyższym rezultatom wykaza-
no, iż prawdziwe ślimaki pojawiają się w zapisie 
kopalnym później niż dotychczas uważano.
•  Uderzająco jednorodna morfologia szkiele-
tu zajęczaków jest wynikiem konserwatyzmu 

i wysokiego poziomu homoplazji, co znacznie 
utrudnia ustalenie pokrewieństw wewnątrz grupy. 
Zanalizowano występowanie i strukturę (w ob-
rębie całego rzędu i znanego zapisu kopalnego) 
charakterystycznego otworu premolar foramen 
w podniebieniu, prowadzącego do drożnego ka-
nału uchodzącego do bruzdy podoczodołowej. 
Cecha ta uznawana była dotychczas za synapo-
morfię szczekuszek, jednakże badania wykazały, 
iż struktura ta pojawia się również u zającowa-
tych (Leporidae) oraz w grupach pniowych i naj-
prawdopodobniej powstała niezależnie kilka razy 
w historii grupy.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych: 
•  Pracownicy Instytutu uczestniczyli w opraco-
waniu koncepcji w budowie geoparku oraz or-
ganizacji wystawy okresowej dla gminy Sławno 
w powiecie opoczyńskim, dotyczącej rezultatów 
wykopalisk w kamieniołomie Owadów-Brze-
zinki oraz w pracach związanych z tworzeniem 
Geoparku Małopolski Przełom Wisły (m.in. we 
współpracy z samorządem gminy Annopol).

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
•  Dzięki wieloletniej współpracy z Uniwersyte-
tem Pekińskim możliwy był dostęp do wyjątko-
wo zachowanych paleozoicznych skamieniałości. 
Z ordowiku południowych Chin, opisano mikro-
skopijne, cylindryczne, regularnie sinusoidalne 
drążenia w osadzie o średnicy 20-60 µm. Geome-
tria i rozmiary tych drążeń wykazują uderzające 
podobieństwo do norek dzisiejszych nicieni. Oka-
zy z Chin są o ok. 230 mln lat wcześniejsze od 
najstarszych (triasowych) znanych dotąd skamie-
niałości śladowych przypisywanych tym organi-
zmom. Przedstawiono wyniki badań zachowane-
go z miękkimi tkankami ramienionoga Leontiella 
z perfekcyjnie spirytyzowaną, długą, robakowato 
poskręcaną nóżką. Długa umięśniona nóżka oraz 
wysmukła muszla u tego ramienionoga wskazują, 
iż był on zapewne najstarszym przedstawicielem 
reprezentującym infaunalny tryb życia (drążyły 
norki w osadzie) jaki jest charakterystyczny dla 
dzisiejszych lingul.
•  Opisano rezultaty masowego sekwencjono-
wania DNA osadów dennych z Południowego 
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Atlantyku datowanych nawet na 30 tysięcy lat. 
Okazało się, że we wszystkich analizowanych 
próbach zachowały się liczne, choć krótkie od-
cinki DNA, pozwalające jednak na identyfikację 
zespołów subfosylnych. Dane te zostały skon-
frontowane z wynikami klasycznej analizy mikro-
paleontologicznej otwornic i radiolarii. Rezultaty 
przeprowadzonych analiz wskazują na poten-
cjalną możliwość wykorzystywania masowego 
sekwencjonowania DNA do analiz paleośrodo-
wiskowych holocenu opartych na szerszym niż 
stosowanym w tradycyjnej mikropaleontologii 
spektrum bioindykatorów. 
•  Porównano zespoły igieł gąbek z osadów 
powierzchniowych w obrębie rafy w Bocas del 
Toro (Panama) z igłami zamieszkujących ją dziś 
gąbek. Większość morfotypów igieł została roz-
poznana zarówno w osadzie, jak i u żyjących 
przedstawicieli gromady Demospongiae, co 
świadczy o tym, iż pomimo pewnej utraty in-
formacji analiza spikularna jest dobrym narzę-
dziem do rekonstrukcji składu taksonomicznego 
kopalnych zespołów gąbkowych, aczkolwiek nie 
pozwala na odtworzenie stosunków ilościowych 
poszczególnych taksonów. Badania osadu mogą 
być uzupełnieniem tradycyjnych badań fauni-
stycznych ujawniając obecność gąbek należących 
do gatunków o małych rozmiarach, kryptycznych 
i/lub drążących.

Uzyskane habilitacje:
Andrzej Kaim Ekosystemy chemosyntetyczne 
i ich zapis kopalny;
Barbara Kremer Sinice i inne mikroorganizmy 
jako wskaźniki procesów i środowisk sedymen-
tacyjnych w epikontynentalnych morzach prze-
szłości Ziemi.

W Instytucie działa Środowiskowe Laboratorium 
Mikroskopii Katodoluminescencyjnej i Mikroto-
mografii.

Instytut utrzymuje ekspozycję stałą w Muzeum 
Ewolucji. Kolekcje obejmują materiały paleon-
tologiczne opisane w publikacjach naukowych, 
a podrzędnie również inne materiały paleonto-
logiczne o znaczeniu porównawczym. Katalogi 
kolekcji są dostępne w sieci.

 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 zatrudnia 56 pracowników, w tym 28 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „B” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
101 prac, z tego 45 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 16 projektów badawczych, 
w tym 1 zagraniczny, 18 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 5 tematów.

Wybrane wyniki: 
•  Uzyskano sekwencje nukleotydowe fragmentu 
genu 18S rRNA świdrowców z podrodzaju Mega-
trypanum pasożytujących we krwi: żubra, jelenia 
szlachetnego, jelenia sika, daniela, sarny oraz by-
dła domowego. Analiza sekwencji wykazała, że 
w Polsce we krwi przeżuwaczy występują 4 ge-
notypy świdrowców z tego podrodzaju: 3 geno-
typy u przedstawicieli rodzin Bovidae i Cervidae, 
i 1 genotyp wyłącznie u Cervidae. 
•  Ustalono, że szczepione rekombinowany-
mi białkami motylicy: Fh-cat3-1/Alum lub 
Fh-cat3-2/Alum samice szczurów Sprague-
-Dawley nie były w stanie skutecznie zwalczyć 
lub ograniczyć inwazji Fasciola hepatica, pod-
czas gdy u szczepionych Fh-cat3-1/Alum lub 
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Fh-cat3-2/Alum samców wystąpiła znacząca 
redukcja osiedlania się przywr – odpowiednio 
45,7% oraz 62,9% w odniesieniu do kontroli za-
rażenia. Różnice w poziomie odporności na in-
wazję nie miały odzwierciedlenia w odpowiedzi 
komórkowej szczepionych szczurów.
•  Spośród 551 zbadanych zwierząt drapieżnych 
u 78 zwierząt stwierdzono larwy włośni, w tym: 
u 14% lisów, 32% jenotów, 29% borsuków, 16% 
kun. Identyfikacja gatunkowa nicieni wyizolo-
wanych od lisów wykazała, że 8,3% uzyskanych 
izolatów to Trichinella spiralis, natomiast 91,7% 
to T. britovi. U pozostałych zwierząt wolnożyją-
cych potwierdzono obecność T. britovi.

Zastosowanie wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym: 
•  W wyniku zbadania próbek krwi 1588 psów 
z całej Polski, mikrofilarie należące do gatunku 
Dirofilaria repens wykryto u zwierząt pochodzą-
cych ze wszystkich województw. Średnia eks-
tensywność inwazji tego gatunku obserwowana 
w Polsce wynosiła 11,7%. Zakres intensywno-
ści mierzony liczbą mikrofilarii stwierdzonych 
w 60 mikrolitrach krwi wahał się od 1 do 158, 
a średnia intensywność wynosiła 18 mikrofilarii. 
Najwyższą ekstensywność inwazji wynoszącą 
25,8% obserwowano w województwie mazo-
wieckim, a najwyższą średnią intensywność za-
rażenia osiągającą 37 mikrofilarii w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. Niniejsze badania 
rozszerzają znacznie poznany dotąd zasięg tej 
parazytozy. Zarażone psy nie przebywały poza 
granicami Polski, co świadczy o tym, że jest to 
inwazja rodzima. Stwierdzono obecność nicieni 
z rodzaju Dirofilarioza jako nowego zagrożenia 
dla psów i ludzi.
•  Stwierdzono wysoki poziom przeciwciał an-
ty-Neospora caninum u żubrzycy i jej nowona-
rodzonego potomka, który padł w pierwszych 
dniach po urodzeniu, co potwierdza przenoszenie 
pasożyta z matki na potomstwo, przez łożysko 
w warunkach naturalnych. Kolejny rok badań 
danieli fermowych wykazał, że drogą krycia 
naturalnego nie dochodzi do przekazania tachy-
zoitów Neospora caninum na krytą samicę ani 
jej potomstwo. Wyniki te mają dużą wartość dla 
praktyki hodowlanej.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Opisano ultrastrukturę porównawczą plem-
ników przywr z rodziny Pleurogenidae, która 
obejmuje 16 rodzajów, ze szczególnym uwzględ-
nieniem trzech następujących gatunków z tej 
rodziny: Pleurogenes claviger, Pleurogenoides 
medians i Prosotocus confusus. Ultrastruktura 
plemników trzech badanych gatunków Pleuro-
genidae jest zasadniczo bardzo podobna. Analizy 
uzyskanych wyników w zestawieniu z danymi 
porównawczymi na temat innych grup Platyhel-
minthes oraz z wynikami badań molekularnych 
nad filogenezą Digenea dostarczyły ważnych 
informacji na temat powiązań filogenetycznych 
w obrębie badanych taksonów przywr digene-
tycznych oraz wniosły istotny wkład do badań 
nad ewolucją pasożytniczych płazińców.
• Zbadano surowice pochodzące od 7 łosi z pół-
nocno-wschodniej Polski. Obecność przeciwciał 
przeciw N. caninum stwierdzono u jednego łosia 
z okolic Ełku. 
•  W badaniach nad helmintofauną ryb z okolicy 
Ziemi Adeli opisano 42 ryby z 16 oznaczonych 
gatunków i jednego nieoznaczonego. Spośród 
dojrzałych robaków najliczniejsze i najbardziej 
zróżnicowane były Digenea – 8 gatunków, a naj-
liczniej występujące były 168 Genolinea bowersi 
w G. acuticeps i 84 Neolebouria terranovaensis 
w Trematomus newnesi. Inne rozpoznane roba-
ki pasożytnicze, 6 Digenea, 2 Acanthocephala, 
jeden nicień w stadium dojrzałym i jeden w sta-
dium larwalnym, były mniej liczne. Jeden ga-
tunek przywry, Stenakron glacialis stwierdzono 
w okolicy Ziemi Adeli po raz pierwszy. Liczba 
stwierdzonych przy Ziemi Adeli gatunków i grup 
zbiorczych robaków wzrosła z 21 do 22 (do 24 
jeżeli uwzględnić pijawki i pasożytnicze skoru-
piaki). Ogółem stwierdzono 6644 pasożyty wy-
stępujące w 117 układach żywiciel/pasożyt. 

Uzyskane doktoraty:
Agnieszka Wesołowska Ocena odpowiedzialno-
ści immunologicznej szczurów i owiec szczepio-
nych cDNA kinazy fosfoglicerynianowej Fasciola 
hepatica i zarażonych metacerkariami przywry;
Anna Zawistowska-Deniziak Określenie wła-
ściwości immunomodulacyjnych nowo pozna-
nych proteaz cysteinowych Fasciola hepatica  
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stadium NEJ. Instytut należy do sieci naukowych: 
Sieć Żubrowa; Naukowa Sieć Polarna „Multi-
dyscyplinarne 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.ipar.pan.pl

INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT 
I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN

Dyrektor: czł. koresp. PAN Mariusz K. Piskuła 
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp. 
PAN Włodzimierz Bednarski 

Instytut zatrudnia 175 pracowników, w tym 85 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A+” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
185 prac, z tego 126 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 78 projektów badawczych, 
w tym 8 zagranicznych, 13 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 30 tematów.

Wybrane wyniki: 
•  W ramach realizacji projektu „Mechanizm pa-
rakrynnego i autokrynnego oddziaływania prosta-
glandyny E2 na zarodek i błonę śluzową macicy 
podczas wczesnej ciąży” wykazano, że PGE2 
obecna w dużych ilościach w świetle macicy, 
stymuluje ekspresję receptora PGE2 (PTGER2) 
w komórkach trofoblastu zarodka świni i człowie-
ka. Zwiększa tym samym adhezję komórek zarod-
ka poprzez aktywację szlaków MEK/MAPK oraz 
stymuluje sekrecję estradiolu – sygnału zarodko-

wego u świni. W okresie okołoimplantacyjnym, 
zarodek oraz endometrium wydzielają duże ilości 
prostaglandyny E2 (PGE2). PGE2 może wpływać 
na komórki zarodka poprzez mechanizmy auto- 
oraz parakrynne.
•  W ramach realizacji zadania „Synteza prosta-
cykliny oraz jej udział w aktywności skurczowej 
zapalnie zmienionej macicy świni” na modelu 
świni domowej in vivo i in vitro, wykazano po 
raz pierwszy, że w zapalnie zmienionej macicy 
wzrasta zawartość prostacykliny (PGI2), ekspre-
sja jej receptora błonowego oraz enzymów odpo-
wiedzialnych za jej syntezę. Głównym źródłem 
oraz miejscem oddziaływania PGI2, w przebiegu 
zapalenia są komórki nabłonkowe oraz śródbłon-
ka śluzówki macicy. PGI2 działając poprzez swo-
je oraz innych prostanoidów receptory zwiększa 
aktywność skurczową zapalnej macicy. Badania 
wskazują na udział PGI2 w przebiegu odczynu 
zapalnego oraz w regulacji funkcji zapalnie zmie-
nionej macicy. 
•  W ramach realizacji projektu „Wpływ mlecz-
nych napojów fermentowanych o obniżonej an-
tygenowości na odpowiedź immunologiczną 
pacjentów z alergią pokarmową województwa 
warmińsko-mazurskiego z uwzględnieniem 
uwa runkowań genetycznych” udowodniono, że 
mleczne napoje fermentowane zawierające po-
jedyncze szczepy bakterii LAB są mniej im-
munoreaktywne niż produkty, do których pro-
dukcji wykorzystano zestawy szczepowe wraz 
ze szczepami potencjalnie probiotycznymi. 
Zróżnicowanie odpowiedzi immunologicznej 
wskazuje na potrzebę personalizacji diety osób  
chorych.
•  W ramach realizacji zadania „Aktywność 
związków fenolowych nasion lnu w układach 
lipidowych” wykazano, że hydroliza makromo-
lekuły lignanu z nasion lnu nie zwiększa jego 
aktywności przeciwutleniającej wobec triacylo-
gliceroli. W układzie emulsyjnym ekstrakt był 
aktywniejszy, niż jego hydrolizat. Dla sekoiso-
lariciresinolu (SECO) zanotowano wyższą ak-
tywność niż diglukozydu sekoisolariciresinolu 
(SDG). Uzyskane wyniki w układzie emulsyj-
nym wskazują, że ekstrakt związków fenolowych 
z nasion lnu może być stosowany jako naturalny 
przeciwutleniacz w żywności.
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Osiągnięcie działalności naukowej jednostki 
o znaczeniu społecznym i gospodarczym:
•  Wykazano, że umiarkowany (do 20%) dodatek 
całego ziarna pszenicy do granulowanych miesza-
nek, stosowanych w intensywnej produkcji mię-
sa indyczego, korzystnie wpływa na wskaźniki 
morfologiczne, mikrobiologiczne i funkcjonalne 
przewodu pokarmowego ptaków, poprawiając 
dobrostan i utrzymując ich szybki wzrost. 
•  Uzyskano wyniki stwarzające szansę na do-
konanie przełomu w kriokonserwacji ryb łoso-
siowatych, co daje po raz pierwszy możliwość 
wdrożenia tej metody do praktyki hodowlanej. 
Opracowane metodyki zamrażania zapewniają 
zachowanie zdolności zapładniającej plemników 
zbliżonej do nasienia świeżego. Wyniki przepro-
wadzonych do tej pory prób biologicznych wy-
kazały pozytywne rezultaty dla nasienia pstrąga 
tęczowego, pstrąga potokowego, pstrąga źródla-
nego oraz palii, głównych gatunków hodowanych 
w gospodarstwach rybackich oraz używanych do 
tworzenia krzyżówek międzygatunkowych. Na 
uwagę zasługuje uzyskanie dobrej jakości za-
mrożonego nasienia neosamców (genetycznych 
samic) pstrąga tęczowego, które używane jest 
do utworzenia pożądanych w hodowli wyłącznie 
żeńskich populacji. 

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
•  W ramach projektu „Oficer Łącznikowy – 
sieć współpracy i wymiany informacji pomię-
dzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym 
województwa warmińsko-mazurskiego” Instytut 
tworzy sieć z 40 przedsiębiorstwami sektora rol-
no-spożywczego z województwa warmińsko-ma-
zurskiego zainteresowanych współpracą z Insty-
tutem w zakresie transferu wiedzy, w tym m.in. 
tworzeniem innowacyjnych produktów i usług.
•  Instytut jest członkiem sieci InnoWaMa – Re-
gionalny System Usług i aktywnie uczestniczy 
w spotkaniach i szkoleniach dedykowanych dla 
członków sieci. Jest to projekt systemowy Samo-
rządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
którego celem głównym jest stworzenie sieci no-
woczesnych Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) 
otwartych na innowacje i działających na rzecz 
rozwoju systemu komunikowania się i wymiany 
informacji pomiędzy sferą B+R i MŚP.

•  Instytut czynnie włączył się w prace Regio-
nalnej Strategii Innowacji realizując projekt „RSI 
Warmia Mazury”. Generalnym celem RSI jest 
zwiększenie efektywności i koordynacja działań 
proinnowacyjnych i zarządzania procesami in-
nowacyjnymi, a przez to zwiększenie konkuren-
cyjności regionu poprzez opracowanie systemu 
monitorowania, ewaluacji i aktualizacji polityki 
regionalnej w zakresie innowacji. Opracowano, 
wdrożono i podjęto pierwsze ewaluacje wdraża-
nia najważniejszego strategicznego dokumentu: 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto, prowadzona 
jest szeroka promocja polityki innowacyjnej w re-
gionie oraz szkolenie i rozwijanie kompetencji 
kadr podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie 
polityki innowacyjnej.
•  Pracownicy Instytutu czynnie uczestniczyli 
w opracowaniu „Strategii Rozwoju Olsztyna na 
lata 2014-2020”. Prace nad strategią toczyły się 
z uwzględnieniem zasad koncentracji na: realnych 
siłach miasta, zagadnieniach najistotniejszych dla 
przyszłości oraz koncentracji tematycznej, która 
wychodzi naprzeciw tendencjom obserwowanym 
w całej Unii Europejskiej. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
•  Opublikowano 8 wspólnych prac naukowych.
•  Wykazano ekspresję cytokin prozapalnych 
(IFNG, IL, TNF and FASL) oraz ich receptorów 
w ciałku żółtym (CL) i macicy klaczy podczas 
fazy lutealnej cyklu jajnikowego. Wskazano za-
leżny od fazy cyklu i stadium włóknienia macicy 
(fibrosis) wpływ cytokin w regulacji funkcji wy-
dzielniczych CL i macicy. Fitoestrogeny mogą 
być przyczyną czasowej niepłodności u klaczy.
•  Opracowano i wystandaryzowano metodę izo-
lacji i hodowli poszczególnych typów komórek 
ciałka żółtego krowy. Metodę izolacji i selekcji 
poszczególnych typów komórek CL (komórki 
steroidogenne i sródbłonka) z zastosowaniem 
kulek magnetycznych z aktywną grupą tosylo-
wą (Dynabeads M-450) porównywano z metodą 
sortowania komórek z zastosowaniem cytometrii 
przepływowej. Zastosowanie cytometrii przepły-
wowej prowadzi do uzyskania czystszych popu-
lacji komórek. Jednak uzyskana ilość komórek 
nie pozwala na przeprowadzenie dalszych etapów 
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badań. Dlatego do dalszych etapów projektu wy-
brano bardziej wydajną metodę izolacji z uży-
ciem kulek M-450.
•  Opracowano trzy nowe czujniki elektroche-
miczne oparte o warstwy redoks aktywne: 1) nad 
optymalizacją warstwy redoks aktywnej w celu 
konstrukcji genoczujnika; 2) opracowaniem 
czujnika, opartego o warstwę redox aktywną, 
przeznaczonego do wykrywania przeciwciał wi-
rusa ptasiej grypy typu H5N1; 3) nad opracowa-
niem genoczujnika opartego o warstwę redoks 
aktywną, zawierającą kompleks jonów miedzi 
(II) z pochodnymi dipirometenu. Opracowany 
genoczujnik zastosowano do wykrywania różne-
go stopnia komplementarności prób ssDNA do 
sondy ssDNA osadzonej na powierzchni opra-
cowanej warstwy redoks aktywnej. Opracowane 
geno- i immunoczujniki zostaną zastosowane do 
analizy żywności i diagnostyki medycznej oraz 
monitoringu środowiska naturalnego.

Uzyskana habilitacja: 
Marta Siemieniuch Immuno-endokrynna regula-
cja wydzielania prostaglandyn w błonie śluzowej 
kotki domowej.
Uzyskane doktoraty:
Kamil Krawczyński Identyfikacja cząsteczek 
mikroRNA mogących uczestniczyć w interakcji 
zarodek – matka u świni; 
Ewa Morawska-Pucińska Regulacja syntezy pro-
stacykliny w endometrium i jej udział w interak-
cjach zarodek – macica w okresie okołoimplan-
tacyjnym u świni;
Katarzyna Piotrowska-Tomala Wydzielanie pro-
staglandyn i leukotrienów w komórkach i tkan-
kach gruczołu mlekowego in vitro oraz podczas 
eksperymentalnie indukowanych stanów zapal-
nych wymienia krowy in vivo. 

W Instytucie działają banki:
Bank Nasienia Zwierząt (ochrona zwierząt użyt-
kowych, ochrona zwierząt dziko żyjących); Bank 
Mikroorganizmów. 

Przy Instytucie działają centra doskonałości: CE-
NEXFOOD – Centrum Doskonałości „Transfer 
wiedzy, badań i edukacji w obszarze żywności 
i zdrowia dla Europy Środkowej i Wschodniej”; 
BIOANIREP – Centrum Doskonałości „Bio-

technika i biotechnologia w kreowaniu nowych 
strategii kontroli rozrodu oraz ochrony zdrowia 
ludzi i zwierząt”.

Instytut jest członkiem Konsorcjum Badań Śro-
dowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności 
dla Jakości Życia; BIOCENRUM ANIMPOL. 

 10-747 Olsztyn, ul. Tuwima 10
 (89) 523-46-86, fax (89) 524-01-24
 e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl
www.pan.olsztyn.pl

INSTYTUT SYSTEMATYKI I EWOLUCJI 
ZWIERZĄT PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Zbigniew M. Bocheński
Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab. Da-
riusz Iwan, prof. nadzw.

Instytut zatrudnia 51 pracowników, w tym 23 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 86 
prac, z tego 49 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 12 projektów badawczych, 9 zadań 
badawczych w ramach działalności statutowej; we 
współpracy z zagranicą realizowano 28 tematów.

Wybrane wyniki: 
•  W oparciu o kompleksową analizę morfolo-
giczną, bioakustyczną i kariologiczną, zrewido-
wano pozycję dwóch taksonów i zsynonimizo-
wano pięć innych pasikoników rodzaju Isophya 
z obszaru półwyspu Bałkańskiego. Podano klucz 
i mapy z rozmieszczeniem dla 24 taksonów.
•  Opracowano pierwsze u rybitwy białowąsej 
oszacowania prawdopodobieństwa przystąpienia 
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do lęgu w kolejnych latach życia oraz wyniki mo-
delowania przeżywalności osobników młodych 
oraz ptaków dorosłych. Przeżywalność ptaków 
młodych (do momentu przystąpienia do pierw-
szego lęgu) wynosiła 54%. U ptaków dorosłych 
roczna przeżywalność wynosiła 80%. Prawdo-
podobieństwo przystąpienia do lęgu było bli-
skie zeru w drugim kalendarzowym roku życia 
i wzrastało do 0,8 w piątym kalendarzowym roku 
życia. Uzyskane dane wskazują na to, że rybitwy 
białowąse przystępują do lęgów o około jeden 
rok wcześniej niż inne gatunki rybitw z rodzaju 
Sterna i Onychoprion.
•  Na podstawie okazów Paoliida ze śląskiego 
karbonu Polski z kolekcji Muzeum Instytutu, 
zaproponowano pozycję Paoliida, jako grupy 
siostrzanej do całego wielkiego nadrzędu Dic-
tyoptera, skupiającego obecnie m.in. karaczany, 
termity i modliszki. Tak przedefiniowane Paolii-
da skupiają rodziny: Paoliidae i Blattinopsidae, 
oraz szereg taksonów zaliczonych uprzednio do 
innych grup (np. Grylloblattida). Z kolekcji został 
ponadto opisany nowy rodzaj i gatunek Paolii-
dae, Silesiapteron jarmilae.

Zastosowanie wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym:
• Opracowano plany zadań ochronnych i plany 
ochrony dla obszarów specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000. Opisano wytyczne do wyznaczania 
i określania stanu zachowania siedlisk ptasich dla 
42 gatunków ptaków, głównie gatunków wymie-
nianych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej UE.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
•  W oparciu o kompleksową analizę morfolo-
giczną, bioakustyczną i kariologiczną zrewidowa-
no pozycję dwóch taksonów pasikoników rodzaju 
Isophya z obszaru półwyspu Bałkańskiego i zsy-
nonimizowano pięć innych. Podano klucz i mapy 
z rozmieszczeniem dla 24 taksonów.
•  Opisano szczątki ryb z końca Plejstocenu 
z obszaru Polski. Znaleziska kości ryb z tego 
obszaru są stosunkowo rzadkie. Określono roz-
mieszczenia tej grupy zwierząt przed wycofaniem 
się pokrywy lodowej z Basenu Morza Bałtyckie-
go. Stwierdzono obecności ryb z rodzaju Core-
gonus (sieja) w jaskini Obłazowej. Ryba ta nie 

występuje obecnie w badanym obszarze (okolice 
Nowego Targu), ale mogła zasiedlać jeziora gór-
skie południowej Polski przed maksimum ostat-
niego zlodowacenia. 
•  Stwierdzono, że nadbrzeżne siedliska wydają 
się być atrakcyjnym środowiskiem dla glebowych 
bezkręgowców z powodu możliwości przeżycia 
w miejscach niezalewanych i pokaźnej ilości roz-
kładających się szczątków roślinnych. Z pięciu 
badanych stanowisk wykazano 54 gatunki Col-
lembola (należące do 35 rodzajów i 13 rodzin), 
z czego na każdym stanowisku liczba ich była 
podobna (21-26 gatunków). Tylko pięć gatunków 
było wspólnych dla wszystkich badanych stano-
wisk, podczas gdy rozmieszczenie innych było 
zmienne. Stwierdzono również obecność trzech 
nowych gatunków, z czego jeden – Micraphorura 
gamae sp.n. został opisany.

Tytuł profesora uzyskał Zbigniew M. Bocheński.
Uzyskany doktorat: 
Andrzej Palaczyk Rhagionidae (Diptera) Polski.

Instytut należy do Krajowej Sieci Informacji 
o Bioróżnorodności.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Konsorcjum GDRE (Groupement de Recherche 
European); Konsorcjum Centrum Badań nad 
Fauną Plejstocenu Europy; Narodowe Muzeum 
Przyrodnicze – Konsorcjum Kraków.

 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 zatrudnia 78 pracowników, w tym 38 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
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Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „B” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 93 
prace, z tego 14 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 12 projektów badawczych, w tym 4 
zagraniczne, 7 zadań badawczych w ramach dzia-
łalności statutowej; we współpracy z zagranicą 
realizowano 6 tematów.

Wybrane wyniki: 
•  Opracowano analizę warunków wilgotnościo-
wych obszarów rolniczych w Polsce pod wzglę-
dem przydatności do uprawy odmian jarych, 
szczególnie jęczmienia jarego. Obliczono bilans 
wodny w 5 stacjach COBORU reprezentujących 
regiony geograficzne Polski. Stwierdzono, że pod 
względem bilansu wodnego uwzględnione stacje, 
idąc od regionu najbardziej korzystnego do re-
gionu o najmniej korzystnych warunkach, można 
uszeregować następująco: Białogard – północny 
zachód (1), Krzyżewo – północny wschód (2), 
Pawłowice – południowy zachód (3), Przecław 
– południowy wschód (4) i Głębokie – centralna 
Polska (5).
•  W wyniku wieloletnich badań nad wpływem 
struktury krajobrazu na zagęszczenie i biomasę 
owadów epigeionu prowadzonych w krajobra-
zie urozmaiconym i krajobrazie uproszczonym 
stwierdzono obserwowany od wielu lat (lata 80-
te) trend spadkowy różnorodności owadów sil-
niejszy w krajobrazie urozmaiconym, niż w kra-
jobrazie uproszczonym, a także trend wzrostu 
ciężaru osobniczego owadów w obu typach kra-
jobrazu. W przypadku zagęszczenia owadów nie 
stwierdzono znaczących różnic pomiędzy bada-
nymi lokalizacjami. Znaczne różnice wystąpiły 
natomiast w biomasie owadów, która najwyższe 
wartości osiągnęła w obrębie otwartego pola (50 
i 100 m od młodego zadrzewienia, w krajobrazie 
mozaikowym). Wystąpiły tam osobniki dużych 
gatunków Orthoptera.

•  Badania produkcyjności polskiego rolnic-
twa wykonywane za pomocą indeksu Malmqu-
ista oraz nieparametrycznej metody DEA (Data 
Envelopment Analysis), zorientowanej na efekty 
wykazały, że po przystąpieniu Polski do Unii Eu-
ropejskiej (2004 r.) produkcyjność polskiego rol-
nictwa przez trzy kolejne lata wzrastała, a następ-
nie pogarszała się, aż do wartości indeksu <1,00, 
głównie w wyniku kształtowania się i przebiegu 
wartości wskaźnika zmian efektywności.

Działania na rzecz terytorialnych struktur sa-
morządowych:
•  Opracowano program przebudowy struktury 
obszarów wiejskich w powiatach Gostyń, Ko-
ścian i Rawicz. Obejmuje on inwentaryzację sta-
nu oraz potrzebę odbudowy i rozbudowy zadrze-
wień, parków przypałacowych i małej retencji 
wodnej. Program jest podstawą dla opracowania 
i wdrażania projektów szczegółowych. Zapewni 
przeciwdziałanie zmianom środowiska, grożą-
cym – szczególnie w świetle globalnych zmian 
klimatu – zakłóceniem podstawowych funkcji 
krajobrazu rolniczego i załamaniem gospodarki 
rolnej.
•  Opracowanie we współpracy z samorządem 
powiatu gostyńskiego programu rewitalizacji 
małych zbiorników śródpolnych. Wykonano 
inwentaryzację i dokonano waloryzacji małych 
zbiorników na terenie 7 gmin w powiecie. Opi-
sano łącznie ponad 350 zbiorników wodnych.

Uzyskany doktorat:
Dariusz Graczyk Warunki termiczne Polski 
w zmieniającym się klimacie Europy.

Instytut należy do sieci naukowych: AGROGAS 
„Redukcja gazów cieplarnianych i amoniaku 
w rolnictwie”; AGROEKOBIOLOGIA „Innowa-
cyjne technologie i metody oceny oraz poprawy 
jakości produkcji roślinnej i wzbogacania biolo-
gicznej różnorodności”.

Instytut jest członkiem konsorcjów nauko-
wych: Konsorcjum Agrobiotechnologii i Badań 
Bioróżnorodności Roślin Użytkowych; PO-
LAPGEN-BD – Ogólnopolskie Konsorcjum 
Naukowo-Przemysłowe Genetyki i Genomiki 
Stosowanej; „Budowa elektrowni wraz z ko-
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palnią węgla brunatnego na terenie gmin Gubin 
i Brody i związanymi z nimi przedsięwzięciami 
infrastrukturalnymi i budowlanymi”; ICOS-PL 
„Ogólnokrajowy Zinetgrowany System Obser-
wacji Gazów Szklarniowych”; „Optymalizacja 
zagospodarowania odpadów powstających przy 
poszukiwaniu i eksploatacji złóż gazu łupkowego 
w Polsce – ŁUPEK”; „Technologie zagospodaro-
wania odpadów powstających przy poszukiwaniu 
i eksploatacji złóż gazu łupkowego”; „Pracownia 
Biotechnologii Rolniczej”; „Nowe Biotechnolo-
gie w Środowisku”.

 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 zatrudnia 111 pracowników, w tym 31 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
142 prace, z tego 97 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 33 projekty badawcze, w tym 
6 zagranicznych, 30 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 15 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Określono skalę drapieżnictwa nierodzimego 
kojota Canis latrans na endemicznym gatunku 
świstaka Marmota olympus w Parku Narodowym 

Olympic (USA). Zbiór odchodów drapieżników, 
a następnie analiza zawartego w nich mitochon-
drialnego i mikrosatelitarnego DNA, oraz analiza 
zawartych w nich szczątków ofiar pozwoliły na 
określenie rozmiaru drapieżnictwa na świstaku 
trzech zidentyfikowanych gatunków ssaków dra-
pieżnych: kojota, rysia rudego i pumy. Badania 
wykazały, że presja kojota na świstaki znacznie 
przewyższa presję rodzimych drapieżnych, rysia 
i pumy. 
• Opisano 80 skamieniałości z plioceńskich 
osadów datowanych na 3,1-3,6 mln lat temu, re-
prezentujących kilkanaście różnych osobników 
(nowy gatunek Ferinestrix rapax). Ferinestrik-
sy są wymarłymi gigantycznymi łasicowatymi 
(znanymi z dwóch szczątków kostnych) o enig-
matycznych pokrewieństwach i ekologii. Anali-
za wykazała, że ferinestriksy powstały w Azji, 
skąd niektóre z nich później wyemigrowały do 
Ameryki Północnej podczas wydarzenia global-
nego ochłodzenia, obniżenia poziomu oceanów 
i międzykontynentalnej wymiany lądowej fauny 
pomiędzy Azją i Ameryką Północną. 
•  Przedstawiono trendy liczebności populacji 
113 gatunków pospolitych ptaków krajowych 
wraz z rozbudowaną analizą czynników kształ-
tujących. Stwierdzono zróżnicowanie trendów. 
Wykazano, że międzygatunkowe zróżnicowa-
nie w tempie wzrostu populacji w okresie 13 lat 
było istotnie powiązane ze zmiennością pięciu 
czynników: typu siedliska lęgowego, strategii 
migracyjnej, lokalizacji gniazda, wielkości ciała 
oraz stopnia specjalizacji siedliskowej gatunku. 
Ustalono, że krótkoterminowe zmiany wskaźni-
ków liczebności były powiązane z warunkami 
pogodowymi panującymi w okresie kilkunastu 
miesięcy przed okresem lęgowym. 

Zastosowanie wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym:
• Opracowano pierwszy podręcznik podsumo-
wujący aktualną wiedzę na temat hodowli żu-
brów, zarówno w warunkach in situ, jak i ex situ, 
zawierający szczegółowe wskazania dotyczące 
przygotowania i zagospodarowania terenów 
przeznaczonych na zagrody hodowlane, ich infra-
struktury, żywienia żubrów, opieki i profilaktyki 
weterynaryjnej, monitoringu stad, przeciwdzia-
łania szkodom, a także charakterystykę obecnie 
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istniejących stad żubrów z Polsce. Uwzględnio-
no też problematykę zagrożeń dla tego gatunku 
i umieszczono wskazania dla rozwijania istnie-
jących hodowli oraz dla tworzenia nowych stad 
żubrów.
•  Opracowano sondy do Real Time PCR iden-
tyfikacji nicieni szkodników ziemniaka.
•  Zaprezentowano, relatywnie szybki w wyko-
naniu, test molekularny oparty na dwóch mar-
kerach molekularnych. Pozwala on na wykrycie 
i odróżnienie od siebie trzech, trudnych do roz-
różnienia morfologicznie i powszechnie wystę-
pujących w Polsce, gatunków polifagicznych 
pasożytów roślin: Helicotylenchus: H. pseudo-
robustus (Steiner,1914), H. canadiensis (Wase-
em,1961) i H. digonicus (Perry in Perry, Darling 
& Thorne,1959).

Działalność jednostki o charakterze innowa-
cyjnym, aplikacyjnym:
•  W efekcie realizowanego projektu: „Opraco-
wanie innowacyjnych metod szybkiej identyfika-
cji nicieni powodujących straty w gospodarce” 
opracowano technologię produkcji narzędzi do 
identyfikacji nicieni w oparciu o techniki mo-
lekularne. Znajomość sekwencji COI i innych 
genów otwiera drogę do szybkiego określenia 
składu gatunkowego nicieni badanej próbki oraz 
ekspresowej diagnostyki obecności gatunków 
nicieni szczególnie ważnych ze względów go-
spodarczych (np. gatunki z listy kwarantanno-
wej). Skład gatunkowy nicieni w badanej próbce 
można również określić techniką mikromacierzy, 
a ekspresową diagnostykę – techniką Real-Time 
PCR. Zastosowana metodyka pozwoli rozwinąć 
nowy kierunek badań nematologicznych opiera-
jący się na wykorzystaniu sekwencji DNA genu 
COI, bardzo przydatny w identyfikacji gatunków, 
co jest istotne z punktu widzenia gospodarczego. 

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
•  Nematologiczne Centrum Diagnostyczno- 
Szkoleniowe prowadzi wykłady i kursy dotyczące 
najważniejszych gatunków nicieni szkodliwych 
– pasożytów roślin rolniczych, warzywniczych 
i leśnych. Podczas spotkań omawiane jest ich 
rozprzestrzenienie, biologia, szkodliwość, objawy 
i wykrywanie, profilaktyka i metody ogranicza-

nia populacji nicieni. Szkolenia prowadzone są 
dla pracowników Wojewódzkich Inspektoratów 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
•  Opisano najstarszych przedstawicieli Holome-
tabola, pochodzących z osadów we Francji da-
towanych na okres karboński (299-359 mln lat 
temu) ery paleozoicznej. Są najmniejsi spośród 
owadów dotychczas odkrytych w złożach z pale-
ozoiku, co podważa istniejące poglądy na temat 
rozmiarów paleozoicznych owadów. Gigantyzm 
wcześniej poznanych paleozoicznych owadów 
tłumaczono znaczącym podniesieniem się zawar-
tości tlenu w karbońskiej atmosferze. Wskazano 
na czynnik ekologiczny, jakim był brak dużych 
powietrznych konkurentów. Odkrycie to wspiera 
najnowsze datowania molekularne, które wskazu-
ją na wcześniejsze, niż dotąd sądzono, powstanie 
głównych linii ewolucyjnych owadów.
•  W próbkach z wód otwartych 22 jezior na 
wyspach Luzon, Mindoro, Cebu, Leyte i Minda-
nao, znaleziono 11 gatunków z 5 rodzajów, w tym 
endemiczny gatunek Mesocyclops microlasius 
(Luzon, Mindanao) znany dotychczas wyłącznie 
z materiału zbieranego ok. 80 lat temu, oraz nowy 
dla nauki Mesocyclops augustus. Te dwa ostatnie 
zostały szczegółowo opisane, i na podstawie ana-
lizy filogenetycznej przedstawiono hipotezę o ich 
relacjach ewolucyjnych. Obecne analizy ograni-
czone do gatunków orientalnych i poprzednie re-
konstrukcje filogenetyczne obejmujące wszystkie 
gatunki rodzaju Mesocyclops sugerują: 1) że Me-
socyclops augustus jest blisko spokrewniony ze 
wschodnioazjatyckim gatunkiem M. dissimilis, 
a M. microlasius z M. geminus z wschodniego 
Borneo; oraz 2) że wszystkie 5 gatunków, które 
występują na Filipinach pochodzą z tropikalnych 
obszarów kontynentu azjatyckiego i Wielkich 
Wysp Sundajskich – co jest zgodne z klasycz-
nym podziałem Sclatera i Wallace’a, w którym 
całe Filipiny są częścią regionu Orientalnego.

Uzyskana habilitacja:
Jacek Szwedo Systematyka i ewolucja kopalnych 
piewików z nadrodziny Fulgoroidea (Hemiptera: 
Fulgoromorpha).
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Uzyskany doktorat: 
Aleksandra Wołoszyn-Gałęza Czynniki determi-
nujące preferencje siedliskowe żubrów w ekosys-
temach górskich.

W strukturze jednostki funkcjonuje Muzeum 
Zoologiczne oraz Krajowa Centrala Obrączko-
wania Ptaków.

Muzeum i Instytut Zoologii należy do sieci na-
ukowych: Krajowy Bank Muzealnych Zasobów 
Zoologicznych; Krajowa Sieć Informacji o Bio-
różnorodności.

Muzeum i Instytut Zoologii jest członkiem kon-
sorcjów naukowych: 4D4Life. Grant Agreement 
238988; SEq4All; I4Life. Grant Agreement 
261555; CBOL: Consortium for the Barcode of 
Life; CETAF: Consortium of European Taxonom-
ic Facilities; IBISCOS: International Consortium 
for Biodiversity Research.

Muzeum i Instytut Zoologii jest uczestnikiem Re-
pozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. 

 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 likwidacji)

P.o. Dyrektora: dr hab. Jerzy Romanowski (do 
24.09.2013 r.)
Likwidator: dr hab. Jerzy Romanowski (od 
25.09.2013 r.)
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Werner Ulrich (do 24.09.2013 r.)

Centrum (kategoria „2” (B) w rankingu MNiSW) 
zatrudnia 60 pracowników, w tym 30 naukowych 

(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na 
pełne etaty). 

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
21 prac, z tego 17 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 12 projektów badawczych, w tym 
1 zagraniczny, 7 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 1 temat.

Wybrane wyniki: 
• Określono znaczenie sygnałów aposema-
tycznych (ostrzegawczych) w konkurencji po-
między gatunkami. Dotychczasowe rozważania 
nad ewolucją ubarwienia ostrzegawczego kon-
centrowały się na mechanizmie unikania osob-
ników posiadających sygnały aposematyczne 
przez drapieżniki. W badaniach konkurencji po-
między owadami (Bombus ardens) i bogatkami 
(Parus major) o skrzynki lęgowe stwierdzono, że 
obecność owadów (a także tylko ostrzegawczego 
bzyczenia) przyczyniała się do unikania zajętych 
skrzynek lęgowych przez sikory. W ten sposób 
wykazano, że sygnały aposematyczne mogą 
przynosić korzyść także w konkurencji o zasoby  
środowiskowe.
•  Zbadano wpływ abiotycznych i biotycznych 
czynników na strukturę bakterii i pierwotniaków 
w dwóch warstwach (eufotycznej i przydennej) 
eutroficznych jezior Pojezierza Mazurskiego 
w okresie wiosennym. Stwierdzono wysokie 
liczebności nanowiciowców i orzęsków oraz 
stosunkowo niskie bakterii, a także jednakowy 
skład gatunkowy zespołów orzęsków oraz brak 
istotnych zależności pomiędzy bakteriami a pier-
wotniakami w obu warstwach wód. W strefie 
eufotycznej, stężenia fosforu całkowitego (TP) 
i rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) 
były czynnikami odpowiedzialnymi za kontrolę 
liczebności i aktywności metabolicznej bakterii. 
Analizowane czynniki fizyko-chemiczne i bio-
logiczne nie odgrywały istotnej roli w kontroli 
liczebności i aktywności bakterii w warstwach 
przydennych wód, co sugeruje, że oba mecha-
nizmy kontroli (bottom-up i top-down) i/lub 
„wewnętrzny mechanizm” (liza przez wirusy) 
równocześnie regulowały strukturę bakterii i ich 
aktywność. W obu warstwach wód, dostępność 
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pokarmu (glony i NF, ale nie bakterie) była praw-
dopodobnie głównym czynnikiem determinują-
cym liczebność i skład taksonomiczny zespołów 
orzęsków.
•  Badano proces rekolonizacji przez wydry 
dorzecza Bzury w środkowej Polsce w latach 
1993-2007. Udokumentowano wzrost częstości 
występowania gatunku (od 15% badanych sta-
nowisk w 1993 do 89% w 2007) i stopniowe 
zasiedlenie prawie całego dorzecza. Obecność 
wydry była pozytywnie związana z szerokością 
cieku wodnego, natomiast negatywnie z regulacją 
brzegów i obecnością zabudowy. Odcinki rzek 
zasiedlone przez wydry w ostatniej fazie reko-
lonizcji charakteryzowały się niższym stopniem 
pokrycia brzegów przez zadrzewienia oraz więk-
szym stopniem regulacji brzegów, co wskazuje na 
zmianę tolerancji gatunku wobec alteracji środo-
wiska w trakcie rekolonizacji.
•  Przeprowadzono badania eksperymentalne 
na populacji nadrzewnego porostu Xanthoria 
parietina, dotyczące roli jego głównego meta-
bolitu wtórnego – parietiny, w odporności poro-
stu na nadmiar kadmu. Badano efekty toksyczne 
wywoływane przez kadm w obecności parietiny 
w plechach lub bez niej, zarówno w mykobioncie 
jak i fotobioncie. Stwierdzono, że obecność parie-
tiny w korowej warstwie plechy chroni komórki 
glonowego fotobionta przed wnikaniem nadmiaru 
kadmu. W przypadku jej usunięcia z plechy, pro-
ces fotosyntezy i produkcji fitochelatyn służących 
wewnątrzkomórkowej detoksykacji Cd był silniej 
hamowany. W plechach zawierających warstwę 
parietiny i poddanych działaniu wysokich stężeń 
Cd stwierdzono istotnie wyższe stężenia gluta-
tionu (głównego przeciwutleniacza) oraz fitoche-
latyn wiążących jony metalu. Uzyskane wyniki 
wskazują, że warstwa parietiny jest naturalną 
barierą obniżającą wnikanie kadmu do komórek 
glonów u X. parietina, a produkcja fitochelatyn 
stanowi najbardziej wrażliwy marker wyznacza-
jący biodostępność Cd dla fotobionta w badanym 
systemie symbiotycznym.

Uzyskany doktorat:
Violetta Hawro Wpływ intensyfikacji rolnic-
twa i zróżnicowania krajobrazu na struk-
turę sieci troficznych parazytoidów mszyc 
zbożowych.

Centrum jest członkiem konsorcjów naukowych: 
BioGeo Centrum Badawcze PAN; Konsorcjum 
Użytkowników Stacji Hydrobiologicznej w Mi-
kołajkach.

 05-092 Łomianki, ul. Konopnickiej 1, 
Dziekanów Leśny

 (22) 751-31-57, (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 Puchalski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz. 
PAN Marian Saniewski

Ogród (kategoria „1” (A) w rankingu MNiSW) 
zatrudnia 80 pracowników, w tym 10 naukowych 
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na 
pełne etaty). 

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
47 prac, z tego 3 prace w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 7 projektów badawczych, w tym 
2 zagraniczne, 8 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 5 tematów.

Wybrane wyniki: 
•  Przeprowadzono analizę różnicową obec-
ności białek przed i po przygotowaniu do krio-
prezerwacji gametofitów paproci Ceratopteris 
thalictroides. W tym celu wykorzystano metodę 
elektroforezy dwukierunkowej białek połączoną 
z sekwencjonowaniem za pomocą spektrometrii 
masowej. Uzyskane wyniki wskazują na istnie-
nie kompleksowej odpowiedzi gametofitów na 
poziomie subkomórkowym oraz fizjologicznym, 
pozwalającej na przetrwanie warunków ultra ni-
skich temperatur ciekłego azotu. 
•  W ramach zadania „Molekularne i komór-
kowe mechanizmy morfogenezy liścia u roślin 
wyższych” testowano wpływ zwiększonej ilości 
białka ekspansyny na wielkość liścia. Do tego 
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celu stworzono linie transgeniczne roślin Ara-
bidopsis thaliana L. pozwalające na chemicz-
nie indukowaną ekspresję genu ekspansyny. 
Białko to jest czynnikiem odpowiedzialnym za 
relaksację ściany komórkowej w trakcie wzro-
stu komórek. Uzyskane wyniki wskazują na to, 
że sztuczne zwiększenie ilości ekspansyny nie 
zawsze prowadzi do uzyskania większych liści, 
a w odpowiednim kontekście komórkowym może 
doprowadzić nawet do zmniejszenia rozmiarów 
organów roślinnych.
•  W oparciu o obserwacje anatomiczne rejonu 
przyrostu wtórnego drzew stworzono model opi-
sujący wzrost promieniowy u gatunków iglastych 
w rejonach występowania napięć mechanicznych. 
Stworzony model pozwala na opisanie zjawisk 
związanych z adaptacją drzew do czynników śro-
dowiskowych oraz zależności dotyczących rów-
nowagi morfologicznej i anatomicznej na pozio-
mie całej rośliny. Jest to unikatowy model, który 
redukuje udział hormonów roślinnych w regulacji 
aktywności kambium waskularnego, a zakłada, 
że tym głównym czynnikiem regulacyjnym jest 
cykl okołodobowych zmian osmotycznych zwią-
zanych z turgorem i transpiracją. 

Zastosowanie wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym:
• W ramach Projektu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko Unii Europejskiej FlorNaturOB, 
którego celem było zachowanie różnorodności 
zagrożonych wymieraniem lub prawnie chro-
nionych gatunków flory Polski, zebrano nasio-
na 61 gatunków ze 161 stanowisk naturalnych 
w Polsce Wschodniej, które przeznaczono do 
długotrwałego przechowywania w warunkach 
kriogenicznych. Projekt umożliwił ochronę 
różnorodności ex situ tych zagrożonych gatun-
ków oraz popularyzację wiedzy na ich temat. 
Udostępniono bazę danych oraz nowoczesną 
szklarnię, w której prezentowane są rośliny 
pochodzące z badań, będące cennym obiektem 
edukacyjnym dla zwiedzających oraz źródłem 
materiałów do restytucji i badań naukowych  
(www.ogrod-powsin.pl/flornatur.pdf).

Ogród utrzymuje kolekcje roślinne (stan 9826 
taksonów). Do kolekcji w 2013 roku przybyło:
kolekcje dendrologiczne (39); kolekcja roślin flo-

ry polskiej (30); kolekcja irysów i roślin cebulo-
wych (38); kolekcja róż (13); kolekcja warzyw 
(21); kolekcja roślin sadowniczych (8). Prowa-
dzi: Bank nasion flory polskiej (pozyskano 86 
próbek z 82 stanowisk, w banku zamknięto 129 
próbek zgodnie z zasadami kriokonserwacji); 
Kriogeniczny bank zasobów genowych roślin 
owocowych (pozyskano 67 obiektów); Bank 
żyta (pozyskano 24 obiekty, z czego 31 włączo-
no do banku). Kolekcje udostępnione były do 
zwiedzania od stycznia do października. Liczba 
zwiedzających 84316 osób, w tym w grupach zor-
ganizowanych  – 10978 osób. Łącznie 295 grup 
z przewodnikiem i 60 grup bez przewodnika. 

 02-973 Warszawa 86, ul. Prawdziwka 2
 (22) 754-26-10, 648-38-56 w. 283, 

fax (22) 757-66-45 
 e-mail: bgpas@obpan.eu; ob.sek@obpan.pl
www.ogrod-powsin.pl

STACJA BADAWCZA ROLNICTWA 
EKOLOGICZNEGO I HODOWLI 
ZACHOWAWCZEJ ZWIERZĄT 

w Popielnie

P.o. Dyrektora: mgr Andrzej Rudzki (do 10 mar-
ca 2013 r.)
P.o. Dyrektora mgr Jarosław Hubert Zyskowski 
(od 21 marca 2013 r.)

Kierunkiem działania Stacji jest prowadzenie 
hodowli zachowawczej: konika polskiego, bydła 
polskiego czerwonego, bydła polskiego nizinnego 
czarno-białego oraz utrzymanie fermy jelenio-
watych do celów badawczych, fermy bobrów do 
celów dydaktyczno-badawczych.

Stacja zatrudnia 20 pracowników (zatrudnienie 
średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).

W roku sprawozdawczym udostępniono urządze-
nia do realizacji prac badawczych: „Zawartość 
wybranych pierwiastków w porożach jelenia 
szlachetnego (Cervus elaphus) jako wskaźnika 
zmian skażenia dziczyzny i środowiska w okre-
sie ostatnich 60 lat” (IRiBŻ PAN w Olsztynie); 
„Charakterystyka mikroflory i mikrofauny oraz 

mailto:bgpas@obpan.eu
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helminofauny przewodu pokarmowego bobra 
europejskiego: badanie zależności pomiędzy sta-
nem populacji mikroorganizmów a aktywnością 
celulolityczną i profilem kwasów tłuszczowych 
w wybranych tkankach” (IFiŻZ PAN w Jabłon-
nie); „Behawioralne i fizjologiczne reakcje mło-
dych koni podczas rutynowych zabiegów zoo-
technicznych jako wskaźnik dobrostanu” (IGiHZ 
PAN w Jastrzębcu); „Wzbogacenie mleka o wy-
brane składniki bioaktywne w gospodarstwach 
niskonakładowych i ekologicznych” (IGiHZ PAN 
w Jastrzębcu); „Znaczenie zwierząt zimnowod-
nych w rozprzestrzenianiu pasożytniczych pier-
wotniaków Cryptosporidium spp. i Giardia spp. 
w wodach powierzchniowych Pojezierza Mazur-
skiego w aspekcie potencjalnego zagrożenia zdro-
wia ludzi” (PIWet – PIB w Puławach); „Badanie 
korelacji wybranych parametrów biochemicz-
nych i funkcji życiowych krów mlecznych na 
potrzeby stworzenia modelu biocybernetycznego 
organizmu krowy” (UP we Wrocławiu).

Stacja utrzymuje Muzeum Przyrodnicze, w któ-
rym zgromadzono materiał prezentujący dorobek 
i bieżące prace naukowe prowadzone w Stacji. 
Ekspozycja składa się z kolekcji zrzutów poroża 
jeleni, na podstawie których można prześledzić 
zmianę wielkości i kształtu nakładanego przez 
samce jelenia poroża w ciągu kolejnych lat życia 
tych zwierząt. Pozostałe ekspozycje poświęco-
ne są bobrom europejskim, zespołom roślinnym 
występującym na terenie lasu, a także zadrzewie-
niom śródpolnym Półwyspu Popielniańskiego, 
życiu ostatnich dzikich koni Europy: koników 
polskich i innych wolnożyjących zwierząt za-
mieszkujących Puszczę Piską. Eksponowane są 
sanie i wozy zaprzęgowe z różnych okresów.

 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 

Dyrektor: dr hab. Sławomir Kozieł, prof. nadzw.
Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab. Krzy-
sz tof Borysławski, prof. nadzw.

Zakład (kategoria „2” (B) w rankingu MNiSW) 
zatrudnia 9 pracowników, w tym 8 naukowych 
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na 
pełne etaty). 

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 16 
prac, z tego 11 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 4 projekty badawcze, w tym 1 za-
graniczny, 10 zadań badawczych w ramach dzia-
łalności statutowej; we współpracy z zagranicą 
realizowano 4 tematy.

Wybrane wyniki: 
•  Uzyskane wyniki w projekcie „Asymetria ja-
kości partnerów a stopień satysfakcji ze związku 
w ocenie kobiet” wskazują, że wysoka jakość part-
nerska (JP) mężczyzn jest dodatnio skorelowana 
z satysfakcją ze związku (SzZ) u kobiet, natomiast 
wysoka JP kobiet obniża ich SzZ; kobiety odczuwa-
ją najniższą SzZ w sytuacji, gdy ich JP jest wyższa 
niż partnera. Uzyskane zależności, interpretowane 
w kontekście teorii inwestycji rodzicielskich, su-
gerują, że dysproporcja jakości partnerskiej może 
mieć duże znaczenie dla satysfakcji ze związków  
heteroseksualnych, a przez to ich stabilności.
•  W projekcie „Nierówności społeczne w Polsce 
w dobie transformacji ustrojowej: antropologiczno- 
socjologiczne badania 19-letnich mężczyzn” po-
równano średnie wysokości ciała 19-latków bada-
nych w latach 1965-2010, które wykazało wyraźny 
obraz zmian sekularnych w kierunku powiększa-
nia się wysokości ciała. W przeliczeniu na dekady 
przyrost średniej wysokości ciała stopniowo malał 
od 2,4 cm w latach 1965-1976 do 0,8 cm w 1995-
2001. Obecnie na podstawie danych z ostatnich ba-
dań nastąpił wzrost trendu do około 1,0 cm na deka-
dę. W wielu krajach nasilenie trendów sekularnych 
w kierunku wysokorosłości wykazuje zbieżność 
czasową z nasileniem zmian w ekonomicznym 
dobrostanie, co ma odzwierciedlenie w wynikach.
•  W projekcie „Zmiany inwolucyjne w obrębie 
aktywności hormonalnej gonad i nadnerczy męż-
czyzn a kondycja biologiczna i czynniki psycho-
fizyczne – II Wrocławskie Badania Mężczyzn” 
oszacowano tempo zmian inwolucyjnych w ob-
rębie aktywności hormonalnej gonad i nadner-
czy badanych oraz uwarunkowania tego procesu. 
Zanotowano silne związki kondycji biologicznej 
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z tempem zmian poziomu androgenów. Stwier-
dzono istotną zależność pomiędzy nasileniem 
zmian inwolucyjnych a subiektywnym dobrosta-
nem psychicznym badanych mężczyzn. Zjawisko 
andropauzy poprzez bezpośredni związek z ja-
kością życia stanowi istotny problem w polskim 
społeczeństwie. W ramach realizacji projektu 
przeprowadzono II etap badań longitudinalnych 
około 450 mężczyzn w wieku 35-86 lat, zdro-
wych mieszkańców Wrocławia.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
•  Na podstawie badań 234 dziewcząt w wie-
ku 11-14 lat z Kalkuty w Indiach wykazano, 
że dziewczęta wcześnie osiągające dojrzałość 
płciową, określaną wiekiem wystąpienia pierw-
szej menstruacji, istotnie różnią się dystrybucją 
podskórnej tkanki tłuszczowej od swoich rówieś-
niczek dojrzewających później. Wcześnie dojrze-
wające dziewczęta akumulowały więcej tkanki 
tłuszczowej w górnych partiach tułowia i kończy-
nach dolnych, w porównaniu do dolnych partii 
tułowia i kończyn górnych.
•  Wykazano, że osobnicy doświadczający su-
biektywnego poczucia bólu podczas tatuowania 
ciała mają istotnie niższy iloraz długości drugiego 
i czwartego palca ręki (2D:4D), jako miary prena-
talnego stężenia androgenów. Wyniki wskazują, 
że osobnicy poddani w okresie prenatalnym więk-
szym stężeniom testosteronu są wrażliwsi na ból. 
•  Wykazano, że dziewczęta, które mieszkają 
w pokoju razem z bratem lub ojcem (męskim 
przedstawicielem rodziny) dojrzewają płcio-
wo wcześniej (wiek pierwszej menstruacji) niż 
rówieś niczki dzielące pokój z mamą lub siostrą 
lub mieszkające same w pokoju, które to doj-
rzewają względnie najpóźniej. Wykazano także, 
że dziewczęta, które mają tylko młodsze rodzeń-
stwo, dojrzewają później niż ich rówieśniczki, 
które mają tylko starsze rodzeństwo. 

Tytuł profesora uzyskała Ewa Anita Jankowska. 

 50-449 Wrocław, ul. Podwale 75
 (71) 343-86-75, fax (71) 343-81-50
 e-mail: zapan@antro.pan.wroc.pl; 

sekretariat@antro.pan.wroc.pl
www.antro.pan.wroc.pl

ZAKŁAD ICHTIOBIOLOGII 
I GOSPODARKI RYBACKIEJ 

w Gołyszu
 
P.o. Dyrektora: dr Ilgiz Irnazarow 
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Ewa Kamler 

Zakład (kategoria „1” (A) w rankingu MNiSW) 
zatrudnia 21 pracowników, w tym 10 naukowych 
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na 
pełne etaty). 

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 22 
prace, z tego 8 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 7 projektów badawczych, w tym 
1 zagraniczny, 2 zadania badawcze w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 5 tematów.

Wybrane wyniki: 
• W ramach projektu „Karpie i pstrągi polskie 
– ochrona zasobów genetycznych z zastosowa-
niem markerów DNA” ukończono analizy zróż-
nicowania genetycznego linii karpi hodowanych 
w Zakładzie, przy zastosowaniu markerów ge-
netycznych: loci mikrosatelitarnych (STR) oraz 
markerów polimorfizmu długości amplifikowa-
nych fragmentów (AFLP). Wykorzystując 11 loci 
mikrosatelitarnych uzyskano łącznie 152 allele 
różnej długości, natomiast markery AFLP wy-
kazały 966 polimorficznych loci. Na podstawie 
uzyskanych frekwencji obliczono dystans gene-
tyczny między liniami karpi, jak i zróżnicowanie 
genetyczne między osobnikami tej samej linii. 
Porównano uzyskane wartości współczynników 
genetycznych karpi w Polsce z tymi utrzymywa-
nymi w innych krajach Europy oraz Azji. Stwier-
dzono zbliżone wartości z karpiami europejskimi, 
natomiast w stosunku do populacji azjatyckich 
wykazano większe zróżnicowanie występujące 
u karpi hodowanych w Zakładzie.
• W ramach zadania badawczego „Genetyczna 
kontrola cech użytkowych oraz doskonalenie ho-
dowlane ryb” określono wpływ diety zawierający 
β-glukanu na profil aktywności białka C-reak-
tywnego (CRP) karpia Cyprinus carpio podczas 
ekspozycji na bakterię Aeromonas salmonicida. 
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Poziomy CRP i komplementu określano w prób-
kach surowicy. Jednocześnie oznaczono profi-
le ekspresji genów – crp1, CRP2, c1r/s, bf/c2, 
C3 i masp2 za pomocą ilościowego PCR. Uzy-
skane wyniki wykazały, że doustne podawanie 
β-glukanu znacząco zwiększa poziom CRP w su-
rowicy i aktywuje alternatywną drogę dopełnia-
cza (nawet 35-krotnie). Wyniki badania sugerują, 
że β-glukan stymuluje CRP i układ dopełniacza 
i może być stosowany profilaktycznie w warun-
kach zagrożenia bakteryjnego.
• W ramach zadania badawczego „Genetyczna 
kontrola cech użytkowych oraz doskonalenie ho-
dowlane ryb” przeprowadzono analizę architektu-
ry genetycznej genów kodujących immuno-glo-
buliny karpia Cyprinus carpio L. Stwierdzono, 
że w organizmie karpia występuje kilka funk-
cjonalnych izoform immunoglobulin oznaczo-
nych jako IgM, IgD, IgZ1, IgZ2 oraz molekuła 
chimera IgM/Z. Na podstawie różnic w budowie 
części stałych łańcuchów ciężkich Ig opracowa-
no specyficzne w stosunku do każdej izoformy 
startery RQ-PCR. Przeprowadzono optymalizację 
warunków RQ-PCR oraz przeanalizowano eks-
presję tych genów w trakcie infekcji bakteryjnej 
Aeromonas salmonicida oraz modulację aktyw-
ności genów Ig dietą zawierającą β-glukan. Wy-
niki sugerują specjalizację poszczególnych form 
Ig w odpowiedzi immunologicznej na patogeny.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
• W ramach projektu „Karp 2020” w temacie 
„Aktywne uczestnictwo zintegrowanej reprezen-
tacji sektora gospodarki stawowej w tworzeniu 
i wdrażaniu rozwiązań prawnych dotyczących 
jego funkcjonowania” wykonano analizę proble-
matyki rybactwa śródlądowego na terenie obsza-
rów Lokalnych Grup Rybackich (LGR) biorących 
udział w projekcie wraz z diagnozą i kierunkami 
rozwoju rybactwa śródlądowego. Przeanalizowa-
no aktualny stan gospodarki stawowej na terenie 
LGR biorących w nim udział oraz opracowano 
strategię jej rozwoju do roku 2020. 

• Pracownicy Zakładu czynnie włączali się 
w tworzenie w regionie Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Rybacka „Żabi Kraj” oraz w kształtowa-
nie strategicznych oraz bieżących dokumentów 
programowych Stowarzyszenia.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
•  Stwierdzono, że bakteryjna infekcja Aero-
monas salmonicida wywołuje aktywację układu 
dopełniacza u karpia. Dodatek do paszy immuno-
modulatora β-glukanu istotnie zwiększył aktyw-
ność układu dopełniacza, a w szczególności biał-
ka C-reaktywnego (CRP). Wywnioskowano, że 
stosowanie diety zwierającej β-glukan poprawia 
odporność karpia na bakterie patogenne poprzez 
aktywację odpowiedzi fazy ostrej. 
• Wykazano, że wirus Cyprinid herpesvirus-3 
(CyHV-3), wywołujący masową śmiertelność 
w populacjach karpi na całym świecie, zmniejsza 
aktywność kluczowych genów błony śluzowej 
skóry, osłabiając w ten sposób funkcje ochronne 
śluzu. To z kolei przyczynia się do powstawania 
wtórnych infekcji bakteryjnych i wirusowych. 
Wykazano też, że infekcja CyHV-3 wywołuje 
znaczące zmiany nabłonka przewodu pokarmo-
wego karpia. Zmiany tę następują między innymi 
poprzez aktywację genów kodujących klaudyny 
– białka odpowiedzialne za integralność błony 
i jej funkcję. To tłumaczy naruszenia balansu 
osmotycznego i mineralnego podczas infekcji 
wirusowej CyHV-3.

Zakład utrzymuje „Żywy bank genów” w postaci 
różnie zinbredowanych 17 linii hodowlanych.

Zakład jest członkiem konsorcjum naukowego 
„Traditional Food Network to improve the transfer of 
knowledge for innovation”, akronim TRAFOON.

 43-520 Chybie, ul. Kalinowa 2, Zaborze
 (33) 856-15-51, fax (33) 858-92-92
 e-mail: zigr@golysz.pan.pl
www.golysz.pan.pl
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Czł. koresp. PAN Marek Grad
Dziekan Wydziału III Nauk Ścisłych
i Nauk o Ziemi PAN 

W końcu roku 2013 Wydział III PAN Nauk 
Ścisłych i Nauk o Ziemi liczył 95 członków kra-
jowych (57 członków rzeczywistych i 38 człon-
ków korespondentów), 9 członków Akademii 
Młodych Uczonych oraz 59 członków zagra-
nicznych. Funkcję dziekana Wydziału III PAN 
pełnił prof. Marek Grad, przewodniczącego Rady 
Kuratorów – prof. Janusz Lipkowski, a funkcję 
zastępcy przewodniczącego Rady Kuratorów – 
prof. Paweł Rowiński. 

W 2013 roku działalność korporacyjna Wy-
działu III PAN realizowana była, podobnie jak 
w latach ubiegłych, w formie sesji plenarnych, po-
siedzeń komisji działających przy Wydziale oraz 
wydziałowych komitetów naukowych. W roku 
2013 odbyły się dwie sesje plenarne Wydziału. 
Na sesjach tych omawiano najważniejsze spra-
wy związane z działalnością Wydziału i aktualne 
wydarzenia naukowe w Polsce i na świecie. Na 
każdej sesji dziekan Wydziału przekazywał in-
formacje o ważniejszych sprawach poruszanych 
na posiedzeniach Prezydium PAN i spotkaniach 
dziekanów z kierownictwem PAN.

 Pierwszej sesji plenarnej Wydziału w dniu 
18 marca przewodniczył dziekan prof. M. Grad. 
Minutą ciszy uczczono zmarłego członka rzeczy-
wistego PAN Aleksandra Pełczyńskiego i prof. 
Jana Klamuta, wieloletniego dyrektora Między-
narodowego Laboratorium Silnych Pól Magne-
tycznych i Niskich Temperatur PAN. 

Zajmowano się wyborami nowych człon-
ków krajowych oraz członków zagranicznych 
PAN, a także zatwierdzeniem Regulaminu Wy-
działu. Prof. M. Grad przypomniał o zasadach 
wyborów członków Wydziału oraz przedstawił 
podział miejsc zaakceptowany na poprzedniej 
sesji plenarnej (4 miejsca – członkowie rzeczy-
wiści, 5 – członkowie zagraniczni, 7 – człon-
kowie korespondenci). Przedstawił sylwetki po - 
szczególnych kandydatów oraz przypomniał, 
że obszerny materiał dotyczący kandydatów 
został udostępniony w formie elektronicznej 
wszystkim zainteresowanym z kilkumiesięcz-
nym wyprzedzeniem. Wybrano kandydatów na 
członków rzeczywistych PAN, którymi zostali: 

Adam  Sobiczewski (fizyka), Jerzy Zabczyk (ma-
tematyka), Janusz Lipkowski (chemia) oraz Sta-
nisław Penczek (chemia). Wybrano kandydatów 
na członków zagranicznych PAN, którymi zosta-
li: Béla Bollobás (matematyka), Andrzej Buras 
(fizyka), Hans von Storch (nauki o Ziemi) oraz 
Michał Giersig (fizyka). Wybrano kandydatów na 
członków korespondentów PAN, którymi zostali: 
Piotr Bizoń (fizyka), Jacek Gawroński (chemia), 
Paweł Kulesza (chemia), Janusz Pempkowiak 
(nauki o Ziemi), Feliks Przytycki (matematyka), 
Andrzej Sobolewski (fizyka) oraz Jacek Waluk 
(chemia). Wyłonieni kandydaci na Zgromadze-
niu Ogólnym PAN zostali powołani na nowych 
członków PAN. 

W dalszej części sesji plenarnej przedmiotem 
obrad było zatwierdzenie Regulaminu Wydziału 
III PAN. Po omówieniu przedstawionej wersji, 
regulamin przyjęto jednomyślnie. 

Prof. M. Grad przedstawił również najważ-
niejsze sprawy, którymi zajmował się Wydział III 
PAN w okresie od ostatniej sesji plenarnej. Były 
to: sprawy związane z uroczystym wręczeniem 
nagród naukowych Wydziału; opiniowanie zmian 
do statutów jednostek naukowych Wydziału, 
projektów ustaw przygotowywanych przez mi-
nisterstwa, wniosków o dofinasowanie działal-
ności upowszechniającej naukę; przygotowanie 
do wystawy w Turynie (wspólnie z Wydziałem 
IV PAN) oraz sprawy bieżące dotyczące pracy 
korporacji. 

Drugie zebranie plenarne Wydziału III odbyło 
się 5 listopada. Wiceprezes PAN prof. M. Chmie-
lewski wręczył dyplomy nowo wybranym człon-
kom krajowym Wydziału III PAN. Minutą ciszy 
uczczono zmarłego w ostatnim czasie prof. Jana 
Kutka, członka rzeczywistego PAN. Wysłuchano 
wykładu prof. Jerzego Zabczyka na temat ma-
tematyki finansowej. Prof. J. Zabczyk wyjaśnił 
m.in. działanie giełdy, w szczególności rynku 
derywatów oraz wpływu matematyki (analizy 
stochastycznej, modelu BGM), umożliwiającej 
inwestorom przewidywanie cen instrumentów 
pochodnych. 

Omówiono wniosek Sekcji Nauk o Ziemi 
w sprawie stworzenia regulaminów poszczegól-
nych sekcji. Zdecydowano, że nie należy odgór-
nie narzucać poszczególnym Sekcjom posiadania 
regulaminu i każda z nich powinna zadecydować 
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o jego ewentualnym powstaniu (ustawa nie nakła-
da obowiązku, aby sekcje posiadały regulaminy; 
wymagany regulamin Wydziału został uchwalony 
na wiosennej sesji plenarnej). 

Prof. M. Grad omówił najważniejsze spra-
wy, którymi zajmował się Wydział w okresie od 
ostatniej sesji plenarnej. Były to: ocena wniosków 
dotyczących dwustronnych międzynarodowych 
umów o współpracy; opiniowanie projektów 
ustaw wysyłanych przez ministerstwa; przygo-
towania do wystawy w Turynie dotyczącej inno-
wacyjności inżynierskiej (wspólnie z Wydziałem 
IV PAN); przygotowania do oceny czasopism 
wydawanych przez PAN (wspólnie z przewod-
niczącym Rady Kuratorów). 

Prof. J. Lipkowski poinformował sesję ple-
narną o zakończeniu oceny trzech instytutów 
Wydziału III, przeprowadzonej przez Radę Ku-
ratorów Wydziału III PAN. Zakomunikował, że 
wnioski z oceny instytutów zostaną przesłane 
wszystkim członkom z prośbą o zatwierdzenie 
lub zgłoszenie uwag.

Nagrody i wyróżnienia naukowe 

Prof. Janusz Jurczak, przewodniczący Ko-
misji Nagrody Naukowej im. M. Skłodowskiej- 
Curie poinformował, że w roku 2013 Nagroda 
przyznana będzie w zakresie fizyki. Po zapozna-
niu się ze zgłoszonymi wnioskami oraz opiniami 
recenzentów, Komisja przedstawiła sesji plenar-
nej Wydziału III PAN kandydaturę prof. Marka 
Żukowskiego do nagrody za cykl prac dotyczą-
cych podstaw mechaniki kwantowej i rozwój 
wielofotonowej kwantowej interferometrii. Sesja 
plenarna postanowiła przyznać Nagrodę Nauko-
wą im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2013 
w zakresie fizyki prof. Markowi Żukowskiemu.

Prof. J. Jurczak poinformował o kandydatach 
do nagród Wydziału III i przebiegu ich opinio-
wania. W wyniku głosowania, sesja plenarna 
przyznała Nagrody Naukowe Wydziału III PAN 
za rok 2013 wszystkim zaproponowanym przez 
komisję kandydatom. 

W dziedzinie fizyki i astronomii Nagrodę Na-
ukową im. Stefana Pieńkowskiego przyznano 
dr. Łukaszowi Cywińskiemu z Instytutu Fizyki 
PAN za cykl 9 prac dotyczących teorii dekoheren-
cji dla kubitów realizowanych w układach opar-

tych na ciele stałym. W dziedzinie matematyki 
Nagrodę Naukową im. Wacława Sierpińskiego 
otrzymał dr hab. Krzysztof Krupiński z Instytutu 
Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego 
za cykl 10 prac dotyczących teorii modeli i jej 
związków z algebrą i topologią. W dziedzinie 
chemii Nagrodę Naukową im. Włodzimierza 
Kołosa przyznano dr. Volodymyrowi Sashukowi 
z Instytutu Chemii Fizycznej PAN za cykl 3 prac 
dotyczących samoorganizacji w skali nano: od 
warstw molekularnych do materiałów nanostruk-
turalnych. W dziedzinie nauk o ziemi Nagrodę 
Naukową im. Piusa Rudzkiego otrzymał dr 
Adam Piotrowski z Instytutu Geofizyki PAN za 
cykl 8 prac dotyczących rozwoju algorytmów 
ewolucyjnych i sieci neuronowych pod kątem 
zastosowań w hydrologii. 

Nagrody i wyróżnienia członków Wydziału

Wielu członków Wydziału, poza pracą badaw-
czą, prowadziło aktywną działalność organizacyj-
no-naukową, uczestnicząc w pracach komitetów 
naukowych PAN, rad naukowych instytutów PAN 
i instytutów badawczych, towarzystw nauko-
wych, rad redakcyjnych specjalistycznych cza-
sopism krajowych i zagranicznych oraz fundacji 
działających na rzecz nauki. Członkowie Wydzia-
łu zatrudnieni w jednostkach PAN uczestniczyli 
w procesie dydaktycznym w szkołach wyższych, 
prowadząc wykłady dla studentów, promując 
doktorantów, prezentując własne osiągnięcia na 
konferencjach naukowych. Członkowie Wydzia-
łu III prowadzili także działalność popularyza-
torską, prezentując wykłady popularnonaukowe 
w różnych placówkach naukowych i na spotka-
niach z młodzieżą. 

Działalność członków Wydziału III uhono-
rowana została w roku 2013 licznymi wyróżnie-
niami. Między innymi prof. Małgorzata Witko 
została członkiem Academia Europea; prof. Ma-
rek Chmielewski został uhonorowany tytułem 
doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej; 
prof. Tomasz Dietl został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; prof. 
Bogdan Marciniec został uhonorowany tytułem 
doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej; 
prof. Mieczysław Mąkosza został odznaczo-
ny Medalem Marie Curie-Skłodowska Science 
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Award, Józef Piłsudski Institute of America; 
prof. Jan Kisyński otrzymał tytuł Honorowego 
Profesora Politechniki Lubelskiej; prof. Hen-
ryk Kozłowski otrzymał nagrodę Prezesa Rady 
Ministrów, a także tytuł honorowego profesora 
Politechniki Wrocławskiej; prof. Zbigniew Cie-
sielski został członkiem czynnym Polskiej Aka-
demii Umiejętności; prof. Andrzej Białas został 
uhonorowany tytułem doktora honoris causa 
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach; prof: Robert 
R. Gałązka i Andrzej Sobolewski zostali odzna-
czeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski; prof. Wojciech J. Stec otrzymał Nagrodę 
Francuskiego Towarzystwa Chemicznego „2013 
SCF French-Polish Prize”; prof. Stefan Pokorski 
otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów.

Wydział kontynuował koordynację inicja-
tywy Unii Europejskiej KORANET, powołanej 
w celu intensyfikacji i wzmocnienia współpracy 
naukowo-technicznej między Koreą i Europą. 
Projekt finansowany jest w ramach 7. Programu 
Ramowego. 

Działalność komitetów naukowych

Ważnym obszarem działalności Wydziału 
była aktywność dwunastu komitetów naukowych 
działających przy Wydziale III. Komitety prowa-
dzą własne strony internetowe, na których podane 
są ogólne informacje dotyczące ich działalności. 

Komitet Astronomii współorganizował 
cztery konferencje, m.in. XX Seminarium dla 
Nauczycieli Fizyki „Astronomia i astrofizyka 
w szkołach ponadpodstawowych”. Wyniki konfe-
rencji zostały przedstawione w postaci sprawoz-
dań szczegółowych i przekazane odpowiednim 
jednostkom organizacyjnym PAN. Współorgani-
zował również Olimpiadę Astronomiczną. 

Prezydium Komitetu Astronomii PAN podjęło 
kolejną uchwałę wspierającą działania Polskie-
go Towarzystwa Astronomicznego zmierzające 
do wprowadzenia Polski w struktury European 
Southern Observatory – europejskiej organizacji 
astronomicznej zarządzającej siecią teleskopów 
oraz realizującą projekt EELT – ogromnego te-
leskopu optycznego. 

Komitet Astronomii PAN występował rów-
nież o przekazanie składki do międzynarodowego 
konsorcjum wydającego czasopismo „Astrono-
my & Astrophysics”. Opłata składki umożliwia 
polskim naukowcom publikowanie w tym pre-
stiżowym, międzynarodowym czasopismie (Im-
pact factor 2012: 5.084, liczba punktów na liście 
MNiSW: 35) bez dodatkowych opłat. Członek 
Komitetu prof. Bronisław Rudak pełni funkcję 
przedstawiciela Polski w konsorcjum. 

Komitet Astronomii PAN pełni funkcję Ko-
mitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzyna-
rodową Unią Astronomiczną (IAU). 

Na dwóch posiedzeniach plenarnych Ko-
mitetu Chemii, między innymi: zaopiniowano 
16 kandydatów na członków korespondentów 
PAN; dyskutowano w sprawie rozbieżności w no-
menklaturze chemicznej stosowanej w podręczni-
kach szkół średnich w stosunku do podręczników 
akademickich, a także o niepokojących sprawach, 
jakie pojawiają się w podstawie programowej 
nauczania chemii opracowanej przez MEN. Za-
apelowano zwłaszcza do emerytowanych profe-
sorów, by włączyli się w działania uniwersyte-
tów III wieku i prezentowali na nich wykłady 
czy pogadanki. Prezes PTCh prof. B. Buszewski 
złożył na ręce prof. Małgorzaty Witko, wiceprze-
wodniczącej Komitetu Chemii podziękowania 
za pracę na rzecz Polskiego Towarzystwa Che-
micznego i wręczył jej medal im. Marii Skło-
dowskiej-Curie. Ponadto wysłuchano wykładu: 
„Jan Czochralski – jego droga do sławy” prof. 
Anny Pajączkowskiej oraz prezentacji Koncernu 
Orlen i jego zadań, podjęto również dyskusję nt. 
„Czego oczekuje przemysł petrochemiczny od 
nauki” (posiedzenie wyjazdowe w Płocku w PKN 
Orlen S.A.). 

Na posiedzeniach prezydium Komitetu mię-
dzy innymi: omówiono sprawę opiniowania 
kandydatów na członków korespondentów PAN; 
przedstawiono informację nt. obchodów roku 
Czochralskiego; omawiano problem dydaktyki 
w nauczaniu chemii na poziomie szkoły średniej; 
rozpatrzono wnioski o dofinansowanie konferen-
cji na rok 2014 w ramach dotacji z działalności 
upowszechniającej naukę; rozważano zorganizo-
wanie w 2015 roku przy udziale Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego konferencji „Science 
diplomacy and development in chemistry”.
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Komitet Chemii PAN współorganizował 
i współfinansował konferencję: „Ogólnopolskie 
Kolokwium katalityczne”. Wyniki konferencji 
zostały przedstawione w postaci sprawozdań 
szczegółowych i przekazane odpowiednim jed-
nostkom organizacyjnym PAN. Komitet Chemii 
PAN kontynuował współpracę z Sekcją Dydak-
tyki Chemicznej PTCh. Podczas sesji plenarnej 
podjęto dyskusję na temat szeroko pojętej dydak-
tyki chemii na poziomie szkoły średniej i wyższej. 

Prezydium Komitetu Chemii PAN pełni 
funkcję Narodowego Komitetu Międzynarodo-
wej Unii Chemii Czystej i Stosowanej – IUPAC. 
Członkowie Komitetu pracują w agendach Unii: 
prof. Stanisław Penczek jest członkiem Biura 
Wykonawczego najwyższego organu Unii oraz 
Dywizji Polimerowej i w roku sprawozdawczym 
brał czynny udział w pracach w/w agend; prof. 
Jacek Kijeński jest członkiem Komitetu Chemii 
i Przemysłu w ramach Chemical Research Ap-
plied to World Needs (CHEMRAWN); prof. Mał-
gorzata Witko jest narodowym przedstawicielem 
w Dywizji Chemii Fizycznej i Biofizycznej.

Komitet Fizyki zorganizował trzy posiedze-
nia plenarne, na których najważniejszymi sprawa-
mi było: zaopiniowanie kandydatur na członków 
korespondentów PAN; podjęcie petycji w sprawie 
zmiany ustawy „Prawo zamówień publicznych” 
w zakresie dotyczącym instytucji naukowych; 
wystąpienie prof. M. Zabela (KEJN) dotyczące 
oceny działalności jednostek naukowych; wy-
stąpienie wiceprezesa PAN prof. Marka Chmie-
lewskiego w sprawie działalności komitetów na-
ukowych PAN. W dyskusji podniesiono sprawę 
zmniejszonego znaczenia komitetów naukowych 
PAN, w świetle obowiązującej ustawy o PAN. 
Negatywnie odniesiono się do koncepcji punkto-
wej oceny komitetów. Przedstawiono informacje 
o działaniach w sprawie swobodnego dostępu do 
czasopism „open access”. Wysłuchano również 
wykładów: prof. J. Baranowskiego „Grafen – stan 
obecny – perspektywy”; prof. Jana Królikowskie-
go nt. Nagrody Nobla z fizyki w 2013 r. oraz 
dr. Pawła Tomaszewskiego „Renesansowy uczo-
ny – Jan Czochralski”. 

Komitet Fizyki współfinansował lub 
współorganizował konferencje: „Cracow Epipha-
ny Conference on the Physics after the First Phase 
of the LHC”; 49. Zimową Szkołę Fizyki Teorety-

cznej „Cosmology and non-equilibrium statistical 
mechanics”; „Neutron Spectroscopy and Related 
Phenomena. Tribute to Jerzy Janik”; „100-lecie 
modelu atomu Bohra”; „XLVIII Zakopane School 
of Physics. Breaking Frontiers: Submicron Struc-
tures in Physics and Biology”; 42. Międzynarodo-
wą Konferencję Fizyki Półprzewodników; XXIX 
Warsztaty Naukowe Lato z Helem „Węgiel i jego 
tajemnice”; 53. Krakowską Szkołę Fizyki Teo-
retycznej „Conformal Symmetry and Perspec-
tives in Quantum and Mathematical Gravity”; 
42. Zjazd Fizyków Polskich; „Advanced Bioim-
aging Technologies Conference”; „Biomolecules 
and Nanostructures”; „Workshop on QCD and 
Diffraction at the LHC”. Wyniki konferencji zo-
stały przedstawione w postaci sprawozdań szcze-
gółowych i przekazane odpowiednim jednostkom 
organizacyjnym PAN.

Komitet Fizyki PAN wspólnie z Ogólnopol-
skim Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dy-
rektorów Instytutów Fizyki debatował nad dwo-
ma zagadnieniami: sprawą finansowania badań 
naukowych i oceny jednostek badawczych oraz 
sprawą zamówień publicznych. Wystosowano 
list do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
o podniesienie progu stosowalności ustawy „Pra-
wo Zamówień Publicznych” określonego w jej 
art. 4 pkt 8 do kwoty 130 tysięcy euro.

Komitet Fizyki PAN pełni funkcję Komitetu 
Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową 
Unią Fizyki Czystej i Stosowanej – IUPAP. W roku 
2013 IUPAP objęło patronatem międzynarodowe 
konferencje organizowane w Polsce: 20th Inter-
national Conference on Electronic Properties 
of Two-Dimensional Systems (EP2DS), 16th 
International Conference on Modulated Semi-
conductor Structures (MSS), 20th International 
Conference on General Relativity and Gravita-
tion (GR20), 16th Amaldi Conference on Gravita-
tional Waves (Amaldi 10). Członkowie Komitetu 
Fizyki PAN wchodzą w skład międzynarodowych 
organizacji naukowych: prof. Rajmund Bacewicz 
– Fellow and Chartered Physicist of the British 
Institute of Physics; prof. Franciszek Krok – Fel-
low of the British Institute of Physics, członek 
władz International Society for Solid State Ionics 
(ISSSI); prof. Wojciech Królikowski – Associa-
tion of Members of the Institute for Advanced 
Study, Princeton, N. J; prof. Adam Majewski – 
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członek Amerykańskiego Towarzystwa Matema-
tycznego; prof. Marek J. Sadowski – członek 
European Physical Society, Scientific Committee 
of the International Centre of Dense Magnetized 
Plasmas, Fellow of the Institute of Physics, Lon-
don, UK, International Scientific Committees for 
International Conference and School on Plasma 
Physics and Controlled Fusion Alushta-2012 & 
Alushta-2014, Ukraine; prof. Andrzej Ślebarski – 
Fellow of the Institute of Physics; prof. Henryk 
Witala – członek Amerykańskiego Towarzystwa 
Fizycznego (APS).

Komitet Matematyki zorganizował dwa 
posiedzenia, podczas których między innymi: 
zaopiniowano kandydatów na członków kore-
spondentów PAN; prof. J. Wilkin wygłosił re-
ferat na temat oceny parametrycznej czasopism 
naukowych w Polsce; prof. Stefan Jackowski 
przedstawił opracowanie: „Polska matematyka 
na 6th European Congress of Mathematics, Kra-
ków 2012”, analizując stan polskiej matematyki 
na podstawie cytowań w artykułach, które mają 
ukazać się w Proceedings of ECM 2012; pro-
fesorowie: Michał Karoński i Zbigniew Błocki 
przedstawili informacje o pracach Narodowego 
Centrum Nauki; prof. Adam Jakubowski przed-
stawił informacje dotyczące przewodów habili-
tacyjnych i profesorskich po nowelizacji ustawy 
o stopniach i tytule naukowym z dnia 14 marca 
2003 r.; dr hab. Małgorzata Bogdan omówiła 
zadania współczesnej statystyki, uzasadniając 
dlaczego warto promować statystykę stosowaną; 
prof. Paweł Strzelecki omówił blaski i cienie oce-
ny parametrycznej jednostek naukowych (2013). 
Odniósł się również do kategoryzacji jednostek 
naukowych na podstawie: ustawy o finansowaniu 
nauki z dnia 30.04.2010 r.; komunikatu MNiSW 
dla PAP, 16.08.2013 r.; stanowiska KRASP i Pre-
zydium PAN wg. Dziennika Gazety Prawnej 
z 14.08.2013 r.

Komitet Matematyki PAN współorganizował 
lub współfinansował następujące konfer-
encje: „Applied Topology Będlewo”; XXXIX 
Konferencję Statystyka Matematyczna „Wisła 
2013”; „Advances in Mathematics of Finance 
po konferencji 6th General AMaMeF and Ban-
ach Center Conference”; „Stochastic Analysis 
and Control – 50 years of scientific activities of 
Professor Jerzy Zabczyk”; „German-Polish Joint 

Conference on Probability and Mathematical 
Statistics”; „Visegrad Conference on Dynamical 
Systems”; „International Conference on Dynami-
cal Systems: Beyond Uniform Hyperbolicity”; 
„Random Structures and Algorithm”; wykład im. 
A. Jankowskiego oraz mini konferencję towarzy-
szącą; „17th Workshop on Stochastic Geometry, 
Stereology, and Image Analysis in conjunction 
with Tomasz Schreiber’s Memorial Session”. 
Wyniki konferencji zostały przedstawione w po-
staci sprawozdań szczegółowych i przekazane 
odpowiednim jednostkom organizacyjnym PAN.

Komitet Matematyki aktywnie uczestniczy 
w przygotowaniach do Międzynarodowego Kon-
gresu Matematyków w Korei w 2014 r. Odbyło 
się Laureate Forum w Heidelbergu – spotkanie 
laureatów medalu Fieldsa, Abela i Turinga z mło-
dymi matematykami. W spotkaniu uczestniczyli 
młodzi polscy matematycy.

Przeprowadzono dwa posiedzenia Komitetu 
Chemii Analitycznej, na których między inny-
mi: wręczono nagrody za najlepsze prace dok-
torskie; wysłuchano wykładu laureatki nagrody 
ufundowanej przez firmę MERCK Polska oraz 
prof. M. Biziuka „Kształcenie w zakresie che-
mii analitycznej w polskich szkołach wyższych”; 
podniesiono sprawę „Słownika terminologii chro-
matograficznej” oraz przedstawiono sprawozda-
nia z konferencji przygotowanych przez Komitet 
Chemii Analitycznej. 

Odbyły się trzy posiedzenia Prezydium Ko-
mitetu, na których najważniejszymi omawianymi 
sprawami było: przedstawienie informacji o me-
dalach KChA PAN; dyskusja o zasadach przyzna-
wania Medalu Wiktora Kemuli za wybitne osią-
gnięcia w zakresie chemii analitycznej; wręczenie 
dyplomu uznania dla firm (edycja 2013); zapre-
zentowanie informacji o aktywności internetowej 
KChA PAN; projekt regulaminu nagrody PTChem 
im. W. Kemuli (habilitacja) oraz plany wydawni-
cze – współpraca z wydawnictwem MALAMUT.

Komitet Chemii Analitycznej PAN współ-
organizował lub współfinansował konferencje: 
„2013 European Winter Conference on Plasma 
Spectrochemistry”; XXII Poznańskie Konwer-
satorium Analityczne; 3. Konferencję Naukową 
„Monitoring i analiza wody”; VI Konferen-
cję Chromatograficzną „Zastosowanie technik 
chromatograficznych w analizie środowiskowej 
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i klinicznej”; XII Konferencję „Elektroanaliza 
w teorii i praktyce”; XIX Konferencję „Gospodar-
ka odpadami komunalnymi”; „European Confe-
rence on Analytical Chemistry”; Konwersatorium 
Spektrometrii Atomowej; XIII Konwersatorium 
Absorpcji Atomowej; VIII Konwersatorium 
Optycznej Spektrometrii Emisyjnej; V Konwer-
satorium Spektrometrii Mas; Konferencję „Ślady 
kryminalistyczne i ich znaczenie w postępowa-
niu przygotowawczym”; VI Konferencję „Jakość 
w Chemii Analitycznej”; XIII Konferencję „Ana-
liza Chemiczna w Ochronie Zabytków”. Wyniki 
konferencji zostały przedstawione w postaci spra-
wozdań szczegółowych i przekazane odpowied-
nim jednostkom organizacyjnym PAN.

Komitet Chemii Analitycznej PAN jest orga-
nizatorem corocznego konkursu „na najlepsze 
doktoraty” z dziedziny chemii analitycznej. Ko-
mitet obejmuje patronatem merytorycznym kwar-
talnik „Analityka – nauka i praktyka”. W roku 
2013 zostały opublikowane monografie oraz ma-
teriały z niektórych konferencji. Członkowie Ko-
mitetu są współautorami/redaktorami większości 
monografii. Komitet działa w ramach konsorcjum 
naukowego wydającego międzynarodowe na-
ukowe czasopismo analityczne „Analytical and 
Bioanalytical Chemistry”. Komitet sprawuje pa-
tronat merytoryczny oraz uczestniczy w pracach 
komitetu naukowego i organizacyjnego XVII Eu-
ropean Conference on Analytical Chemistry, EU-
ROANALYSIS. Członkowie komitetu działają 
w międzynarodowych organizacjach naukowych. 
Prof. Ewa Bulska jest: przedstawicielem Polski 
w Eurolab General Assemply; członkiem komi-
tetu technicznego TCQA (Technical Committee 
for Quality Assurance in Testing and Calibration); 
członkiem grupy roboczej WG ET (Working Gro-
up on Education and Trainning); członkiem grupy 
roboczej WG PT (Working Group on Proficieny 
Testing); członkiem sekcji audytorów organiza-
cji WADA (World Anty-doping Agency) orga-
nizacji Eurachem. Prof. Bogusław Buszewski 
pełni funkcję przewodniczącego Central Euro-
pean Group for Separation Sciences (CEGSS); 
działa w European Society for Separation Science 
(EuSSS); Austrian Academy of Sciences. Prof. 
Maciej Jarosz pełni funkcje: National Representa-
tive in the Analytical Chemistry Division; Inter-
national Union of Pure and Applied Chemistry; 

Regional Editor Central Europe, „Analytical and 
Bioanalytical Chemistry”; Member of the Pre-
sidium of Euroanalysis Conference (organized 
by DAC EuCheMS). Prof. Jacek Namieśnik jest 
członkiem Komitetu Wykonawczego (Executive 
Board) International Society of Environmental 
Analytical Chemistry – ISEAC; członkiem Inter-
national Union of Pure and Applied Chemistry. 
Prof. Krystyna Pyrzyńska w ramach European 
Association for Chemical and Molecular Sciences 
(EuCheMS) reprezentuje Polskę w Division of 
Chemistry and the Environment. 

Komitet Krystalografii odbył jedno posie-
dzenie, na którym między innymi: przedstawiono 
informacje ogólne oraz dotyczące działań prezy-
dium Komitetu Krystalografii od ostatniego ze-
brania plenarnego (sprawozdania z działalności 
Sekcji, finansowanie prac Komitetu; powołanie 
Komisji ds. przeprowadzenia Olimpiady Krysta-
lograficznej oraz jej przewodniczącego); dokona-
no zmian w regulaminie Komitetu; dyskutowano 
o potencjalnych możliwościach udziału Polski 
w budowie i eksploatacji synchrotronu MAX-IV; 
przedstawiono informacje o stanie przygotowań 
do Międzynarodowego Kongresu Krystalograficz-
nego, które odbędzie się w Montrealu w 2014 r. 
Przedłożono sprawozdanie z działalności Sekcji 
Komitetu w ostatnim roku oraz z przebiegu ob-
chodów Roku Jana Czochralskiego. Poruszono 
sprawy związane z obchodami Międzynarodo-
wego Roku Krystalografii 2014. Przedstawiono 
również rekomendacje kandydatów do struktur 
IUCr (wybór kandydatów, dyskusja). 

Komitet Krystalografii PAN współorganizo-
wał lub współfinansował konferencje: 55. Kon-
wersatorium Krystalograficzne oraz Sesję Na-
ukową i Warsztaty Polskiego Towarzystwa 
Krystalograficznego; „XX Conference on Liquid 
Crystals – Chemistry, Physics and Applications”; 
„12th International Conference on Quasicrystals 
(ICQ12). Wyniki konferencji zostały przedsta-
wione w postaci sprawozdań szczegółowych 
i przekazane odpowiednim jednostkom organi-
zacyjnym PAN.

Ponadto: Sekcja Wzrostu Kryształów patro-
nowała seminarium z okazji Roku Jana Czochral-
skiego; Komitet współorganizował w Poznaniu 
seminarium „Profesor Jan Czochralski i histo-
ryczny rozwój jego metody”. Referaty wygłosili: 
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prof. Anna Pajączkowska z ITME „Jan Czo-
chralski – ROK 2013” oraz dr Reinhard Uecker, 
Leibnitz Institute for Crystal Growth, Berlin, 
„The historical development of the Czochralski 
method”. Członkowie Sekcji Wzrostu Kryszta-
łów KK współorganizowali 15th International 
Summer School on Crystal Growth w Gdańsku; 
prowadzono przygotowania do obchodów Mię-
dzynarodowego Roku Krystalografii w 2014 r.; 
kontynuowano działania związane z organi-
zacją Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalogra-
ficznej. Zaplanowano przedsięwzięcia na rok 
2014 r. propagujące krystalografię, które będą 
współorganizowane przez Komitet lub odbędą 
się pod jego patronatem. Z inicjatywy Sekcji 
Krystalografii Białek utworzono dwa konsor-
cja (Poznań, Łódź, Białystok oraz Warszawa, 
Kraków) w celu ubiegania się o dofinansowa-
nie wyjazdów synchrotronowych w ramach 
programu Biostruct.

Komitet Krystalografii PAN pełni funkcję Na-
rodowego Komitetu ds. Współpracy z Międzyna-
rodową Unią Krystalografii (IUCr). Udział pol-
skich naukowców w komisjach problemowych 
Unii jest następujący: Commission on Aperiodic 
Crystals – prof. Janusz Wolny (konsultant); Com-
mission on Biological Macromolecules – prof. 
Mariusz Jaskólski (członek komisji); Commission 
on Crystal Growth and Characterization of Mate-
rials – prof. Ewa Talik (konsultant); Commission 
on Crystallography in Art and Cultural Heritage 
– dr Alicja Rafalska-Łasocha (członek komisji); 
Commission on High Pressure – prof. Andrzej 
Katrusiak (członek komisji); dr Kamil Dziubek 
(konsultant); Commission on Magnetic Structu-
res – prof. Wiesława Sikora (członek komisji); 
Commission on Mathematical and Theoretical 
Crystallography – dr Kazimierz Stróż (członek 
komisji); Commission on Structural Chemistry 
– prof. Urszula Rychlewska (członek komisji); 
Commission on XAFS – prof. Krystyna Ław-
niczak-Jabłońska (członek komisji). W redak-
cjach czasopism Unii działa troje krystalografów 
z polskich instytucji naukowych: prof. Urszula 
Rychlewska, prof. Maria Gdaniec i prof. Maciej 
Kubicki. Z inicjatywy IUCr, rok 2014 ogłoszony 
został Międzynarodowym Rokiem Krystalografii. 
Dzięki staraniom Komitetu Krystalografii PAN, 
rezolucja ta uzyskała poparcie Stałego Przedsta-

wicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Naro-
dach Zjednoczonych.

Komitet Badań Morza odbył dwa posie-
dzenia, na których między innymi wysłuchano 
referatów: prof. Marka Granicznego o strategii 
działania i potencjale badawczym Państwowe-
go Instytutu Geologicznego – PIB, dr Reginy 
Kramarskiej na temat aktualnej problematyki 
badawczej PIG-PIB w zakresie geologii morza 
oraz dr. Piotra Przezdzieckiego w sprawie bazy 
danych geologicznych i geofizycznych z obszaru 
Bałtyku – zasobów PIG-PIB i zasad udostępnia-
nia. Z inicjatywy prof. Jerzego Dery rozpoczęto 
dyskusję oraz działania w celu powołania Na-
rodowego Centrum Danych Oceanograficznych 
(NCDO). Został wygłoszony referat przedsta-
wiciela PAN w Radzie Morskiej Europejskiej 
Fundacji Naukowej dr. hab. Sławomira Sagana 
nt. koncepcji utworzenia Narodowego Centrum 
Danych Oceanograficznych (NCDO). Wysłucha-
no informacji dotyczących: działalności nauko-
wej, dydaktycznej i organizacyjnej Wydziału OiG 
i jego struktury, zrelacjonowanej przez dziekana 
Wydziału dr hab. prof. UG Waldemara Surosza; 
aktywności Instytutu Oceanografii przedstawio-
nej przez dyrektora Instytutu dr. hab. Natalię 
Górską prof. UG; działalności edukacyjnej Stacji 
Morskiej w Helu omówionej przez kierownika 
Stacji dr hab. Krzysztofa Skórę prof. UG; aktyw-
ności Instytutu Geografii zaprezentowanej przez 
dyrektora Instytutu prof. Mirosława Miętusa. Zaj-
mowano się również opiniowaniem kandydatów 
na członków PAN. 

Do ważniejszych spraw omawianych na ze-
braniach prezydium Komitetu należało: omówie-
nie potencjalnej roli komitetów naukowych PAN 
w działalności opiniodawczej; uczestnictwo Ko-
mitetu Badań Morza PAN w Bałtyckim Festiwalu 
Nauki; ocena realizacji planu wydawniczego Ko-
mitetu w roku 2013 (czasopismo „Oceanologia”); 
współpraca z organizacjami samorządowymi oraz 
pozarządowymi, działającymi w zakresie ochro-
ny środowiska i gospodarowania środowiskiem 
w regionie nadmorskim; dyskusja i powołanie 
w Komitecie wewnętrznych Zespołów Zada-
niowych ds. Opinii i Rozwoju: Biologii Morza, 
Chemii Morza, Fizyki Morza oraz Geologii Mo-
rza; przyjęcie logo oraz nowej wersji materiałów 
firmowych Komitetu.
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Komitet w roku sprawozdawczym współ-
organizował lub współfinansował konferencje: 
„Procesy geologiczne strefy brzegowej morza”; 
II Konferencję „Geoekosystem wybrzeży mor-
skich”; II Seminarium Naukowe „Najnowsze 
osiągnięcia młodych geologów morza”. Wyniki 
konferencji zostały przedstawione w postaci spra-
wozdań szczegółowych i przekazane odpowied-
nim jednostkom organizacyjnym PAN.

Ponadto Sekcja Biologii Morza oraz Zespół 
Zadaniowy ds. Opinii i Rozwoju Biologii Morza 
brały udział w pikniku naukowym w ramach Bał-
tyckiego Festiwalu Nauki. Sekcja Fizyki Morza 
oraz Zespół Zadaniowy ds. Opinii i Rozwoju Fi-
zyki Morza prezentowały zadania i cele Komitetu 
Badań Morza w środowisku szczecińskim. Sekcja 
Chemii Morza oraz Zespół Zadaniowy ds. Opi-
nii i Rozwoju Morza zaprezentowała na stronie 
internetowej informacje „Co się dzieje w kropli 
wody morskiej?” Sekcja Geologii Morza i Zespół 
Zadaniowy ds. Opinii i Rozwoju Geologii Morza 
zorganizowały warsztaty „Okrzemka Ci powie, 
że czysta woda to zdrowie”.

Komitet Badań Morza jest wydawcą recenzo-
wanego kwartalnika „Oceanologia”. Komitet peł-
ni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy 
z Komitetem Naukowym Badań Oceanicznych – 
SCOR. SCOR jest międzynarodową organizacją 
oceanologiczną realizującą głównie organiczną 
współpracę z Międzyrządową Komisją Oceano-
graficzną UNESCO w zakresie programowania, 
opiniowania oraz inicjowania dużych międzyna-
rodowych programów naukowych, w ważnych dla 
krajów członkowskich problemach badawczych. 

Komitet Badań Czwartorzędu przeprowa-
dził dwa posiedzenia, na których między innymi: 
wysłuchano referatów prof. L. Marksa na temat 
wstępnej wersji opracowania „Zasady polskiej kla-
syfikacji i terminologii stratygraficznej czwarto-
rzędu” oraz dr. hab. W. P. Alexandrowicza „150 lat 
malakologii czwartorzędu na ziemiach polskich”; 
przedstawiono plan działalności sekcji na rok 
2013 oraz poinformowano o działalności redakcji 
„Studia Quaternaria”. J. Mirosław-Grabowska za-
prezentowała dotychczasowe osiągnięcia zespołu 
redakcyjnego czasopisma „Studia Quaternaria” 
oraz przedstawiła plany wydawnicze na kolejny 
rok. Przewodniczący Sekcji i Zespołu przedsta-
wili sprawozdania z działalności w roku 2013. 

W roku sprawozdawczym odbyły się również 
trzy posiedzenia prezydium Komitetu, na których 
omówiono zakres obrad oraz przedyskutowano 
sprawy dotyczące działalności wydawniczej cza-
sopisma „Studia Quaternaria”. Referaty naukowe 
wygłosili prof. L. Starkel, prof. W. Alexandro-
wicz, dr hab. P. Gębica, oraz dr hab. W.P. Ale-
xandrowicz. 

Odbyły się konferencje współorganizowa-
ne lub współfinansowane przez Komitet Badań 
Czwartorzędu PAN: VI Polska Konferencja Pa-
leobotaniki Czwartorzędu „Osady morskie, la-
gunowe i torfowisk nadbrzeżnych, jako źródło 
informacji o paleośrodowiskach i klimacie”; 
XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski 
„Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych”; 

XVIII Ukraińsko-Polskie Seminarium Te-
renowe „Osady Formacji Lessowej Północne-
go Przyczarnomorza”; X Konferencja z cyklu 
„Neotektonika Polski” – „Neotektonika Polski 
w świetle dotychczasowych badań. Perpektywy 
rozwoju”. Wyniki konferencji zostały przedsta-
wione w postaci sprawozdań szczegółowych 
i przekazane odpowiednim jednostkom organi-
zacyjnym PAN.

Opublikowano tom wydawnictwa Komitetu 
„Studia Quaternaria”. Czasopismo wprowadzo-
no na platformę Versita i jest ono czasopismem 
indeksowanym przez Index Copernicus i Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wzrost 
do 8 pkt).

Skład Komitetu Narodowego INQUA tworzą 
członkowie prezydium Komitetu Badań Czwarto-
rzędu PAN. Prof. Leszek Marks jest wiceprzewod-
niczącym Komisji Stratygrafii i Chronologii IN-
QUA. W minionym roku sprawozdawczym wielu 
członków Komitetu Badań Czwartorzędu PAN 
uczestniczyło w międzynarodowych konferen-
cjach i sympozjach naukowych na całym świecie.

Przeprowadzono dwa posiedzenia Komitetu 
Geofizyki, na których między innymi wysłu-
chano referatów: prof. Szymona Malinowskiego 
„Globalne ocieplenie, pokrywa lodowa Arktyki 
i długa zima w Polsce. Czy jest związek? Anali-
za na podstawie przeglądu najnowszej literatury 
naukowej”, dr. hab. Waldemara Walczowskiego 
prof. IO PAN „Rola Oceanu Arktycznego we 
współczesnych zmianach klimatycznych. Polskie 
badania Prądu Zachodniospitsbergeńskiego” oraz 
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prof. Artura Magnuszewskiego „Wisła w Warsza-
wie – warunki hydrologiczne”. Prof. Jarosław Na-
piórkowski redaktor naczelny „Acta Geophysica” 
przedstawił informacje o działalności czasopisma 
w 2013 r.

Przedmiotem dwóch posiedzień prezydium 
Komitetu było między innymi: przygotowanie 
opinii Komitetu Geofizyki PAN w sprawie kan-
dydatów na członków PAN; dyskusja i akcepta-
cja planu pracy Komitetu na rok 2013; dyskusja 
dotycząca czasopisma „Przegląd Geofizyczny”.

Komitet opublikował 2 numery „Przeglądu Geo-
fizycznego” oraz 6 numerów „Acta Geophysica”.

Przedmiotem dwóch posiedzeń Komitetu 
Nauk Geograficznych było między innymi: 
analiza wyników kilku spotkań w sprawie miej-
sca geografii w gospodarce i w życiu społecznym 
wykonana przez prof. A. Kostrzewskiego; omó-
wienie organizacji współpracy polsko-niemiec-
kiej oraz polsko-ukraińskiej; omówienie procesu 
opracowywania ankiety dotyczącej stanu geografii 
w Polsce w latach 2009-2013. Wyniki tej ankiety 
będą stanowiły podstawę przygotowywanej pu-
blikacji na konferencję MUG w Krakowie w roku 
2014. Dyskutowano nad złożeniem do NCN lub 
NCBR projektu badawczego „Przemiany środo-
wiska geograficznego Polski w warunkach zmian 
klimatu i narastającej antropopresji”. Prof. B. Do-
mański zreferował przygotowania do Konferencji 
Regionalnej MUG w Krakowie, która odbędzie 
się w sierpniu 2014 r. Przewodniczący Zespołu 
ds. Informatyzacji i Promocji Geografii dr hab. 
Z. Zwoliński, prof. UAM przedstawił koncepcję 
wprowadzenia medalu Wincentego Pola i zapre-
zentował regulamin jego przyznawania opraco-
wany przez Komitet Nauk Geograficznych PAN. 
Prof. Andrzej Lisowski, przewodniczący Zespołu 
ds. Organizacji i Struktury Geografii zreferował 
stanowisko Komitetu w sprawie miejsca geografii 
w systemie nauki w Polsce. Omówiono przygo-
towywanie Słownika Polsko-Ukraińskiego pod-
stawowych terminów i pojęć z zakresu nauki 
o krajobrazie. Dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. 
UAM wygłosił referat naukowy „Cyfrowa mapa 
geomorfologiczna Polski”. Dr hab. Marek Mar-
ciniak, prof. UAM przekazał informację doty-
czącą przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji 
 Jednostek Naukowych w roku 2013 kategoryzacji 
jednostek. 

Komitet Nauk Geograficznych PAN współ-
organizował lub współfinansował konferencje: 
„Funkcjonowanie geoekosystemów wybrzeży 
morskich”; VIII Forum Geografów Polskich 
„Geografia wobec problemów zmian globalnych”; 
„Wykorzystanie badań geograficznych w zarzą-
dzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzen-
nym”. Wyniki konferencji zostały przedstawione 
w postaci sprawozdań szczegółowych i przekazane 
odpowiednim jednostkom organizacyjnym PAN.

Prezydium Komitetu Nauk Geograficz-
nych PAN pełni funkcje Komitetu Narodowego 
ds. współpracy z Międzynarodową Unią Geo-
graficzną (MUG/IGU). W roku 2013, podobnie 
jak w ostatnich trzech latach, głównym celem 
działalności Komitetu Narodowego były prace 
nad organizacją Regionalnej Konferencji Mię-
dzynarodowej Unii Geograficznej, która od-
będzie się w Krakowie w sierpniu 2014 roku. 
Komitet w swojej działalności podejmuje bila-
teralną współpracę międzynarodową: z Ukrainą 
i Niemcami w zakresie uzgodnień organizacji 
konferencji w 2015 r. w Polsce; z Rosją w spra-
wie porozumienia z Rosyjską Akademią Nauk; 
z Kaliningradem dotyczącą warsztatów i konfe-
rencji Warsztaty Geograficzne „Kaliningrad 2014. 
Zróżnicowanie krajobrazowe i kulturowe. Uwa-
runkowania fizyczno-geograficzne”.

Komitet Nauk Geologicznych zorganizował 
dwa posiedzenia, na których omówiono między 
innymi: ocenę warunków budowania elektrowni 
jądrowych w Polsce; dyskutowano o uwagach, 
jakie wpłynęły do Komitetu na temat „Ankie-
ty w sprawie trójstopniowych studiów geolo-
gicznych”; prof. Marian Adam Gasiński i prof. 
Andrzej Żelaźniewicz przedstawili stanowisko 
Komitetu Nauk Geologicznych PAN w sprawie 
organizacji kształcenia w zakresie nauk geo-
logicznych. Wysłuchano referatu prof. Lesz-
ka Marksa „Zagrożenie wodą 10000-letnią dla 
lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce” oraz 
dr. hab. Marka Jarosińskiego prof. PIG-PIB 
„Geodynamiczne uwarunkowania rejonu lokali-
zacji elektrowni jądrowej”.

Komitet publikuje kwartalnik pt. „Acta Geo-
logica Polonica”, który znajduje się w bazie 
 czasopism indeksowanych w JCR. W aktualnym 
wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego znajduje się na liście „A” 
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z punktacją 20 pkt. „Acta Geologica Polonica” 
zalicza się do najbardziej prestiżowych czasopism 
polskich z zakresu geologii.

Komitet jest reprezentowany w wielu mię-
dzynarodowych organizacjach, m.in. z upoważ-
nienia Komitetu: prof. Andrzej Żelaźniewicz re-
prezentuje Polskę w Międzynarodowej Unii Nauk 
Geologicznych; prof. Szczepan Porębski jest 
przewodniczącym Komitetu Narodowego IGCP 
(International Geoscience Programme, wspólne-
go przedsięwzięcia UNESCO i Międzynarodowej 
Unii Nauk Geologicznych – IUGS  ); prof. Alfred 
Uchman jest łącznikiem Komitetu z Geologiczną 
Asocjacją Karpato-Bałkańską.

Podczas jednego posiedzenia Komitetu Nauk 
Mineralogicznych między innymi: dyskutowano 
nad rolą nauk mineralogicznych w Polsce; podję-
to decyzję o przeprowadzeniu ankiety, która po-
zwoli na ocenę stanu faktycznego tematyki badań 
w zakresie nauk mineralogicznych. Zapropono-
wano podanie 3-5 wiodących obszarów tematycz-
nych i udokumentowanie tej działalności poprzez 
publikacje. Zdaniem Komitetu, wyniki ankiety 
pozwolą na wyrobienie poglądu na temat naj-
ważniejszych badań podejmowanych przez pol-
skich geochemików, mineralogów i petrologów 
oraz na porównanie z tendencjami światowymi 
dominujących tematów badawczych w naukach 
mineralogicznych w Polsce. Omówiono sprawy 
wydawnicze polskich czasopism mineralogicz-
nych oraz kwestie związane z tłumaczeniem 
i wydawaniem podręczników z dziedziny nauk 
mineralogicznych i pokrewnych. 

Komitet wspierał starania Zarządu Podziem-
nej Trasy Turystyczno-Edukacyjnej w Kletnie 
o dotację na rozwój i zachowanie infrastruktury 
zabytkowej kopalni uranu w Kletnie oraz objął 
Patronatem Honorowym VIII Mistrzostwa Polski 
w Poszukiwaniu Minerałów. 

Czł. rzecz. PAN Janusz Lipkowski
Przewodniczący Rady Kuratorów
Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

W imieniu Rady Kuratorów jej przewodni-
czący i wiceprzewodniczący zaopiniowali wnio-
ski jednostek naukowych Wydziału o dotacje na 
działalność statutową. 

Rada zbierała się dwukrotnie na posiedze-
niach plenarnych: 18 marca i 5 listopada 2013 r., 
przy okazji zebrań plenarnych Wydziału III PAN. 
Pomiędzy tymi terminami wymiana informacji 
oraz niezbędne decyzje podejmowane były drogą 
elektroniczną. Na posiedzenia Rady Kuratorów 
zapraszano członków Wydziału nie wchodzących 
w skład Rady.

Przeprowadzono konkurs na stanowisko dy-
rektora Instytutu Oceanologii PAN. Dyrektorem 
został ponownie prof. Janusz Pempkowiak. 

Dokonano, za pośrednictwem trzyosobo-
wych zespołów powołanych przez Radę Kura-
torów oceny czterech instytutów Wydziału III 
PAN: Instytutu Fizyki Molekularnej, Instytutu 
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerze-
go Habera, Centrum Badań Kosmicznych oraz 
Instytutu Matematycznego. Wszystkie oceniane 
jednostki uzyskały wysoką ocenę, w jednym tyl-
ko przypadku przedstawiono krytyczne uwagi 
ukierunkowane na poprawę działalności (IFM 
PAN), które zostały przekazane dyrekcji insty-
tutu. Wybór jednostek naukowych poddanych 
ocenie wynikał z przyjętej przez Radę zasady, 
że okresowa ocena powinna poprzedzać wybory 
dyrektora. W wymienionych jednostkach wybory 
zostaną przeprowadzone w I połowie 2014 roku. 

Sporo uwagi zajęła Radzie ponowiona dysku-
sja na temat kryteriów oceny komitetów nauko-
wych, przedłożonych przez wiceprezes PAN prof. 
M. Marody. W dyskusji, podobnie jak poprzed-
nio, powtarzały się krytyczne uwagi do przedsta-
wionych kryteriów. Stwierdzono, że obiektywne 
porównanie według podanych kryteriów, zupełnie 
różnych komitetów z odmiennych dziedzin na-
ukowych, nie może doprowadzić do sprawiedli-
wej oceny. Również pewnego rodzaju narzucenie 
kryteriów nie wydaje się dobrym posunięciem, ze 
względu na to, że komitety są wybierane w demo-
kratycznych wyborach i odpowiednimi gremiami, 
które powinny się zajmować oceną i jej kryteria-
mi są wyborcy (sesja plenarna Wydziału, Rada 
jest zobligowana do przeprowadzenia oceny). 
Rada Kuratorów Wydziału III PAN postanowiła 
przyjąć do wiadomości zaproponowane kryteria 
oceny komitetów, jednocześnie zobowiązując się 
do przygotowania własnych kryteriów. 

W dyskusji na temat oceny jednostek ponow-
nie pojawił się temat związany z możliwością 
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przeprowadzenia audytów zewnętrznych. Prze-
wodniczący Rady zgłosił wniosek, aby audyta-
mi objąć jednostki zaangażowane w działalność 
gospodarczą. Burzliwa reakcja przeciwna temu 
wnioskowi doprowadziła, po wyczerpującej dys-
kusji, do zobowiązania Przewodniczącego Rady, 
aby taki wniosek wycofać z Kancelarii PAN, co 
zostało uczynione. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, Rada zaj-
mowała się doraźnie sprawami zleconymi przez 
Prezesa PAN, w tym zwłaszcza kwestiami umów 
wdrożeniowych jednostek naukowych Wydzia-
łu III PAN. 
 

CENTRUM ASTRONOMICZNE 
im. Mikołaja Kopernika PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Marek J. Sarna
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Michał Różyczka

Instytut zatrudnia 72 pracowników, w tym 36 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A+” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
141 prac, z tego 111 w recenzowanych czasopi-
smach o zasięgu międzynarodowym; realizowa-
no: 62 projekty badawcze, w tym 4 zagraniczne, 
16 zadań badawczych w ramach działalności sta-
tutowej; we współpracy z zagranicą realizowano 
10 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Przeprowadzono obserwacje spektroskopowe 
wybranego kwazara o nazwie LBQS 2113-4538 
przy pomocy 11-metrowego teleskopu SALT. 
Wykazano, że kwazar jest odległy, ma przesu-
nięcie ku czerwieni z = 0.956, a mimo to jakość 
widma jest doskonała dzięki dużemu rozmiarowi 

użytego teleskopu. Badając szczegółowo li-
nię emisyjną magnezu stwierdzono, że nie ma 
w niej dwóch odrębnych składników, szerokiego 
i wąskiego. Istnieje tylko jeden obszar obłoków 
w dalekich kwazarach – inaczej niż w bliskich 
źródłach. Wydaje się, że w pozostałych obiek-
tach, które są jeszcze w trakcie analizy, nie ma 
podziału na dwa składniki. Kinematyka obłoków 
w odległych kwazarach wygląda zupełnie inaczej 
niż w bliskich.
• Analizowano niezwykle symetryczne struktu-
ry w profilach radiowych pulsarów J0631+1036 
oraz J1012+5307. Celem analiz było ustalenie 
jakiego rodzaju symetria emitowanej wiązki – 
osiowa czy „dwuboczna” jest odpowiedzialna za 
obserwowany profil. Rozwiązanie tego problemu 
jest kluczowe dla zrozumienia, co określa geome-
trię wiązki: geometria obszaru emisji czy fizyka 
procesów promienistych. W analizie uwzględnio-
no ewolucję kształtu struktur profili z częstością 
obserwacji oraz dane polaryzacyjne. Wykazano, 
że czteroskładnikowy profil pulsara J0631+1036 
wymagałby niezwykle specyficznego dopasowa-
nia parametrów, aby wytłumaczyć obserwowa-
ny profil i zaproponowano alternatywny model 
o symetrii dwubocznej, który w bardziej natu-
ralny sposób tłumaczy obserwacje. Dla syme-
trycznego, podwójnego składnika profilu pulsara 
J1012+5307 wyznaczono widmo radiowe, któ-
rego nachylenie okazało się zgodne z rozkładem 
energii elektronów chłodzonych przez promienio-
wanie krzywiznowe, czyli ten sam mechanizm, 
który został zaproponowany wcześniej w celu 
wyjaśnienia podwójnego kształtu omawianego 
składnika. Przeprowadzone analizy sugerują, 
że wiązki emitowane przez pulsary miewają 
symetrię dwuboczną (zwierciadlaną), w przeci-
wieństwie do standardowo zakładanej geometrii 
zagnieżdżonych stożków.
• Zakończona została instalacja czwartego, 
ostatniego teleskopu sieci projektu „Solaris”. 
Teleskop znajduje się na terenie obserwatorium 
CASLEO w argentyńskich Andach na wysoko-
ści 2600 m n.p.m. Wraz z dwoma teleskopami 
znajdującymi się w RPA (South African Astro-
nomical Observatory) i jednym teleskopem 
w Australii (Siding Spring Observatory) tworzy 
globalną sieć zrobotyzowanych teleskopów do 
obserwacji gwiazd podwójnych i poszukiwania 
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planet. Rozpoczynające pracę teleskopy będą słu-
żyły do zbierania wysokiej precyzji pomiarów 
jasności gwiazd. Instalacja ostatniego teleskopu 
zakończyła fazę sprzętową projektu. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• We współpracy z partnerami z Kanady i Au-
strii realizowano projekt BRITE-PL, którego 
celem jest zbudowanie i wystrzelenie dwóch 
satelitów astronomicznych. Projekt satelitów 
BRITE stanowi unikatowe osiągnięcie nauko-
wo-technologiczne – pierwszy działający sateli-
ta naukowy, zbudowany w Polsce i wystrzelony 
w kosmos. Prowadzone są wspólne obserwacje 
i ich opracowanie. Wśród trzech partnerów Pol-
ska zdobyła wiodącą pozycję w dziedzinie teorii 
pulsacji gwiazd i ich badania za pomocą astro-
sejsmologii – techniki określania budowy gwiazd 
na podstawie analizy warunków powstawania 
i propagacji w nich fal stojących, obserwowanych 
jako oscylacje blasku. Technika ta jest niezbędna 
jako uzupełnienie teoretycznych modeli gwiazd. 
Wykazano, że jasne gwiazdy (olbrzymy) są odpo-
wiedzialne za syntezę termojądrową większości 
pierwiastków w kosmosie, w tym C, N, O, Si, 
z których potem, po rozproszeniu w wybuchach 
supernowych, powstały planety, a także organi-
zmy żywe na Ziemi. 
• W ramach projektu Cherenkov Telescope 
Array (CTA) realizowano zadania wynikające 
z udziału Polski w międzynarodowym konsor-
cjum. Zbadano optymalne konfiguracje sieci 
CTA dla obserwacji pulsarów i mgławic pul-
sarowych; zaprojektowano prototyp teleskopu, 
przeprowadzono niezbędne obliczenia; wyko-
nano wstępne analizy możliwości mini sieci 
teleskopów; opracowano pierwszą wersję CTA 
Science Gateway. Portal ten ma możliwość in-
tegracji zarówno narzędzi obliczeniowych słu-
żących do symulacji i modelowania teleskopów, 
analizy i rekonstrukcji zdarzeń, ale także narzędzi 
służących do monitorowania infrastruktury czy  
pracy grupowej.
• W roku sprawozdawczym kontynuowano 
badania, używając danych z Obserwatorium 
Kosmicznego Herschela, uzyskanych m.in. 
w ramach polskiego czasu gwarantowanego. 
Pokazano, że proponowane mechanizmy odpo-

wiedzialne za powstawanie wody w otoczkach 
wokół gwiazd węglowych muszą uwzględniać 
co najwyżej 1.8 krotne wzmocnienie stosunku 
17O/16O obserwowanego przez HSO w otoczce 
jednej z gwiazd węglowych w stosunku do znanej 
wartości fotosferycznej. Wynik ten stawia pod 
znakiem zapytania model wyjaśniający powsta-
wanie wody w wyniku dysocjacji 13CO, jako, że 
proces ten przewiduje znacznie większe wzmoc-
nienia stosunku 17O/16O. Pokazano, że blazary 
wykazują jednak, pomimo iż stosunkowo słabą, 
zmienność w dalekiej podczerwieni. Prowadzono 
badania nad występowaniem amoniaku w otocz-
kach wokół gwiazd węglowych i nad przestrzen-
nie rozdzielonymi obserwacjami HSO wybranych 
mgławic planetarnych. 

Tytuł profesora uzyskał Gerald Handler.
Uzyskana habilitacja:
Michał Bejger Astrofizyczne parametry gwiazd 
neutronowych w roli testu własności gęstej ma-
terii.
Uzyskany doktorat:
Krzysztof Hryniewicz Kwazary o słabych liniach 
emisyjnych.

Centrum jest członkiem Centrum Badań Ziemi 
i Planet – Geoplanet.

Centrum należy do sieci naukowych: 
Polska Sieć Astrofizyki Cząsteczek; Sieć nauko-
wa w dziedzinie badań teoretycznych cząstki – 
astrofizyka – kosmologia; Centrum Zaawansowa-
nych 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: Polski 
Satelita Naukowy”; Polskie Konsorcjum Projek-
tu „Cherenkov Telescope Array”; Konsorcjum 
Narodowe Centrum Radioastronomii i Inżynierii 
Kosmicznej; Konsorcjum „PuszkoSat”; LOFT.

 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18
 (22) 329-61-40, fax (22) 841-00-46 
 e-mail: camk@camk.edu.pl
www.camk.edu.pl
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CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Marek W. Banaszkiewicz
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Zbigniew K. Kłos

Instytut zatrudnia 167 pracowników, w tym 39 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
108 prac, z tego 59 w recenzowanych czaso-
pismach o zasięgu międzynarodowym; reali-
zowano: 91 projektów badawczych, w tym 31 
zagranicznych, 12 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 130 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Opracowano wysokoczułą aparaturę pomia-
rową zainstalowaną wewnątrz aktywnego tekto-
nicznie górotworu (Laboratorium Geodynamicz-
ne w Książu), która stwarza unikatowe w skali 
światowej warunki do prowadzenia badań zja-
wisk tektonicznych i rozwijania nowych techno-
logii pomiarowych służących do nadzoru obiek-
tów architektonicznych, wyrobisk kopalnianych, 
zapór wodnych etc. Badania w Książu wpisują 
się w światowy program badań podstawowych 
nad aktywnością tektoniczną i sejsmiczną globu 
ziemskiego.
• Boosting jest meta-algorytmem, który do-
tychczas był stosowany jedynie w analizie zdjęć 
naziemnych. Został on zaimplementowany w for- 
mie klasyfikacji nadzorowanej dla celów klasy-
fikacji zdjęć satelitarnych. Przeprowadzone testy 
wykazały wyjątkowo wysoką skuteczność przyję-
tych założeń oraz dużą szybkość obliczeń. Trwa-
ją prace nad rozbudową oprogramowania, które 
zostanie wykorzystane w planowanych pracach 
naukowo-badawczych i projektowych.

• W latach 2002-2003 za pomocą polskiego 
spektrometru RESIK umieszczonego na rosyj-
skim satelicie CORONAS-F dokonano najlep- 
szych na świecie obserwacji widm rentgenow-
skich rozbłysków słonecznych. W roku sprawoz-
dawczym opracowano przełomową metodę tzw. 
AbuOpt określania składu chemicznego plazmy 
rozbłysków z obserwacji widm rentgenowskich 
rozbłysków słonecznych. W metodzie zastosowa-
no optymalizację Bayesa umożliwiającą odsepa-
rowanie problemu określania obfitości pierwiast-
ków od wyznaczania modelu rozkładu plazmy 
z temperaturą. Po raz pierwszy staje się możliwe 
jednoczesne wyznaczenie optymalnego składu 
chemicznego plazmy oraz jej modelu tempera-
turowego. Dotychczas stosowano założenie, że 
emitująca plazma jest izotermiczna. 
• Przeprowadzono badania, które wyjaśniają 
kontrowersje wokół danych pomiarowych i roz-
bieżności pomiędzy obserwacjami strumieni pro-
mieniowania kosmicznego oraz pomiarami pola 
magnetycznego związanego z opuszczeniem po 
35 latach sondy Voyager 1 z heliosfery. Prace 
modelowały turbulencję i rekoneksję magnetycz-
ną w pobliżu granicy heliosfery. Zgodne wyniki 
symulacji i obserwacji sondy wskazują, że Voy-
ager 1 przekroczył heliopauzę. Przewidywania 
te potwierdziła NASA. Symulacje numeryczne 
wskazują też na istnienie transportu materii mię-
dzygwiazdowej przez heliopauzę do wnętrza he-
liosfery.

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym:
• Wystrzelenie pierwszego polskiego sateli-
ty naukowego w listopadzie 2013 r. sprawiło, 
że Polska dołączyła do krajów dysponujących 
zaawansowanymi technologiami kosmicznymi. 
Pozwoliło to przetestować wiele z opracowanych 
wcześniej w Instytucie technologii i technik. 
Opracowano między innymi teleskop optyczny 
z czerwonym filtrem, polski ładunek technolo-
giczny w postaci eksperymentów inżynierskich, 
osłonę matrycy teleskopu przeciw orbitalnemu 
promieniowaniu kosmicznemu oraz innowacyj-
ny wyrzutnik orbitalny DRAGON dla małych  
satelitów.
• Opracowano technologię budowy aparatury 
dla pomiarów koncentracji elektronów w prze-
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strzeni wokółziemskiej (jonosferze). Doświad-
czenie w budowie konstrukcji do pomiarów 
naziemnych, a także innej aparatury satelitarnej, 
potwierdziły przydatność i poprawność tych 
stosowanych i umożliwiły budowę urządzeń do 
ciągłego monitorowania jonosfery z kosmosu. Jo-
nosondy czekają na wystrzelenie. Wyjątkowość 
tworzonej aparatury stawia Instytut jako lidera 
w tej dziedzinie.
• Wykonano unikatowy system przeznaczony 
do symulacji warunków mikrograwitacji. Ba-
zujący na zestawie nadążnych odciągów oraz 
wysięgników system pozwala na zredukowanie 
ciężaru elementów mechanicznych (np. ramion 
manipulatora). Umożliwia on tym samym prze-
prowadzenie testów urządzeń mechanicznych 
przeznaczonych do pracy w stanie nieważkości. 
Powstał bardzo lekki manipulator o 7 stopniach 
swobody oraz zakresie roboczym ponad 3,5 me-
tra, przeznaczony do pracy w kosmosie.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
• We współpracy z OPGK Lublin realizowano 
kontrakt dla Głównego Urzędu Geodezji i Kar-
tografii na nowe wyrównanie podstawowych 
osnów wysokościowych (fundamentalnej i ba-
zowej) w europejskim układzie wysokościowym 
EVRF2007-NH. Nowe wyznaczenie ma stano-
wić fizyczną realizację nowego wysokościowego 
układu odniesienia w Polsce PL-EVRF2007-NH, 
zgodnego z obowiązującym układem dla krajów 
Unii Europejskiej. System ten zastąpi obowiązu-
jący dotychczas układ Kronsztadt’86. 
• Wykonano obrazujący hiperspektralny spek-
trometr do zdalnej obserwacji obiektów z pokła-
dów statków powietrznych, który ma zastoso-
wanie teledetekcyjne w rolnictwie, leśnictwie, 
meteorologii, oceanografii, geologii, glacjologii, 
topografii i geodezji, ochronie środowiska oraz 
w ostrzeganiu i monitorowaniu katastrof mete-
orologicznych, ekologicznych, w tym oszacowań 
skażenia terenu, czy innych wywołanych przez 
aktywność człowieka. Jest to unikatowy system 
na skalę europejską, zawierający najnowsze roz-
wiązania technologiczne z szeregu dziedzin. 
• Opracowano internetowy serwis GeoPortal, 
którego zadaniem jest pozyskiwanie i przetwarza-
nie zdjęć satelitarnych MODIS, a także Sentinel-2. 

Serwis działa całkowicie automatycznie: opra-
cowano procedury automatycznego sprawdzania 
dostępności i pobierania zdjęć, ich przetwarzania, 
realizowane są procedury obliczeniowe, a ich wy-
niki udostępniane przez Internet. W początkowej 
fazie rozwoju serwisu, dla obszaru całego kraju 
obliczane są wybrane wskaźniki roślinności, ist-
nieje możliwość wprowadzania kolejnych warstw 
tematycznych. Opracowane narzędzia programi-
styczne tworzą wirtualną stację odbioru zdjęć 
satelitarnych MODIS, która zapewnia dostęp do 
danych satelitarnych bez konieczności posiadania 
kosztownej aparatury odbiorczej. Oferowana jest 
możliwość instalacji podobnych rozwiązań dla 
szkół, uczelni i urzędów państwowych. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Instytut został zaproszony do uczestnictwa 
w naukowej części eksperymentu HP3 amery-
kańskiej misji InSight na Marsa. Zaproszenie jest 
rezultatem opracowania i wykonania w Polsce 
niezwykle trudnego mechanizmu wbijającego 
penetrator, przeznaczonego do transportu czuj-
ników termicznych na głębokość 5 m w regolit 
marsjański. 
• Instytut jest głównym wykonawcą podsyste-
mu Coronograph Control Box w misji PROBA3. 
PROBA3 to główna misja do monitorowania 
pogody kosmicznej ESA. Składa się z dwóch 
satelitów razem obserwujących koronę słonecz-
ną. PROBA3 jest ukierunkowana na weryfikację 
nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych 
w kosmosie.
• Przystąpiono do ekspresowej realizacji bu-
dowy systemu zasilania dla instrumentu Colour 
and Stereo Surface Imaging System (CASSIS). 
CASSIS to bardzo zaawansowana technologicz-
nie kamera obrazująca powierzchnię Marsa dla 
misji ESA ExoMars.
• STIX to budowany spektrometr i teleskop 
rentgenowski służący do analizy (z bliskiej od-
ległości) wybuchów słonecznych. Instrument sta-
nowi część aparatury naukowej misji ESA Solar 
Orbiter. Instytut buduje tam także podsystemy 
komputera pokładowego, termiki oraz aparatury 
testującej. 

Tytuł profesora uzyskał Stanisław Schillak.
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Uzyskane doktoraty:
Anna Foks-Ryznar Analiza transferu czasu za po-
mocą systemu nawigacyjnego GLONAS w aspek-
cie jego przydatności do tworzenia TAI;
Małgorzata Wińska Udział globalnej i regional-
nej hydrosfery lądowej w bilansie geofizycznej 
funkcji pobudzenia ruchu bieguna ziemskiego.

Przy Centrum działa Centrum Georeferencyjne 
dla Potrzeb Geodezji, Telekomunikacji i Ekologii.

Centrum należy do sieci naukowych: AirClim- 
Net; Polska Sieć Badawcza Globalnego Geo-
dezyjnego Systemu Obserwacyjnego GGOS- 
PL; COST ES0803; COST MP1104; ISMN 
TUWIEN; Polska Sieć Badawcza Globalnego 
Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego GGOS- 
PL; Polska Sieć Projektu „Cherenkov Telesco-
pe Array”; SWEX; Systemy Geoinformacyjne; 
ESSEM COST Action ES1001; HECOLS; In-
ternational Laser Ranging Service; Geofizyka  
Satelitarna.

Centrum jest członkiem konsorcjów naukowych: 
„geoland2” – Consortium for the FP7 Collabo-
rative Project; AeroFast; BRIDGES; BRITE PL; 
BRITE; Discorsi Galilei; EEGS; eHEROES; 
ELSA; ESPAS; EUROLAS; GEO-Net-CaB; 
GLOVE; G-mosaic; Herschel Solar System Ob-
servations; ISMN; JEM-EUOS; Konsorcjum 
dla realizacji projektu „Opracowanie metody 
wykorzystania satelitarnych obserwacji Ziemi 
w optymalnym z punktu widzenia wymogów 
środowiska, rozmieszczeniu źródeł energii od-
nawialnej na przykładzie upraw roślin biopali-
wowych”; Konsorcjum w celu przygotowania 
wniosku i realizacji projektu badawczego „Ultra-
light drilling rig for planetary exploration”; Kon-
sorcjum w celu realizacji projektu „Solar system 
plasma turbulence: obserwations, intermittency 
and multifractals – STORM”; Konsorcjum w celu 
złożenia wniosku i realizacji projektu „Spektral-
no-obrazujący system do zdalnych pomiarów 
z wykorzystaniem statku powietrznego”; Lunar 
Net; MUPUS; Narodowe Centrum Radioastro-
nomii i Inżynierii Kosmicznej; OPTIME; PO-
LFAR; Polskie Konsorcjum projektu „Cherenkov 
Telescope Array”; PROTEUS; Radio & Plasma 
Waves Investigation Consortium; STIX for Solar 

Orbiter; SVRT (SMOS Validation and Retrieval 
Team); SWEX; Wirtualny Instytut Rolnictwa 
Zrównoważonego; Konsorcjum w celu złożenia 
wniosku do NCN „Badanie mechaniki współcze-
snych zdarzeń tektonicznych z wykorzystaniem 
nowej metodologii pomiarowej oraz instrumen-
tów Lab. Geod. CBK w Książu”; SMOS-MODE 
ESSEM ES1001; Akcja SMOS-MODE COST 
ESSEM ES1001 dla integracji Oceanograficz-
nych EO SMOS gobalnych”. 

 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18A
 (22) 496-62-00, fax (22) 840-31-31
 e-mail: sekretariat@cbk.waw.pl
www.cbk.waw.pl

CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH 
I MAKROMOLEKULARNYCH PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp. 
PAN Henryk Kozłowski

Centrum zatrudnia 191 pracowników, w tym 71 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „B” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
107 prac, z tego 84 w recenzowanych czaso-
pismach o zasięgu międzynarodowym; reali-
zowano: 56 projektów badawczych, w tym 
2 zagraniczne, 34 zadania badawcze w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 30 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Realizowano projekt badawczy „Opracowanie 
nowej metody syntezy policyklicznych skonden-
sowanych węglowodorów (hetero)aromatycz-
nych w oparciu o wykorzystanie  pochodnych 
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bis(diarylometanoli) i ich zastosowanie jako or-
ganiczne materiały półprzewodnikowe w elektro-
nice molekularnej”. Opracowano metodę synte-
zy obu pozycyjnych izomerów nieznanej klasy 
o-heteroacenaldehydów wychodząc z izomerycz-
nych, aromatycznych dibromo dialdehydów oraz 
zbadano ich właściwości optyczne, elektryczne, 
eletrochemiczne, krystaliczne w roztworze i cie-
le stałym. W oparciu o te materiały zbudowano 
diody elektroluminescencyjne OLED.
• W ramach projektu „Faza amorficzna polime-
rów częściowo krystalicznych – struktura, stan 
fizyczny i ich rola we właściwościach mecha-
nicznych” zmodyfikowano fazy amorficzne poli-
propylenu i polietylenu poprzez wdyfundowanie 
niskocząsteczkowych substancji bez naruszenia 
fazy krystalicznej i stwierdzono istotną zmianę 
właściwości mechanicznych: deformacji pla-
stycznej oraz obniżenie intensywności zjawiska 
kawitacji. 
• Realizowano projekt badawczy „Kryształy 
koloidalne z mikrosfer o rdzeniu polistyrenowym 
i powłoce zawierającej poliglicydol do zastoso-
wań w medycznych testach diagnostycznych”. 
Opracowano metodę otrzymywania koloidalnych 
kryształów fotonicznych z mikrosfer polistyren/
poliglicydol zakotwiczonych w hydrożelu oraz 
scharakteryzowano otrzymane materiały meto-
dami optycznymi.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Prowadzono badania nad wykorzystaniem oli-
gonukleotydów ditiofosforanowych jako narzędzi 
w biotechnologii i biologii molekularnej. Wyko-
nano szereg badań nad aktywnością wyciszającą 
dupleksów siRNA zawierających w wybranych 
pozycjach różnorodne modyfikacje chemiczne. 
Zbadano właściwości biologiczne i biofizycz-
ne 42 cząsteczek siRNA skierowanych na gen 
BACE1 i gen EPHA2, posiadających wspomnia-
ne modyfikacje w tych samych pozycjach w nici 
sensowej i antysensowej z własnościami dupleksu 
niemodyfikowanego. Określono aktywność bio-
logiczną dupleksów wobec docelowego genu 
BACE1 w komórkach HeLa, stosując test podwój-
nej fluorescencji. Określono strukturę drugorzę-
dową siRNA metodą dichroizmu kołowego (CD) 
oraz trwałość termodynamiczną wyznaczając 

temperaturę mięknięcia (Tm) dupleksów RNA. 
Modyfikowane siRNA o podwyższonej aktyw-
ności wyciszającej i zwiększonej trwałosci wo-
bec nukleaz obecnych w osoczu krwi stanowią 
związki o potencjalnym zastosowaniu w terapii 
genowej. Ponadto, przeprowadzono badania nad 
wykorzystaniem modyfikowanych chemicznie 
starterów do wykrywania pojedynczych mutacji 
w matrycy DNA. Celem zadania była kontynu-
acja badań nad możliwością wykrywania poje-
dynczych mutacji w matrycy DNA (tzw. SNP) 
z wykorzystaniem starterów zawierających mo-
dyfikowane wiązania internukleotydowe (reakcja 
PCR lub SBE). Stosując pary starterów dla bada-
nych genów (jeden ze starterów był chemicznie 
modyfikowany na 3’-końcu) wykazano tworzenie 
się właściwego produktu reakcji PCR (260 pz), 
i to tylko w przypadku pełnej komplementarności 
pomiędzy starterem i matrycą. Startery niemody-
fikowane (PO) nie były specyficzne do badanej 
mutacji, dawały pozytywny produkt reakcji PCR 
również w przypadku niepełnej komplementar-
ności pomiędzy starterem i matrycą. Uzyskane 
pozytywne wyniki pokazują, że startery z che-
micznie modyfikowanym terminalnym wiąza-
niem na 3’-końcu mogą służyć do wykrywania 
pojedynczych mutacji w matrycy DNA, co wcze-
śniej wykazano na krótkich matrycach jednoni-
ciowego DNA. 
• Realizując projekt badawczy „Uszkodzenia 
RNA w stresie oksydacyjnym” zsyntezowano 
serię oligonukleotydów RNA i przeprowadzono 
ich charakterystykę spektralną. Są to 7- i 17-mery 
homologiczne do sekwencji pętli lub spinki (pę-
tla-trzon) antykodonu tRNA specyficznych dla 
asparaginy, glutaminy i treoniny. W modelach 
tych w pozycji odpowiadającej pozycji 34, 35 
lub 36 w antykodonie znajduje się reszta gu-
anozyny. Pozostałe nukleotydy pętli antyko-
donu w tych tRNA nie są resztami guanozyny. 
Oligonukleotydy poddano procesowi utlenienia 
w obecności metaloporfiryny Fe(II). Otrzymane 
wyniki wskazują na preferencyjne uszkodzenie 
w tych warunkach reszty guanozyny znajdującej 
się w regionie antykodonu.
• W ramach tematu „Synteza stabilnych hy-
drolitycznie analogów polifosforanów w opar-
ciu o szkielet kwasu bis(hydroksymetylo)fosfi-
nowego” zajmowano się pracą w zakresie syntezy 
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analogów polifosforanów (PolyP). Związki te są 
niezbędne dla wielu procesów życiowych, od 
bakterii do ssaków. Analogi PolyP mogą mieć 
ogromne zastosowanie jako inhibitory enzymów 
biorących udział w metabolizmie komórki (fos-
fatazy, kinazy) i modulatory krzepliwości krwi. 
Celem tej międzynarodowej współpracy jest syn-
teza stabilnych hydrolitycznie analogów PolyP, 
w oparciu o szkielet kwasu bis(hydroksymetylo)
fosfinowego. W pierwszym etapie, w laborato-
rium amerykańskim został zsyntetyzowany odpo-
wiedni monomer do syntezy polifosforanu meto-
da amidofosforynową na podłożu polimerowym. 
Następnie, w Instytucie CBMiM przeprowadzono 
optymalizację syntezy polimerów, oraz opraco-
wano metodę ich odblokowywania i oczysz-
czania i potwierdzania struktury. Wytworzono 
modelowe polimery o długości 20-30 jednostek 
monomerycznych (zawierające 40-60 ładunków 
ujemnych). Związki te zostaną poddane szczegó-
łowej analizie spektralnej, a następnie przekazane 
do badań biologicznych.

Uzyskano patenty: „Sposób wytwarzania nano-
kompozytów polimerowych”; „Nowe imidazo-
liowe ciecze jonowe zawierające w położeniu 
2-grupę hydroksymetalową i sposób ich wy-
twarzania”; „Sposób otrzymywania włóknistego 
węglanu wapnia”; „Sulfotlenek i sposób jego 
otrzymywania”.

Tytuł profesora uzyskał Marek Cypryk.
Uzyskana habilitacja: 
Maria Zabłocka Ligandy azotowo-fosforowe. Syn-
teza i zastosowanie w reakcjach katalitycznych.
Uzyskane doktoraty: 
Monika Gosecka Mikrosfery polistyren-poliglicy-
dol: mechanizm polimeryzacji, funkcjonalizacja, 
materiały pochodne;
Dorota Krasowska Nowe chiralne połączenia 
heteroorganiczne zawierające stereogeniczny 
heteroatom lub oś chiralności;
Tomasz Makowski Wytwarzanie i właściwości 
cienkich warstw organicznych dla elektroniki 
i optoelektroniki;
Dorota Szczęsna Synteza połączeń indanonowych 
o właściwościach biologicznych jako nowych klas 
cykloneolignanonów.

Centrum jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Biodegradowalne materiały włókniste BIOGRA-
TEX (POIG); Funkcjonalne nano- i mikromate-
riały włókiennicze NANOMITEX (POIG); Mate-
riały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa 
polimerowego ulegającego recyklingowi orga-
nicznemu MARGEN (POIG); Technologia otrzy-
mywania biodegradowalnych poliestrów z wy-
korzystaniem surowców odnawialnych BIOPOL 
(POIG); Zastosowanie biomasy do wytwarzania 
polimerowych materiałów przyjaznych środowi-
sku BIOMASA (POIG). 

 90-363 Łódź, ul. Sienkiewicza 112
 (42) 680-32-18, fax (42) 680-32-60
 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

Centrum zatrudnia 24 pracowników, w tym 
22 naukowych (zatrudnienie średnioroczne 
w przeliczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
49 prac, z tego 39 w recenzowanych czasopi-
smach o zasięgu międzynarodowym; realizo-
wano: 25 projektów badawczych, w tym 5 za-
granicznych, 9 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 23 tematy.

Wybrane wyniki: 
• Znaleziono i opisano nowe rozwiązania 
równań Maxwella, które zostały opublikowane 
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w pracy „Tying knots in light fields”. Znaleziono 
rozwiązania tych równań opisujące nowy typ fal 
elektromagnetycznych o złożonych własnościach 
topologicznych. Linie sił pola elektrycznego 
i magnetycznego zaplatają się wzajemnie two-
rząc węzły o różnym stopniu złożoności. Praca 
spotkała się z dużym zainteresowaniem. Została 
wyróżniona przez redakcję Physical Review Let-
ters. Została omówiona w „Nature” i w „CERN 
Courier” oraz na portalu Amerykańskiego Towa-
rzystwa Fizycznego.
Metody matematyczne wykorzystane w tej pra-
cy zostały szczegółowo opisane w artykule prze-
glądowym „The role of the Riemann-Silberstein 
vector in classical and quantum theories of elec-
tromagnetism”. 
• Realizując zadanie „Mechanika kwantowa 
układów nieliniowych i złożonych” jednym z naj-
istotniejszych osiągnięć było podanie sposobu 
eksperymentalnej realizacji chaotycznego układu 
kwantowego z symetrią SU(3). Zagadnienie jest 
ciekawe z punktu widzenia problematyki przej-
ścia między mechaniką kwantową a mechaniką 
klasyczną, ze względu na możliwość wyboru 
metody takiego przejścia, co skutkuje różny-
mi własnościami układu w granicy klasycznej 
(w tym wypadku oznacza to dużą liczbę skład-
ników), przy czym sterowanie takim przejściem 
dokonywane jest na poziomie kwantowym. Tego 
typu układy mogą więc znaleźć zastosowanie 
w praktycznych realizacjach technologicznych. 
Praca została opublikowana w artykule „Quantum 
Chaos in SU(3) Models with Trapped Ions”. 
• Celem projektu „Kryteria splątania skwan-
towanego pola elektromagnetycznego w opar-
ciu o entropowe relacje nieoznaczoności” było 
sformułowanie entropowych kryteriów splątania 
dla fotonów opisywanych formalizmem elektro-
dynamiki kwantowej. Głównymi zadaniami wy-
konywanymi w tym projekcie były: wyprowa-
dzenie nowych (w szczególności entropowych) 
relacji nieoznaczoności mających potencjał na 
zastosowanie do stanów fotonowych, zbadanie 
lokalizowalności stanów fotonowych pod ką-
tem nielokalności elektrodynamiki kwantowej, 
w szczególności, poprzez wyprowadzenie relacji 
nieoznaczoności w elektrodynamice kwantowej 
oraz wyprowadzenie nowych, doskonalszych niż 
znane dotychczas, kryteriów splątania mających 

zastosowanie dla fotonów. W toku realizacji pro-
jektu powstało 14 publikacji. Wyniki prac prezen-
towane były w Europie, Ameryce Południowej 
i Australii podczas konferencji międzynarodo-
wych oraz wyjazdów naukowych. Szczególnie 
ważnym osiągnięciem na arenie międzynaro-
dowej jest nawiązanie długofalowej, owocnej 
współpracy z grupą teoretyczno-doświadczalną 
z Uniwersytetu Federalnego w Rio de Janeiro. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• W ramach współpracy z Uniwersytetem 
w Grenoble oraz Laboratoire Kastler Brossel 
w Paryżu uzyskano bardzo ciekawe wyniki w pra-
cy nad makroskopową superpozycją stanów ko-
herentnych w ultrazimnych gazach atomowych. 
Wskazano, jakie czynniki są odpowiedzialne za 
zanik kotów Schroedingera w dwumodowym 
kondensacie. 
• Realizując temat „Dekoherencja między czę-
ściami dzielonego kondensatu Bosego-Einsteina 
dla gazu oddziałującego kontaktowo i długoza-
sięgowo” wspólnie z Physikalisches Institute, 
Universität Stuttgart przeprowadzono analizę 
procesu dekoherencji między częściami dzielone-
go kondensatu Bosego-Einsteina, stosując metodę 
pól klasycznych dla oddziaływania kontaktowe-
go i oddziaływania długozasięgowego. Wyniki 
zostały zawarte w pracy „Classical fields and 
quantum measurement for Bose-Einstein con-
densate”.
• We współpracy z Instytutem w Poczdamie 
przeprowadzono numeryczne badanie własno-
ści niejednorodnego modelu kosmologicznego 
z siecią sześcienną czarnych dziur – korzystając 
z klastra komputerowego w Poczdamie zbada-
no ich zachowanie i odstępstwa od jednorod-
nego płaskiego modelu Friedmana z pyłem, 
czyli kosmologiczny efekt backreaction. Odno-
towano efekt „ubrania” masy (dressing) poje-
dynczej czarnej dziury oraz szybko oscylujące 
efektywne ciśnienie. Praca została opublikowa-
na „Classical and Quantum Gravity”. Ponadto, 
podano warunki istnienia granicy kontinuum 
oraz udowodniono nierówność szacującą efekt 
backreaction dla danych początkowych dla mo-
delu kosmologicznego z czarnymi dziurami na 
sferze S3. Jest to pierwszy wynik tego typu – 
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ścisłe oszacowanie efektu backreaction w zależ-
ności od własności mikroskopowych rozkładu  
czarnych dziur. 
• W ramach współpracy międzynarodowej opu-
blikowano wyniki pomiarów parametrów orbit 
satelitów geostacjonarnych metodą paralaksy 
za pomocą obserwacji wykonanych jednocze-
śnie przez detektory w NTA (Hiszpania) i SpdA 
(Chile). Porównanie ze znanymi elementami or-
bitalnymi pokazuje, że pomimo dość skromnego 
sprzętu udało się osiągnąć dokładność wyznacze-
nia promienia orbity rzędu 50 km. 

Tytuł profesora uzyskał Mirosław Brewczyk.
Uzyskany doktorat: 
Tomasz Górski Quantum density fluctuations in 
cold atomic gases.

 02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46 
 (22) 847-09-20, fax (22) 843-13-69
 e-mail: cft@cft.edu.pl
www.cft.edu.pl

CENTRUM MATERIAŁÓW 
POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Dworak
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Zbigniew Florjańczyk

Centrum zatrudnia 89 pracowników, w tym 42 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „B” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 85 
prac, z tego 62 w recenzowanych czasopismach 
o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 27 pro - 
jektów badawczych, 16 zadań badawczych w ra-
mach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 14 tematów.

Wybrane wyniki: 
• W ramach projektu „Polimerowe chirurgicz-
ne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu” – 
MEMSTENT prace badawcze skupione były na 
opracowaniu metody otrzymywania i formowa-
nia nowej generacji chirurgicznych polimerowych 
systemów bioresorbowalnych z pamięcią kształtu, 
w postaci samorozprężających się stentów, samo-
zaciskających się klamer i zacisków. W efekcie 
prowadzonych badań i współpracy z partnerami 
projektu opracowano technologię wytwarzania 
gotowych implantów (stentów i klamer) oraz 
klamer. Jako najodpowiedniejszą metodę steryli-
zacji materiału polimerowego z pamięcią kształtu 
wytypowano sterylizację radiacyjną wiązką elek-
tronów. W oparciu o normę PN-EN ISO 10993-
5:2009 potwierdzono biokompatybilność steryli-
zowanych próbek w warunkach in vitro. Badania 
w projekcie MEMSTENT zostały nagrodzone ty-
tułem Euro Symbol 2013 w kategorii Innowacja.
• W wyniku realizacji projektu „Macierze 
poli merowo-peptydowe – zależność pomiędzy 
strukturą koniugatu polimer-peptyd a aktywno-
ścią macierzy”, wykorzystując poli(glikol etyle-
nowy) (PEG) jako linker pomiędzy powierzchnią 
a peptydem, otrzymano podłoża polimerowo-pep-
tydowe i zastosowano je w detekcji enzymów 
proteolitycznych. Pokazano, że wprowadzenie 
linkera prowadzi do wzrostu gęstości obsadze-
nia powierzchni peptydami, co poprawia czułość 
macierzy. Obecność linkera przeciwdziała także 
niespecyficznej adsorpcji biomolekuł, co popra-
wia jakość analiz. Ustalono optymalną długość 
polimerowego linkera, przy której detekcja enzy-
mów jest najefektywniejsza. Opracowana metoda 
syntezy powierzchni polimerowo-peptydowych 
jest uniwersalna i pozwala na specyficzną immo-
bilizację dowolnej sekwencji peptydowej zapro-
jektowanej dla docelowego enzymu np. markera 
chorobotwórczego. Oczekuje się, że uzyskane 
wyniki pozwolą na rozwój mikromacierzy pep-
tydowych i możliwe będzie otrzymanie testów 
diagnostycznych nowej generacji, które pozwolą 
na szybką i tanią diagnozę pacjenta.
• Najważniejsze otrzymane wyniki w badaniu 
właściwości półprzewodnikowych polimerów 
skoniugowanych dotyczyły warstw rozpuszczal-
nej poliazometiny (BOO-PPI) z elastycznymi 
łańcuchami bocznymi, typu oktyloksy. Synteza 



– 130 –

BOO-PPI pozwoliła wykorzystać metodę roz-
wirowania z roztworu do otrzymywania warstw, 
o większym uporządkowaniu struktury i planar-
ności łańcucha oraz mniejszej przerwie wzbro-
nionej, niż warstwy PPI. Temperaturowe badania 
absorpcji warstw, potwierdziły stałą koniugację 
w łańcuchu głównym i tworzenie się struktury 
warstwowej, w wyniku porządkowania łańcu-
chów bocznych.

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu gospodarczym:
• W ramach projektu „Biodegradowalne wy-
roby włókniste” – BIOGRATEX, który ukierun-
kowany jest na opracowanie technologii wytwa-
rzania materiałów włókienniczych z polimerów 
ulegających procesom biodegradacji, opracowa-
no metody syntezy nowego typu kopolimerów 
o zdolności do biodegradacji. Opracowano me-
tody przetworzenia poszczególnych rodzajów po-
limerów w produkty włókniste, przeznaczone do 
zastosowania w medycynie, przemyśle wyrobów 
higienicznych, rolnictwie oraz filtracji. Opraco-
wano także sposób wytwarzania płaskich wyro-
bów włókienniczych technikami dziewiarskimi 
i metodą igłowania.
• Projekt „New BIOtechnologiCaL approaches 
for biodegrading and promoting the environmEn-
tal biotrAnsformation of syNthetic polymeric 
materials” – BIOCLEAN zorientowany jest na 
pogłębienie wiedzy dotyczącej procesu biodegra-
dacji klasycznych tworzyw sztucznych, zwięk-
szenia jej efektywności oraz zbadanie możliwo-
ści znalezienia skutecznych i trwałych rozwiązań 
poprawy gospodarki odpadami. Opracowywane 
w ramach projektu podstawy technologii ponow-
nego wykorzystania produktów ich biodegradacji 
w syntezie nowych ekologicznie bezpiecznych 
materiałów polimerowych powinny stać się 
skutecznym i trwałym narzędziem łagodzenia 
negatywnych skutków wywołanych wpływem 
powstałych z nich odpadów na środowisko.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
• Udział w pracach projektu Zamku Cieszyn 
„Śląski Klaster Dizajnu – nowa regionalna kon-
centracja branż kreatywnych” łączącego innowa-
cyjne firmy, naukowców i projektantów. Śląski 

Klaster Dizajnu wspiera powstawanie nowych 
innowacyjnych produktów i firm oraz rozwój 
współpracy partnerskiej na rzecz innowacji. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• We współpracy z Uniwersytetem Technicz-
nym w Kownie realizowano projekt „Otrzymy-
wanie i właściwości elektrochemiczne organicz-
nych materiałów elektroaktywnych”, którego 
celem było tworzenie elektroaktywnych warstw 
na elektrodzie platynowej i z węgla szklistego 
oraz charakterystyki właściwości optoelektro-
nicznych, stosując cyklowoltamaperometrię. 
Wyznaczono wartości przerwy wzbronionej po-
limerów domieszkowanych typu n i p oraz po-
ziomy energetyczne HOMO i LUMO, a przerwę 
energetyczną obliczono z potencjałów onset pro-
cesu utlenienia i redukcji dla monomerów i ich 
elektrochemicznie generowanych oligomerów. Po 
przeprowadzeniu analizy wyników wyznaczono 
optyczną przerwę energetyczną, maksymalną 
długość fali niezdomieszkowanego i domiesz-
kowanego polimeru oraz wartości punktów izo-
zbestycznych procesu domieszkowania. 
• W ramach międzynarodowej współpracy 
z Instytutem Chemii Organicznej BAN w Sofii 
realizowano projekt „Otrzymywanie i charakte-
rystyka materiałów węglowych z polimerowych 
produktów ubocznych i odpadów”, którego celem 
jest opracowanie metody otrzymywania pianek 
węglowych o różnym stopniu porowatości oraz 
dużej wytrzymałości mechanicznej z polimero-
wych produktów ubocznych. Otrzymane pianki 
węglowe posiadają dobrze ukształtowaną struktu-
rę porowatą o liofilowym charakterze powierzch-
ni. W wyniku stosowanych procedur otrzymuje 
się materiał o dużej powierzchni BET (870 m2/g) 
i znacznej zdolności wymiany jonowej. Pianki 
węglowe charakteryzowane były pod względem 
morfologii i stabilności termicznej. Planuje się 
wykorzystanie wybranych pianek węglowych 
jako napełniaczy matryc epoksydowych w celu 
poprawy właściwości termomechanicznych 
otrzymanych kompozytów polimerowych.

Uzyskane doktoraty: 
Przemysław Data Electrochemical and spectro-
electro-chemical investigation of phenylenevin-
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ylene derivatives with furan, thiophene, seleno-
phene and tellurophene substituents;
Agata Łamacz Badania reakcji katalitycznego 
usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych ze 
spalania węgla i smół ze zgazowania węgla przy 
zastosowaniu katalizatora metalicznego osadzo-
nego na CeZrO2;
Michał Michalak Badanie nad procesami utle-
niania biopoliestrów alifatycznych i ich synte-
tycznych analogów;
Marta Musioł Badania (bio)degradacji w warun-
kach kompostowania przemysłowego materiałów 
opakowaniowych w oparciu o poliestry alifatycz-
ne pochodne hydroksykwasów.

Przy Centrum działa Centrum Doskonałości PO-
LIMERY 2000+.

Centrum należy do sieci naukowych: Sieć Na-
ukowa Technologie i Systemy Fotowoltaiczne 
Nowych Generacji; Precision Polymer Materials 
P2M; Sieć Centrów Doskonałości BioMedTech 
Silesia; Central and East European Polymer Ne-
twork, CEEPN. 

Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: 
SYNADPOL Polsko-Słowackie Laboratorium 
Polimerów i Biopolimerów; ADVAPOL Pol-
sko-Rumuńskie Laboratorium; Śląskie Centrum 
Naukowe Chemii Stosowanej, Technologii i In-
żynierii Chemicznej SILCHEM; COPOLYMAT 
Bułgarsko-Polskie 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 zatrudnia 275 pracowników, w tym 127 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 

poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
193 prace, z tego 167 w recenzowanych cza-
sopismach o zasięgu międzynarodowym; reali-
zowano: 121 projektów badawczych, w tym 8 
zagranicznych, 28 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 41 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Wytworzono układ nanocząstek reagujący na 
bodziec zewnętrzny. Używając nanocząstek złota 
pokrytych mieszaną warstwą ligandów: tiolem 
hydrofobowym oraz dodatnio naładowanym, 
stworzono układ będący przykładem samoorga-
nizacji dynamicznej w dwóch wymiarach, który 
reaguje na bodziec zewnętrzny – gradient napię-
cia powierzchniowego na powierzchni wody za 
pomocą odpowiednio dobranego rozpuszczalnika 
organicznego. Pod wpływem tego bodźca nano-
cząstki samoorganizują się w gęsto upakowane 
monowarstwy na powierzchni wody. Skonstru-
owano dwa warianty tego systemu, różniące 
się sposobem generowania gradientu napięcia 
powierzchniowego. Tworzony był on poprzez 
wprowadzenie albo usunięcie rozpuszczalnika 
z powierzchni wody. W drugim przypadku sys-
tem wykazywał się błyskawiczną re-organizacją 
nanocząstek na powierzchni wody w odpowiedzi 
na bodziec zewnętrzny. Za pomocą systemu mi-
niaturowych dysz dostarczających powietrze nad 
powierzchnię wody układ ten został wykorzysta-
ny do tworzenia zadanych wzorów utworzonych 
przez samoorganizujące się nanocząstki.
• Badania pojedynczych cząsteczek 2,7,12, 
17-tetrafenyloporficenu umieszczonych w cien-
kich warstwach polimerowych metodami fluore-
scencyjnej mikroskopii konfokalnej zaowocowały 
niecodzienną obserwacją. Proces wewnątrzczą-
steczkowej tautomeryzacji – synchronicznej mi-
gracji dwóch wewnętrznych atomów wodoru 
pomiędzy atomami azotu – potrafi być w niektó-
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rych cząsteczkach zahamowany na skalę sekund 
i minut, podczas gdy w roztworze reakcja ta prze-
biega w czasie krótszym niż jedna pikosekunda. 
Efekt ten można wytłumaczyć, zakładając istot-
ny udział w ścieżce reakcji ruchów torsyjnych 
podstawników fenylowych, utrudnionych przez 
sztywną matrycę. Odpowiednio sfunkcjonalizo-
wany porficen może więc być dobrą sondą do 
badania lepkości mikrootoczenia.
• Uzyskano nową metodę wyznaczania współ-
czynników dyfuzji przy dużych prędkościach 
przepływu fazy nośnej. Metoda ta jest oparta 
na teorii dyspersji Taylora. Pomiary prowadzo-
no w długich, cienkich, zwiniętych kapilarach 
z wykorzystaniem sprzętu chromatograficznego 
w którym kolumna została zastąpiona przez po-
limerową (PEEK) kapilarę. Badania obejmowały 
wyznaczenie współczynników dyfuzji różnego 
rodzaju substancji np. soli, leków, aminokwasów, 
peptydów (dwupeptydów, trójpeptydów itp.). 
Uzyskane rezultaty są alternatywą do dalszego 
rozwoju metody do wyznaczania stałych równo-
wagi reakcji tworzenia kompleksów makromole-
kuła-ligand, np. w badaniach interakcji różnego 
typu związków z albuminą wołową i ludzką).

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym:
• Prowadzone są poszukiwania nowych składni-
ków kompozycji feromonowej barczatki sosnów-
ki, ich identyfikacja, synteza chemiczna i opra-
cowanie formy użytkowej dla potrzeb ochrony 
lasów. Barczatka sosnówka jest najgroźniejszym 
szkodnikiem sosny. Corocznie ok. 60 tys. hekta-
rów lasu wymaga oprysków pestycydami w celu 
ochrony przed tym szkodnikiem. W ten sposób 
zostanie opracowana alternatywna i bezpieczna 
ekologicznie metoda ochrony drzewostanów so-
snowych.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Zastosowanie skaningowej mikroskopii tune-
lowej umożliwiło śledzenie tautomerii w poje-
dynczej cząsteczce porficenu w warunkach wy-
sokiej próżni i niskiej temperatury. Umieszczenie 
molekuły na powierzchni miedzi prowadzi do 
obserwacji rzadkiej, nieobserwowanej uprzed-
nio formy tautomerycznej – cis. Technika STM 

umożliwiła obserwację przeskoków dwóch pro-
tonów pomiędzy dwiema równocennymi struk-
turami cis. Co więcej, równowagę między tymi 
formami można kontrolować przesuwając do i od 
cząsteczki porficenu pojedynczy atom miedzi. 
• Najważniejszym osiągnięciem w ramach 
współpracy z IRI było opracowanie nowej me-
tody syntezy materiału kompozytowego na ba-
zie grafenu. Materiał ten otrzymano na drodze 
jednoetapowego procesu redukcji tlenku grafe-
nu w obecności alkinowej pochodnej dopaminy. 
Właściwości otrzymanych materiałów badane 
były metodami elektrochemicznymi i spektrosko-
powymi. Wykazano, że uzyskany w ten sposób 
materiał kompozytowy można dalej modyfiko-
wać na drodze fotochemicznej reakcji typu klik 
grupy alikinowej i tioli. Otrzymane w ten sposób 
materiały mogą być zastosowane do budowy che-
mo- i bio-czujników. 
• Opracowano elektrochemiczny i piezograwi-
metryczy czujnik materiałów wybuchowych opar-
ty na molekularnie wdrukowywanych polime-
rach. Czujnik pozwala na selektywne oznaczanie 
wybranych związków nitroaromatycznych. Do 
przygotowania warstwy polimeru zaprojektowa-
no i zsyntetyzowano nowy monomer funkcyjny, 
który umożliwia selektywne rozpoznawanie za 
pomocą oddziaływań typu π-π. Zarówno obli-
czenia DFT jak i miareczkowanie fluorescencyj-
ne potwierdziły stechiometrię 1:1 kompleksów 
w roztworach. Polimery zawierające szablon 
związków nitroaromatyczych służyły jako ele-
ment rozpoznający czujnika przetwarzającego 
sygnały chemicznego rozpoznawania na sygnały 
prądu katodowego w chronoamperometrii i czę-
stotliwości rezonansowej w wadze kwarcowej.

Uzyskano patenty: „Sposób otrzymywania mo-
nodyspersyjnych mikrożeli pektynowych z wy-
korzystaniem układu mikroprzepływowego”; 
„Sposób wprowadzania hydrofilowych, nała-
dowanych nanocząstek do uporządkowanych 
faz surfaktantów”; „Sposób strącania i porząd-
kowania roztworów kationowych środków po-
wierzchniowo czynnych w rozpuszczalnikach 
polarnych, zwłaszcza w wodzie”; „Kapsułki 
z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką 
i sposób ich wytwarzania”; „Sposób oznaczania 
grupy krwi i układ do oznaczania grupy krwi”; 
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„Sposób modyfikowania nanorurek węglowych 
zwłaszcza wielościennych”; „Platforma do po-
miarów powierzchniowo wzmocnionego efektu 
Ramana”; „Sposób dzielenia kropel na żądanie 
w złączu mikroprzepływowym (Chemostat 2)”; 
„Sposób zwiększania rozpuszczalności pochod-
nych acyklowiru”; „Zawór do zamykania prze-
pływu płynu”; „Sposób wytwarzania kapsułek 
z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otocz-
ką”; „Wielowarstwowa elektroda do oznaczania 
dopaminy i jej zastosowanie”; „Sposób pokry-
wania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową 
siecią nanocząstek i powierzchnia ciała stałego 
pokryta tym sposobem”; „Sposób sklejania płyt 
poliwęglanowych z zachowaniem ich mikro-
-struktury powierzchniowej”; „Sposób otrzymy-
wania celulozowego nanokompozytu z wbudo-
wanymi nanorurkami węglowymi i celulozowy 
nanokompozyt z wbudowanymi nanorurkami 
węglowymi”; „Sposób osadzania nanocząstek 
metalu na powierzchni, powierzchnia otrzyma-
na tym sposobem i jej zastosowanie”; „Sposób 
pokrywania hydrofilowych ciał stałych warstwą 
złota o rozbudowanej powierzchni oraz hydrofi-
lowe ciało stałe pokryte warstwą złota o rozbu-
dowanej powierzchni”; „Zastosowanie roztworu 
borowodorku do czyszczenia platform do po-
miarów powierzchniowo wzmocnionego efektu 
Ramana zawierających warstwę złota”; „Sposób 
pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząst-
kami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym 
sposobem”; „Sposób dzielenia kropel na żąda-
nie w złączu mikroprzepływowym (Chemostat 
3)”; „Pochodna porfiryny, warstwa zawierająca 
spolimeryzowaną pochodną porfiryny i jej zasto-
sowanie do oznaczania i uwalniania nikotyny”; 
„Pochodne bis(2,2’-bitienylo)metanu, molekular-
nie wydrukowany polimer utworzony za pomocą 
polimeryzacji pochodnych bis(2,2’-bitienylo)me-
tanu i zastosowanie warstwy tego polimeru do se-
lektywnego oznaczania i uwalniania adrenaliny”; 
„Sposób sklejania płyt poliwęglanowych z zacho-
waniem ich mikro - struktury powierzchniowej”. 

Tytuł profesora uzyskał Robert Kołos. 
Uzyskana habilitacja: 
Piotr Zarzycki Badania teoretyczne i symulacje 
komputerowe własności elektrostatycznych gra-
nicy faz minerał/roztwór elektrolitu.

Uzyskane doktoraty: 
Wojciech Adamiak Electrode processes of se-
lected redox probes at liquid-modified electrodes;
Ladislav Derzsi Designing droplet microfluidic 
systems: from chemistry of surfaces, through 
rheological properties of fluids to geometries of 
the channels;
Sylwester Gawinkowski Spektroskopia oscyla-
cyjna związków makrocyklicznych z podwójnym 
wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym 
NH∙∙∙N;
Ewelina Kalwarczyk Nanoparticles in complex 
fluids;
Kamila Szwed Kompleksy potrójne w chromato-
grafii cieczowej;
Tomasz Szymborski Dynamic control of elec-
trostatic interactions in soft matter systems via 
application of external electric fields;
Michał Turowski Niskotemperaturowe badania 
fotochemii i spektroskopii cyjanoacetylenów 
o znaczeniu astrofizycznym; 
Judyta Węgrzyn Microfluidic methods for cre-
ation of emulsions and new materials.

Przy Instytucie działają: Centrum Doskonałości 
„TALES”: Thermodynamic Laboratory for Envi-
ronmental Purposes oraz Centrum Materiałów 
Fotoaktywnych CPM.

Instytut należy do sieci naukowych: ACCENT 
– Atmospheric Composition Change – The Eu-
ropean Network of Excellence; Sieć naukowa 
powołana dla realizacji projektu „Analiza proce-
sów zachodzących przy normalnej eksploatacji 
obiegów wodnych w elektrowniach jądrowych 
z propozycjami działań na rzecz podniesienia 
bezpieczeństwa jądrowego”.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
„Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii 
i medycynie – Rozwój i komercjalizacja nowej 
generacji urządzeń diagnostyki molekularnej 
opartych o nowe polskie przyrządy półprzewod-
nikowe”; 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 realiza-
cji projektu „NEUNEU Artificial Wet Neuronal 

http://ichf.edu.pl/r_act/PhD-theses/PhD-Turowski.pdf
http://ichf.edu.pl/r_act/PhD-theses/PhD-Turowski.pdf
http://ichf.edu.pl/r_act/PhD-theses/PhD-Turowski.pdf
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Networks from Compartmentalised Excitable 
Chemical Media”; Konsorcjum naukowe „Fe-
mosekundowy laser terawatowy bazujący na 
wzmacnianiu parametrycznym”; Konsorcjum 
naukowe „Femosekundowa mikroobróbka ma-
teriałów”; Konsorcjum naukowe dla realizacji 
projektu „Exploring the physics of small devices” 
program ESF-EPSD; Konsorcjum naukowe dla 
realizacji projektu COST „Nanoalloys as advan-
ced materials: From structure to properties and 
applications”; Konsorcjum dla realizacji projek-
tu ERA-NET MATERA+ „Disposable biosensor 
for organophosphate detection in drinking water”; 
Konsorcjum naukowe dla realizacji projektu PO 
IG – „Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne 
Nanomateriałów Funkcjonalnych”; „Nanotech-
nologia Bio- i Geomateriałów – NanoBioGeo; 
Konsorcjum naukowe dla realizacji projektu PO 
IG „Cukry jako surowce odnawialne w syntezie 
produktów o wysokiej wartości dodanej”; Re-
pozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych; 
Konsorcjum naukowe dla realizacji projektu 
„Badania nowych materiałów elektrokatalitycz-
nych pod kątem możliwości ich wykorzystania 
w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych 
na kwas mrówkowy”; Konsorcjum naukowe dla 
realizacji projektu „Opracowanie komercyjnej 
metody produkcji podłoży SERS do ultraczułych 
i szybkich analiz biomedycznych”; Konsorcjum 
naukowe dla realizacji projektu „Udoskonalenie 
syntetycznego odpowiednika feromonu płcio-
wego barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) 
oraz określenie możliwości jego wykorzystania 
w ochronie lasu”.

Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: 
Inicjatywa Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii.

 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 zatrudnia 121 pracowników, w tym 59 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
118 prac, z tego 108 w recenzowanych czasopi-
smach o zasięgu międzynarodowym; realizowa-
no: 73 projekty badawcze, 35 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 15 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Zastosowano sieciowe metody informatyczne 
do syntezy organicznej. Te pionierskie badania 
zaowocowały opracowaniem nowego programu 
dla reakcji multikomponentowych, któremu nada-
no nazwę Multigen. Oczekuje się, że uzyskane 
wyniki pozwolą na realizację wstępnych prak-
tycznych zastosowań. Grupa doktorantów z In-
stytutu, wspólnie z partnerami amerykańskimi, 
brała udział w testowaniu głównego narzędzia ja-
kim jest Chematica, a następnie zajęto się poszu-
kiwaniem nowych rozwiązań informatycznych, 
dedykowanych badaniom reakcji multikompo-
nentowych. 
• Opracowano stereoselektywną metodę syn-
tezy związków polihydroksylowych (alditoli) 
o bardzo długich łańcuchach (12-atomów węgla), 
które po odpowiedniej aktywacji, poddano cykli-
zacji. W pełni hydroksylowane związki karbocy-
kliczne o bardzo dużych pierścieniach są jak do 
tej pory, nieznane. Choć nie udało się otrzymać 
pochodnych karbocyklicznych, to zsyntetyzowa-
no na drodze RCM odpowiednie 16- i 14-węglo-
we polihydroksylowe pochodne heterocykliczne 
zawierające (oprócz atomów węgla) tylko po dwa 
atomy tlenu w pierścieniu. 
• Skonstruowano dwie nowe platformy aroma-
tyczne dla receptorów na aniony o charakterze 
kwasów karboksylowych, z których uzyskano 
modelowe pochodne w wyniku reakcji z aminami 
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alifatycznymi i aromatycznymi. Zbadano stałe 
trwałości ich kompleksów z typowymi aniona-
mi. Opracowano ogólną metodę otrzymywania 
amidowych pochodnych aromatycznych kwasów 
dikarboksylowych. Rozpoczęto prace nad syntezą 
chiralnych receptorów anionów opartych na ami-
nokwasach i cukrach jako źródłach chiralności. 

Zastosowanie wyników badań o znaczeniu 
społecznym:
• Opracowano i wdrożono procedury kom-
pleksowej analizy leków i półproduktów do 
ich syntezy z wykorzystaniem nowoczesnych 
technik analitycznych, takich jak spektrometria 
mas sprzężona z chromatografią cieczową lub 
gazową i magnetyczny rezonans jądrowy. Opra-
cowane metody służą zarówno do identyfikacji 
zanieczysz czeń w substancjach aktywnych pro-
duktów leczniczych, jak i do opracowania doku-
mentacji analitycznej tych substancji i wzorców 
ich zanieczyszczeń. Procedury te zostały wyko-
rzystane do analizy kilkudziesięciu produktów na 
potrzeby firm farmaceutycznych.

Osiągnięcia jednostek we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Współpracowano z zespołem prof. Alexandra 
Rebane z Montana State University w zakresie 
układów porfirynoidowych wykazujących nieli-
niowe właściwości optyczne, w tym absorpcję 
dwufotonową i które mogą być wykorzystane 
jako blokery optyczne. W roku sprawozdawczym 
ukazały się dwie publikacje naukowe na ten te-
mat oraz kilka komunikatów prezentowanych na 
konferencjach między narodowych.
• W ramach współpracy z naukowcami z Uni-
versity of Texas Health Science Center w Huston 
w obszarze badań pochodnych kwasu kobryno-
wego, wykazano, że pochodne tego kwasu akty-
wują enzym sGC, a istotny wpływ na oddziały-
wanie z enzymem mają podstawniki na zewnątrz 
pierścienia korynowego szczególnie te w pozycji 
c- i d-. Rezultatem współpracy były dwie publi-
kacje oraz 7 wspólnych wystąpień na międzyna-
rodowych konferencjach naukowych.
• Współpracowano z zespołem naukowców 
z Centre for Theoretical and Computational 
Chemistry University of Tromso, w dziedzinie 
obliczeń metodami ab initio parametrów NMR 

cząsteczek różnych związków. W roku sprawoz-
dawczym wykonano obliczenia stałych spi nowo-
rotacyjnych i stałych ekranowania cząsteczki HCl 
i stwierdzono, że poprawne wyniki uzyskuje się 
uwzględniając - w ramach teorii - rolę efektów 
relatywistycznych.

Uzyskano patenty: „Nowe rozgałęzione pepty-
dowe związki wielkocząsteczkowe, sposób ich 
wytwarzania oraz ich zastosowanie”; „Związki 
enaminokarbonylowe i ich zastosowanie”; „Spo-
sób otrzymywania kwasu (S)-7-hydroxy-6-oxo-2, 
3, 4, 6-tetrahydroizochinolino-3-karboksylowego 
oraz jego zastosowanie”; „Nowe pochodne okta-
hydropirazyno[2,1-a:5,4-a']diizochinoliny i ich 
zastosowanie; „Sposób wytwarzania związków 
karbapenamowych”; „Dendrimeric compounds 
comprising amino acids, hyperbranched core 
compound, process for preparation of dendri-
meric compounds comprising amino acids and 
hyperbranched core compound, and use of the-
reof”; „Enaminocarbonyl compounds and their 
use”; „Lovastatin esterase enzyme immobilized 
on solid support, process for enzyme immobili-
zation, use of immobilized enzyme, biocatalytic 
flow reactor and process for preparation and/or 
purification of simvastatin”; „Lovastatin esterase 
enzyme immobilized on solid support, process 
for enzyme immobilization, use of immobilized 
enzyme, biocatalytic flow reactor and process for 
preparation and/or purification of simvastatin”; 
„Sposób wytwarzania O,O-ketali aldehydu (S)-
-glicerynowego”. 

Tytuł profesora uzyskał Bartłomiej Furman.
Uzyskane doktoraty:
Paweł Chochrek Stereoselektywne transformacje 
w układzie hydrindanu. Synteza bloków budulco-
wych witaminy D;
Maciej Cieplak Synteza długołańcuchowych związ- 
 ków polihydroksylowych poprzez selektywne po-
łączenie cukrów prostych;
Kajetan Dąbrowa Synteza, struktura i właściwo-
ści kompleksujące nowych receptorów anionów;
Rafał Gawin Karbenowe kompleksy rutenu za-
wierające zmodyfikowane ligandy anionowe jako 
katalizatory reakcji metatezy;
Jan Klajn Synteza i właściwości fluorescencyjne 
nowych pochodnych indolizyny;
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Dariusz Krajewski Badania reakcji heteroanalo-
gów γ-halokarboanionów;
Joanna Lipner Zastosowanie hydroksy- i dihy-
droksyacetonu w syntezie asymetrycznej: poszu-
kiwanie nowych katalizatorów;
Marta Magdycz Synteza enancjomerycznie czy-
stych polihydroksylowych związków o strukturze 
bicyklo[4.3.0]nonanu z D-glukozy;
Agnieszka Nowak-Król Synteza ciekłych porfiryn 
i koroli o wysokim przekroju czynnym na absorp-
cję dwufotonową;
Mykhaylo Potopnyk Makrocykliczne azotowe re-
ceptory zawierające jednostkę sacharozy: synteza 
i właściwości kompleksujące;
Cezary Samojłowicz Trudne przypadki metate-
zy olefin: poszukiwanie optymalnych warunków 
prowadzenia reakcji; 
Beata Słomińska Badania porównawcze różnych 
technik jonizacji w analizie wybranych grup 
związków metaloorganicznych i koordynacyjnych 
za pomocą spektrometrii mas;
Marta Sowińska Synteza, struktura i badania 
biologiczne związków dendrymerycznych zawie-
rających aminokwasy;
Marcin Śnieżek Nowa metoda syntezy Ezetymibu – 
selektywnego inhibitora wchłaniania cholesterolu;
Filip Ulatowski Nowe metody badania rozpozna-
nia chiralnego anionów.

Instytut należy do klastrów naukowych: Klaster 
„Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii”; Klaster 
Nauk Medycznych i Biomedycznych „Alice- 
Med”.

 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 zatrudnia 350 pracowników, w tym 138 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 

Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
319 prac, z tego 267 w recenzowanych czasopi-
smach o zasięgu międzynarodowym; realizowa-
no: 102 projekty badawcze, w tym 11 zagranicz-
nych, 23 zadania badawcze w ramach działalności 
statutowej; we współpracy z zagranicą realizowa-
no 87 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Badano półprzewodnikowe struktury magne-
tyczne, w tym ich otrzymywanie oraz własności 
magnetyczne, optyczne i transportowe. Metodą 
autokatalitycznego wzrostu na nanozarodziach 
wytworzono krystaliczne nanodruty GaAs:Mn 
oraz ferromagnetyczne heterostruktury rdzeń- 
powłoka GaAs-(Ga,Mn)As. Określono górny li-
mit koncentracji Mn w nanodrutach GaAs oraz 
zbadano własności strukturalne, optyczne, elek-
tryczne i magnetyczne tych nanostruktur. 
• W ramach tematu „Spekrtoskopia, fotodyna-
mika i właściwości cząsteczek funkcjonalnych” 
przedstawiono potwierdzenie doświadczalne wy-
suniętej wcześniej hipotezy, że podstawowe „ce-
giełki“ molekularne materii ożywionej takie jak 
DNA i białka posiadają „wrodzony” mechanizm 
odporności na potencjalnie destrukcyjne promie-
niowanie nadfioletowe (UV). W mechanizmie 
tym podstawową rolę odgrywają wysokoenerge-
tyczne oscylacje protonów tworzących wiązania 
wodorowe, które są w stanie niezwykle szybko 
(na skalę podpikosekundową) zamienić energię 
zaabsorbowanego kwantu UV na stosunkowo 
bezpieczne ciepło oscylacji atomów. 
• Realizując temat „Wytwarzanie nanostruk-
tur metodą litografii elektronowej”, dokonano 
doświadczalnego potwierdzenia istnienia he-
liakalnych stanów krawędziowych w dwuwy-
miarowym izolatorze topologicznym – studni 
kwantowej HgTe/(Hg, Cd)Te. Brak kwantyzacji 
przewodności tych stanów wynika z tunelowego 
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sprzężenia ze zlokalizowanymi obszarami ła-
dunku (charge puddles). Pokazano, że długość 
protekcji topologicznej jest znacznie mniejsza od 
100 µm.

Wyniki badań naukowych i zastosowania 
wyników o znaczeniu społecznym i gospodar-
czym:
• Badano mechanizm zarodkowania i wzrostu 
techniką PAMBE nanodrutów GaN. Opracowano 
technologię wytwarzania techniką plasma-assi-
sted MBE wysokiej jakości nanodrutów (NWs) 
GaN oraz zbadano mechanizm ich samoistnego 
zarodkowania. Pokazano, że w tych samych wa-
runkach wzrostu, szybkość zarodkowania NWs 
silnie zależy od mikrostruktury krystalicznej 
podłoża, na którym one wzrastają. Wynik ten 
ma olbrzymie znaczenie praktyczne. Opracowano 
metodę domieszkowania nanodrutów Mg i Si, co 
pozwala otrzymać NWs z odpowiednio, dziuro-
wym i elektronowym typem przewodnictwa elek-
trycznego, a także wytworzyć NWs ze złączem 
p-n. Dodatkowo, wbudowywanie do nanodrutów 
osiowych przekładek AlN i/lub obudowywanie ich 
osłonkami krystalicznymi pozwala na opracowa-
nie wielu nowoczesnych przyrządów mikroelek-
tronicznych, począwszy od wydajnych emiterów  
i detektorów światła, aż po struktury superczu-
łych sensorów biologicznych i chemicznych.
• Prowadzono badania nad zsyntetyzowaniem 
materiałów, które mogą się stać markerami dia-
gnostycznymi w medycynie. Są to nanokryszta-
ły ZnO/MgO i spinele oparte na jonach Zn, jak 
[ZnAl2O4(Er, Yb)]. Materiały te wymagają jeszcze 
odpowiedniej biofunkcjonalizacji. Zsyntetyzowa-
no nanocząstki upkonwertujące NaYF4:Er3+, Yb3+ 
i wprowadzono je do komórek. Wyniki sugerują 
ich stosunkowo niską toksyczność.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Metodą sond hallowskich zbadano dynamikę 
wnikania wirów do warstwy nadprzewodzącej 
w strukturach nadprzewodnik(S)-ferromagne-
tyk(F), w których warstwą S był niob, zaś jako 
warstwy F użyto supersieci Co/Pt z prostopadłą 
anizotropią magnetyczną. W warstwie F dome-
ny magnetyczne o różnej geometrii definiowano 
metodą częściowej remagnetyzacji. Pokazano, że 

domeny tworzą studnie potencjału dla wirów, wy-
muszając tworzenie różnych struktur wirowych, 
takich jak pojedyncze i podwójne łańcuchy wirów 
lub sieci Abrikosova. 
• Przeprowadzono badania manganitu CaMn1-x 
RuxO3, o zawartości Ru zmieniającej się w za-
kresie 0.06 ≤ x ≤ 0.15. Związek ten wykazuje 
spontaniczną separację fazową: w antyferro-
magnetycznej (AFM) matrycy tworzą ferroma-
gnetyczne (FM) obszary: „krople” o rozmiarach 
rzędu nanometrów. W wyniku tej separacji i two-
rzenia się międzypowierzchni AFM/FM obser-
wuje się zjawisko sprzężenia wymiennego (ang. 
exchange bias). Pokazano, że wartość parametru 
HE opisującego wielkość przesunięcia pętli histe-
rezy, które jest konsekwencją zjawiska sprzężenia 
wymiennego, jak i wartość pola koercji HC mogą 
być modyfikowane zarówno poprzez zmianę za-
wartość Ru w próbce, jak i poprzez wielkość 
ciśnienia hydrostatycznego przykładanego do 
próbki. Zewnętrzne ciśnienie powoduje zwięk-
szenie wartości HE. Jest to konsekwencją zmniej-
szania się (pod wpływem ciśnienia) rozmiarów 
FM „kropel”. Natomiast obserwowana, dosyć 
złożona, zależność HC od zawartości Ru i od ci-
śnienia, została wyjaśniona jako wynik zmiany 
wewnętrznej magnetycznej struktury nanokro-
pel – przejścia od struktury wielodomenowej do 
monodomenowej. Za najważniejszy wynik pracy 
należy uznać obserwację, iż ciśnienie jest efek-
tywnym parametrem, za pomocą którego można 
zmieniać wartość bardzo istotnych parametrów 
charakteryzujących magnetyk: HE i HC. 
• We współpracy z Johns Hopkins Univer-
sity opublikowano pracę „Nanoindentation of 
35 virus capsids in a molecular model: Relat-
ing mechanical properties to structure”. W pra-
cy tej przedstawiono molekularny model oto-
czek 35 typów wirusów i zbadano zachowanie 
się otoczek pod wpływem ściskania za pomocą 
ostrza siły atomowej. Stwierdzono istnienie dużej 
różnorodności reakcji na ściskanie i efektywne 
stałe sprężystości powiązano ze średnią licz-
bą koordynacyjną w oddziaływaniach ze sobą  
aminokwasów. 

Uzyskano patenty: „Sposób wytwarzania niedo-
mieszkowanego ołowiawego typu n”; „Sposób 
otrzymywania polikryształów związków pół-
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przewodnikowych i urządzenie do otrzymywania 
tych polikryształów”; „Sposób wytwarzania 
warstwowego nanokompozytowego materiału 
termoelektrycznego”; Detektor promieniowa-
nia promieni X i gamma”; „Sposób wytarzania 
heterostruktur półprzewodnikowych n-(Eu,Gd)
Te/p-PbTe oraz heterostruktura do generowania 
liczb losowych”; „Sposób wytwarzania półprze-
wodnikowej warstwy tlenku cynku”; „Detektor 
termoluminescencyjny”. 

Tytuł profesora uzyskał Mai Suan Li.
Uzyskane habilitacje: 
Sławomir Kret Ilościowa transmisyjna elektrono-
wa mikroskopia rozdzielcza w fizyce i technologii 
heterostruktur półprzewodnikowych;
Adam Nabiałek Lawiny termomagnetyczne oraz 
zjawiska im towarzyszące w nadprzewodnikach 
drugiego rodzaju;
Henryk G. Teisseyre Badania wbudowanych pól 
elektrycznych w niskowymiarowych strukturach 
azotkowych dla różnych kierunków krystalogra-
ficznych.
Uzyskane doktoraty: 
Anna Baranowska-Korczyc Półprzewodnikowe 
sensory oparte na nanowłóknach otrzymywanych 
metodą elektroprzędzenia; 
Dariusz J. Gawryluk Wzrost kryształów i badanie 
właściwości stanu nadprzewodzącego chalkogen-
ków na bazie żelaza; 
Krzysztof A. Kolwas Zjawiska transportu elek-
tronowego w mikrostrukturach PbTe z wieloma 
kontaktami i w strukturach hybrydowych In/PbTe; 
Zbigniew Kurant Badanie zmian właściwości ul-
tracienkich warstw kolbatu pod wpływem struk-
tury otaczających je warstw; 
Mykola Shopa Imaging and manifestation of 
plasmons on gold spherical nanoantennas in near 
and far field regions; 
Jarosław Więckowski Właściwości cieplne i ma-
gnetyczne wybranych związków kobaltu o struk-
turze warstwowej. 

Przy Instytucie działają: Centrum Zaawansowa-
nych Technologii Materiałów dla Opto- i Mikro-
elektroniki oraz Centrum Doskonałości KWAN-
TEKO „Kwantowe i materiałowe podstawy 
technologii przyszłości i ekologii”.

Instytut uczestniczy w pracach Krajowego Cen-
trum Nanofizyki i Spintroniki SPINLAB (status 
centrum PAN). 

Instytut należy do sieci naukowych: „Nanostruk-
tury magnetyczne do zastosowania w elektroni-
ce spinowej – ARTMAG”; „Materiały z silnie 
skorelowanymi elektronami: otrzymywanie, ba-
dania podstawowe i aplikacje – MSSE”; „Nowe 
Materiały – wytwarzanie i badanie struktury”; 
LFPPI – Laboratorium Fizycznych Podstaw Prze-
twarzania Informacji; SANDIE-Self-Assembled 
semiconductor Nanostructures for new Devi-
ces in photonics and Electronics – Network of 
Excellence; SCIENCE LINK – Network between 
world-leading Cluster of large-scale Research In-
frastructure of Photon and Neutron Sources and 
Users fostering Innovation and Entrepreneurship 
in the Baltic Sea Region. 

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
FUNDMS – Functionalistion of Diluted Magne-
tic Semiconductors / Funkcjonalizacja półprze-
wodników półmagnetycznych; BRASINOEU 
– Translocation and Safe Design of Surface En-
gineered Metal oxide Nanoparticles; CELLU-
LOSOME – Boosting Lignocellulose Biomass 
Deconstruction with Designer Cellulosomes for 
Industrial Applications; FIBERFUEL – Impro-
ved Cellulosomes to Enhance Saccharification 
of Industrially Suitable Biomass; „Przestrajalne 
ciekłokrystaliczne przetworniki na zakres THz 
i GHz”; ESRF – European Synchrotron Radia-
tion Facility; DESY; NANOBIOM – Kwantowe 
nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań 
w biologii i medycynie – rozwój i komercjalizacja 
nowej generacji urządzeń diagnostyki molekular-
nej opartej o nowe przyrządy półprzewodnikowe 
(POIG); InTechFun – Innowacyjne technologie 
wielofukcyjnych materiałów i struktur dla nano-
elektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sen-
sorowych (POIG); „Innowacyjne materiały do 
zastosowań w energooszczędnych i proekolo-
gicznych urządzeniach elektrycznych” (POIG); 
„Opracowanie technologii nowej generacji czuj-
nika wodoru i jego związków do zastosowań 
w warunkach ponad normatywnych” (POIG); 
MIME – Nowoczesne materiały i innowacyj-
ne metody dla przetwarzania i monitorowania 
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energii (POIG); Krajowe Laboratorium Multidy-
scyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych – 
NanoFun (POIG); „Azotek galu domieszkowany 
berylem – w kierunku nowej generacji konwer-
terów optycznych”; „Nanostruktury tlenkowe do 
zastosowań w elektronice, optoelektronice i foto-
woltaice”; MN-5 „Mosyfikacja magnetycznych 
właściwości ultracienkich struktur z wykorzy-
staniem promieniowania elektromagnetycznego 
w szerokim zakresie spektralnym”; PBS-1 „Tran-
zystory mikrofalowe HEMT AlGaN/GaN na mo-
nokrystalicznych podłożach GaN; „Źródła świa-
tła z zimnymi emiterami” (ZIMLAM); PBS-3 
„Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: Ba-
danie wpływu budowy polimeru, architektury 
ogniwa oraz rodzaju domieszki na sprawność 
polimerowych ogniw słonecznych opartych na 
poliazometinach i politiofenach”.

Instytut uczestniczy w pracach Krajowego La-
boratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej 
i Optycznej (FAMO), Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu.

 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. 
Antoni Szczurek

Instytut zatrudnia 465 pracowników, w tym 194 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A+” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
583 prace, z tego 433 w recenzowanych czasopi-
smach o zasięgu międzynarodowym; realizowa-
no: 183 projekty badawcze, w tym 34 zagranicz-
ne, 41 zadań badawczych w ramach działalności 
statutowej; we współpracy z zagranicą realizo-
wano 219 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Eksperyment ATLAS na akceleratorze LHC 
w CERN. Po odkryciu bozonu Higgsa w 2012 
roku, w ramach współpracy ATLAS (przy współ-
udziale fizyków z IFJ PAN) prowadzono poszu-
kiwania rozpadu tego bozonu o masie około 125 
GeV w kanałach fermionowych, m.in. w kanale 
tau+ tau- przy wszystkich możliwych kombina-
cjach rozpadów obu leptonów tau: lepton-lepton, 
lepton-hadron i hadron-hadron. Tworzenie, roz-
wój i optymalizacja algorytmów do rekonstrukcji 
i identyfikacji hadronowych rozpadów leptonów 
tau stanowi od wielu lat istotny punkt działalno-
ści członków Zakładu Eksperymentu ATLAS IFJ 
PAN. Analiza danych ze zderzeń proton-proton 
zebranych w 2012 roku o scałkowanej świetlności 
20.3 fb -1 przy energii w środku masy wynoszącej 
8 TeV wykazała odchylenie od hipotezy braku 
sygnału na poziomie 4.1 odchyleń standardo-
wych. Stanowi to bezpośrednie potwierdzenie 
występowania rozpadów cząstki Higgsa na fer-
miony. Zmierzona siła sygnału (stosunek ilości 
zaobserwowanych rozpadów H→τ+τ- do ilości 
przewidywanej przez Model Standardowy) wy-
niosła μ = 1.4 ± 0.5 i pozostaje zgodna z Mode-
lem Standardowym. 
• Prowadzono badania eksperymentalne i teo-
retyczne w zakresie fizyki i astrofizyki cząstek. 
W szczególności zajmowano się teorią i fe-
nomenologią oddziaływań fundamentalnych 
z uwzględnieniem eksperymentów fizyki cząstek 
elementarnych. Osiągnięcia w obliczeniach teo-
retycznych dla potrzeb LHC: Opracowano nową 
wersję prądów hadronowych dla rozpadów lep-
tonów tau w generatorze Monte Carlo TAUOLA 
oraz metody dla analizy sygnatur pod kątem 
szczególnych efektów teoretycznych. Program 
był używany i cytowany w analizach danych 
prowadzących do obserwacji w eksperymentach 
LHC rozpadu bozonu Higgsa na parę lepto-
nów tau. Jest to pierwsza wskazówka, że bozon 
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 Higgsa sprzęga się do fermionów w proporcji 
do ich masy. Prowadzono studia nad kanałami 
rozpadu leptonów tau w modelu opartym o Teo-
rię Rezonansów Chiralnych oraz implementacją 
prądów opartych o tę teorię w generatorze Monte 
Carlo TAUOLA. Przy ich użyciu analizowano 
dane z eksperymentów Belle i BaBar dla dwu- 
i trój-pionowych kanałów rozpadu. Prowadzono 
prace nad precyzyjnymi symulacjami rozpadów 
bozonów W i Z. Przy ich pomocy były analizo-
wane dane eksperymentu ATLAS dotyczące pędu 
poprzecznego tych bozonów.
• W ramach badań eksperymentalnych i teo-
retycznych w zakresie fizyki jądrowej i oddzia-
ływań silnych prowadzono prace nad oddziały-
waniem relatywistycznych jonów przy energiach 
SPS i LHC – eksperymenty NA49 i ALICE; eks-
peryment ALICE prowadzono na akceleratorze 
LHC w CERN: Zbadano produkcję mezonu ρ0 
w zderzeniach PbPb przy energii √S = 5.52 TeV 
(eksperyment ALICE). Po raz pierwszy uzyskano 
przekroje czynne na produkcję mezonu wektoro-
wego w ultraperyferycznych zderzeniach jądro-
wych. Wykonano symulacje głównego detektora 
śladowego eksperymentu ALICE z nowymi ko-
morami odczytu typu GEM. 
• W ramach badania fazy skondensowanej ma-
terii prowadzono prace nad poznaniem struktury 
i dynamiki fazy skondensowanej materii (kryszta-
ły molekularne, ciekłe kryształy, magnetyki, itp.) 
z wykorzystaniem metod rozpraszania neutronów 
i metod komplementarnych. Opublikowano rezul-
taty systematycznych badań zespołu nad mecha-
nizmem przejść fazowych oraz dynamiką moleku-
larną dla szeregu substancji ciekłokrystalicznych. 
Dzięki badaniom dielektrycznym oraz mikrosko-
powym ciekłokrystalicznej substancji 1F7 opisa-
no złożoną dynamikę w fazach ferro- i antyfer-
roelektrycznych oraz ustalono nową sygnaturę 
przejścia szklistego. Nowatorskie zastosowanie 
spektroskopii pozytonowej i analizy korelacyj-
nej 2DIR pokazało, że łańcuchy alkilowe mają 
rotacyjną swobodę w kryształopodobnych fazach 
smektycznych, tak jak w cieczy izotropowej.

Wyniki badań naukowych i zastosowanie wyni-
ków o znaczeniu społecznym i gospodarczym: 
• Projekt POIG: Narodowe Centrum Radiotera-
pii Hadronowej. Sztandarowym projektem inwe-

stycyjnym IFJ PAN jest budowa nowoczesnego 
i jedynego w Europie Wschodniej ośrodka tera-
peutyczno-badawczego Centrum Cyklotronowe 
Bronowice. Budowa pierwszego etapu, tj. bu-
dynków i laboratoriów wraz z instalacją cyklo-
tronu Proteus C-235, zakończyła się w grudniu 
2012 r. Wiązka protonów z cyklotronu C-235 jest 
już wykorzystywana do prac badawczych z ob-
szaru fizyki jądrowej, w szerokiej współpracy 
międzynarodowej. Równolegle prowadzona jest 
budowa stanowiska terapeutycznego wyposażo-
nego w urządzenie typu gantry. Urządzenie to 
pozwoli napromieniać pacjenta wiązką protonów 
skierowaną w dowolnym kierunku w leczone 
miejsce. Metoda radioterapii protonowej maksy-
malnie oszczędza zdrowe tkanki, co ma ogromne 
znacznie w leczeniu wielu rodzaju nowotworów, 
w tym u dzieci. W Europie działają obecnie cztery 
ośrodki wyposażone w takie stanowiska. W roku 
2013 została podpisana umowa na budowę dru-
giego stanowiska gantry.
• Rozwijano metody związane z radioterapią 
protonową oraz prowadzono radioterapię proto-
nową nowotworów oka z wykorzystaniem cyklo-
tronu AIC-144. Rozwinięcie i wdrożenie tej me-
tody radioterapii przy użyciu wiązki protonowej 
należy do najważniejszych osiągnięć Instytutu 
w ciągu ostatnich lat. W IFJ PAN wybudowa-
ne zostało pierwsze w Polsce stanowisko do ta-
kiej terapii. Wykorzystuje ono wiązkę protonów 
o energii 60 MeV, z cyklotronu AIC-144. Wiązka 
ta pozwala na napromienienie guzów zlokalizo-
wanych w dowolnym miejscu gałki ocznej. Pro-
tony z dużą precyzja wnikają w leczone miejsce, 
nie niszcząc zdrowych tkanek. W 2013 przepro-
wadzono napromieniania nowotworów oka dla 24 
pacjentów przez współpracujące zespoły fizyków 
i techników z IFJ PAN, a także lekarzy i radiote-
rapeutów z Kliniki Okulistyki i Onkologii Okuli-
stycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 
oraz Centrum Onkologii w Krakowie. Od 2013 
roku leczenie chorych finansowane jest przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia.
• Prowadzono pomiary dawek indywidualnych 
i kontrolę środowiska pracy dla osób pracują-
cych w narażeniu na promieniowanie jonizujące 
oraz badanie parametrów fizycznych aparatury 
radiologicznej. Instytut posiada ponad 50-letnie 
doświadczenie w zakresie badania i rozwijania 
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metod pomiarów dawek od promieniowania joni-
zującego metodą termoluminescencyjną. Wyniki 
tych prac znajdują zastosowanie w zakresie zdro-
wia publicznego. Laboratorium Dozymetrii Indy-
widualnej i Środowiskowej IFJ PAN wykonuje 
metodą termoluminescencyjną pomiary dawek 
indywidualnych na całe ciało, dłonie i soczew-
ki oczu oraz dawek środowiskowych dla ponad 
40000 osób w około 5500 instytucji medycznych, 
przemysłowych i naukowych w Polsce. Pomia-
ry w szczególności są analizowane dla potrzeb 
pracowników zatrudnionych w instytucjach me-
dycznych, gdzie wzrasta liczba procedur kardio-
logicznych i ortopedycznych z użyciem w sposób 
ciągły promieniowania X z aparatu Rtg. Labora-
torium wykonuje również badania właściwości 
fizycznych, rocznie dla ponad 1200 medycznych 
aparatów Rtg.
• W 2013 roku wraz z zespołem IZTW (Insty-
tut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania) 
zgłoszono wynalazek patentowy „Tarcza do na-
noszenia powłok węglowych domieszkowanych 
metalami aktywnymi biologicznie oraz sposób 
jej wytwarzania”. Wynalazek ten jako „A disk for 
applying carbon coatings with admixture of biolo-
gically active metals and production metod”, zo-
stał przedstawiony w listopadzie 2013 r. w Bruk-
seli w ramach 62. Międzynarodowych Targów 
Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych 
Technik Brussels Innova i nagrodzony srebrnym 
medalem. 

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych: 
• W ramach projektu dofinansowanego z Ma-
łopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (pro-
gram „Wiedza, praktyka, kadry – klucz do suk-
cesu w biznesie”, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, 
Poddziałanie 8.2.1 opcja „Wsparcie dla współpra-
cy sfery nauki i przedsiębiorstw”) opracowano 
nową generację urządzeń do uzdatniania wody 
metodą magnetohydrodynamiczną dla przed-
siębiorstwa KORIMEX Kraków. Wykonano 
wstępne pomiary składu fazowego osadów z sieci 
wodociągowej Krakowa w ramach przygotowa-
nych wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie założeń 
do projektu pt. „Poprawa jakości wody pitnej 
dla Krakowa”.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Uczestnictwo w badaniach prowadzonych 
przez międzynarodowe współprace na unikato-
wych urządzeniach badawczych zlokalizowanych 
w ośrodkach naukowych o światowej renomie za-
pewnia pracownikom Instytutu dostęp do danych 
na najwyższym poziomie, będących w centrum 
zainteresowania współczesnej fizyki. Wspólne 
publikacje ukazały się w około 370 artykułach 
w czasopismach wyróżnionych w JCR. IFJ PAN 
aktywnie uczestniczy w tych badaniach zarówno 
na etapie projektowania, jak i budowy dużych 
urządzeń badawczych, aparatury pomiarowej 
i detektorów, a także przy samych eksperymen-
tach i analizie danych. Grupy badawcze Instytutu 
współpracują z najlepszymi instytucjami nauko-
wymi na świecie – w Szwajcarii, we Francji, 
Niemczech, Włoszech, Rosji, Japonii a także 
z amerykańskimi laboratoriami narodowymi. 
Fizycy i inżynierowie z IFJ PAN uczestniczy-
li w budowie Wielkiego Zderzacza Hadronów 
(LHC) w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych 
w CERN pod Genewą, a obecnie biorą udział 
w trzech głównych eksperymentach ( ALICE, 
ATLAS, LHCb) na akceleratorze LHC. Instytut 
jest aktywny przy projektowaniu i budowie in-
nych wielkich infrastruktur badawczych w Eu-
ropie (XFEL, W-7X, SPIRAL2, FAIR) i poza 
nią (CTA). Udział w dużych międzynarodowych 
zespołach badawczych otwiera dodatkowe możli-
wości poznania nowych technik doświadczalnych 
i obliczeniowych. 

Wybrane rezultaty prac inżynieryjno-technicz-
nych: 
• Realizując zadanie „Budowa detektorów i in-
frastruktury badawczej dla eksperymentów fizyki 
i nauk pokrewnych” uczestniczono w pracach in-
żynieryjno-technicznych w ramach budowy ob-
serwatorium CTA (Cherenkov Telescope Array). 
Zakończono fazę budowy prototypów: struktury 
mechanicznej z napędami dla małego teleskopu 
(SST) oraz zwierciadeł dla średniego teleskopu 
(MST). Struktura mechaniczna zaprojektowana 
w IFJ PAN została wykonana w „PONAR” Ży-
wiec. W wyniku tej współpracy polski przemysł 
zyskał zlecenie do prac przy budowie obserwa-
torium CTA. Struktura mechaniczna z napędami 
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dla małego teleskopu (SST) została zainstalowana 
w IFJ PAN. Wszechstronne testy zaplanowane są 
na 2014 r. Na podstawie opracowanej wcześniej 
nowatorskiej technologii wykonano w DAI 10 
prototypowych zwierciadeł dla średniego telesko-
pu (MST). Zwierciadła są aktualnie testowane 
w laboratoriach CTA. Wstępne wyniki potwier-
dzają ich bardzo dobre parametry optyczne. Je-
żeli projektowe parametry zwierciadeł zostaną 
potwierdzone w kampanii testowej, nastąpi trans-
fer technologii do przemysłu. 
• Udział w pracach inżynieryjno-technicznych 
przy budowie lasera XFEL w Hamburgu. IFJ PAN 
w ramach wkładu rzeczowego w budowę lasera 
XFEL jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 
testów kwalifikacyjnych nadprzewodzących ma-
gnesów, wnęk rezonansowych i modułów przy-
spieszających. Zespół z IFJ PAN w okresie dwóch 
poprzednich lat napisał i rozwinął oprogramo-
wanie stanowisk testowych, zbudował lokalne 
bazy danych i włączył je do baz centralnych, 
wytrenował ponad 30 osób i napisał prawie 200 
procedur testowych. Do końca 2013 r. przepro-
wadzono kwalifikacyjne testy seryjnych magne-
sów (50%) i wnęk nadprzewodzących (20%). 
XFEL GmbH zaliczył polskiemu udziałowco-
wi NCBJ następną transzę udziałów o wartości 
ponad 0.3 mln €.
• Udział w pracach inżynieryjno-technicznych 
w trakcie planowanej przerwy w działaniu LHC. 
W roku 2013 rozpoczęła się planowana dwuletnia 
przerwa w pracy akceleratora LHC. CERN i IFJ 
PAN podpisały porozumienia o współpracy okre-
ślające zobowiązania obu stron w tym okresie. 
Porozumienia te zostały zawarte dzięki temu, że 
pracownicy IFJ PAN zdobyli odpowiednią wie-
dzę i doświadczenie przy budowie i uruchamia-
niu LHC w latach 2005-2010. W trakcie przerwy 
w działaniu akceleratora, zespoły inżynierów 
i techników mają wykonać pomiary i testy elek-
tryczne nadprzewodzących magnesów (w tempe-
raturze 2 K i 273 K) oraz przeprowadzić kontrolę 
jakości połączeń pomiędzy magnesami. Do koń-
ca 2013 r. wszystkie prace przebiegały zgodnie 
z harmonogramami LHC.

Uzyskano patenty: „Urządzenie do wytwarzania 
szkieł metalicznych i nanokrystalicznych stopów 
metali/Device for formation of metallic glasses 

and nano-crystalline metalic alloys”; „Sposób 
wytwarzania kompozytowego sorbentu na bazie 
NiFN”.
Zarejestrowano Znak Towarowy udzielony za 
granicą na rzecz jednostki: Logo „IFJ”, zareje-
strowane 21/03/2013 przez Urząd Harmonizacji 
Rynku Wewnętrznego w rejestrze Wspólnoto-
wych Znaków Towarowych. Numer certyfikatu 
CTM- 011330081.

Uzyskane habilitacje: 
Andrzej Bożek Poszukiwania efektów nowej fizyki 
w rozpadach mezonów B;
Łukasz Bratek O klasie geometrycznych modeli 
cząstek relatywistycznych ze spinem oraz o oso-
bliwości w ruchu fundamentalnych układów dy-
namicznych;
Andrzej Budziak Przemiany strukturalne i ma-
gnetyczne wywołane absorpcją wodoru w związ-
kach ziem rzadkich z manganem o strukturze typu 
faz Lavesa C14 i C15;
Anna Kaczmarska Measurements of final states 
with tau leptons in proton-proton collisions using 
the ATLAS detector at the LHC;
Maria Kmiecik Badanie kolektywnych własności 
jąder atomowych w funkcji temperatury i spinu;
Jan Krawczyk Badanie dynamiki molekularnej 
w fazach skondensowanych metodą rozpraszania 
neutronów;
Krzysztof Kozak Izotopy radonu – główny ele-
ment naturalnej promieniotwórczości środowiska;
Marcin Kucharczyk Study of b-jets production 
within and beyond the Standard Model in the 
LHCb experiment;
Agnieszka Kulińska Perturbed Angular Correla-
tion method in materials science;
Jacek Niemiec Symulacje kinetyczne nierelaty-
wistycznych fal uderzeniowych młodych pozo-
stałości po supernowych – formowanie struktury 
i generacja turbulencji elektromagnetycznej;
Władysław Węglarz Rozwój i zastosowanie me-
tod opartych na magnetycznym rezonansie jądro-
wym w badaniach procesów relaksacji, wymiany 
magnetyzacji, dyfuzji oraz migracji wody w wie-
loskładnikowych mikroheterogennych układach 
złożonych;
Marcin Wolter Metody analizy wielu zmiennych 
w fizyce wysokich energii.
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Uzyskany doktorat: 
Urszula Tyrankiewicz Badanie czynności mięśnia 
sercowego in vivo za pomocą tomografii magne-
tyczno-rezonansowej u myszy z niewydolnością 
krążenia w przebiegu kardiomiopatii rozstrzenio-
wej (Tgαq*44) i w przebiegu miażdżycy (apoE/
LDLR-/-).

Instytut jest uczestnikiem Krajowego Naukowego 
Ośrodka Wiodącego KNOW, którego status oraz 
status Centrum Doskonałości otrzymało Krakow-
skie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smolu-
chowskiego „Materia – Energia – Przyszłość”. 
We wrześniu 2013 r. Konsorcjum to powołało 
Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Obiektów 
Dziedzictwa Kultury HEREDITAS, którego ce-
lem jest konsolidacja rozproszonych do tej pory 
badań w zakresie ochrony zabytków dziedzictwa 
kulturowego. 

Instytut jest partnerem Krakowskiego Centrum 
Badawczego Inżynierii Jonowej IONMED. 

Instytut jest członkiem Interdyscyplinarnego 
Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Me-
dycznych PAN ICNFCM (status centrum PAN).

Instytut należy do sieci naukowych: European 
Radiation Dosimetry Group EURADOS; AIRC-
LIM-NET – Międzynarodowa Naukowa Sieć Te-
matyczna Zanieczyszczenia Powietrza/ Zmiany 
Klimatu (International Thematic Scientific Ne-
twork for Problems of Air Pollution And Clima-
te Change); Pozarządowa Międzynarodowa Sieć 
Naukowa Centrum Radonowe (Non-Governmen-
tal International Scientific Network – The Radon 
Centre); ASPERA-2 (AStroParticle ERA-net); 
Central European Network on Hadrontherapy 
Technology (HadroNet); The European Network 
for LIGht ion Hadron Therapy (ENLIGHT); Kon-
sorcjum Naukowej Sieci Tematycznej POLTIER 
– Polski system obliczeniowy dla eksperymentów 
LHC; „Metody jądrowe dla geofizyki”; „Neutro-
ny – Emisja – Detekcja”; POSMAT – Anihilacja 
Pozytonów w badaniach materiałów; „Polska 
Sieć Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa 
Jądrowego”; BIONAN – Molekularne mechani-
zmy oddziaływań w nanoukładach biologicznych 
oraz w układach aktywnych biologicznie mody-

fikowanych nanocząstkami; „Farmakologiczna 
i genetyczna protekcja oraz cytoprotekcja w scho-
rzeniach ośrodkowego układu nerwowego; FiTAL 
– Polska Sieć Fizyki i Technologii Akceleratorów 
Liniowych Wysokich Energii; „Fizyka i chemia 
dla potrzeb medycyny”; LUMDET – Naukowa 
Sieć Tematyczna „Luminescencyjna Detekcja 
Promieniowania Jonizującego”; MANAR – 
Nowe nanomateriały warstwowe o kontrolowa-
nej architekturze i funkcjonalności; NanoMedPL; 
Polska Sieć Astrofizyki Cząstek; Polska Sieć 
Neutrinowa; Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej; Pol-
ska sieć projektu „Cherenkov Telescope Array”; 
Sieć Fizyki Relatywistycznych Jonów; Sieć na-
ukowa utworzona dla realizacji Strategiczny pro-
jekt badawczy „Technologie wspomagające roz-
wój bezpiecznej energetyki jądrowej”; MatFun. 

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Accelerator Consortium (TIARA); ACC; XFEL 
Accelerator Construction Consortium; AGATA; 
BELSWENI-ILL; Union of Light Ion Centres 
in Europe (ULICE); European Nuclear Science 
and Applications Research (ENSAR); Advan-
ced European Infrastructures for Detectors at 
Accelerators (AIDA); European Coordination 
for Accelerator Research and Development (Eu-
CARD); LAGUNA LBNO; RNC & RGRS (F4E-
-FPA-327); Centrum Atomistyki „CeAt”; Centrum 
Zaawansowanych Technologii Surowców i Paliw 
Węglowodorowych oraz Energii Odnawialnych 
SUPERGO; COPIN; ILLPL; Interdyscyplinarne 
Centrum Zaawansowanych Technologii Medycz-
nych IZATEM; IOITOB – Interdyscyplinarny 
Ośrodek Innowacyjnych Technik Obrazowania 
Biomedycznego; Konsorcjum Instytutów Pol-
skiej Akademii Nauk PAN-AKCENT; Konsor-
cjum EAGLE – Wielodetektorowy spektrometr 
promieniowania gamma na wiązce cyklotronu 
Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów 
UW; Krajowe Konsorcjum „FEMTOFIZYKA”; 
Krajowe Konsorcjum „XFEL-POLSKA”; Kon-
sorcjum w celu przygotowania wniosku inwesty-
cji „Budowa i eksploatacja Europejskiego Lasera 
na Swobodnych Elektronach XFEL”; Krajowe 
Konsorcjum „Polski Synchrotron”; Krakowskie 
Centrum Badawcze Inżynierii Jonowej ION-
MED; Konsorcjum NANOTECH; Narodowe 
Konsorcjum Radioterapii Hadronowej; Narodowe 
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Laboratorium Cyklotronowe (NLC); Polskie 
Konsorcjum Eksperymentu HESS; Polskie Kon-
sorcjum Innowacyjnych Zastosowań Izotopów 
Promieniotwórczych; Polskie Konsorcjum Pro-
jektu „Cherenkov Telescope Array” CTA; Tech-
nologie Materiałowe dla Energetyki Termojądro-
wej; Środowiskowe Laboratorium Geochemii 
Izotopów; Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe 
„Badania i rozwój technologii dla kontrolowa-
nej fuzji termojądrowej”; Konsorcjum na rzecz 
realizacji badań naukowych w ramach między-
narodowej współpracy „SuperB”; Konsorcjum 
Neutrina – ICARUS T600; Konsorcjum „Neutri-
na – T2K”; Konsorcjum PL-STAR; Krakowskie 
Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchow-
skiego „Materia – Energia-Przyszłość”; Konsor-
cjum „ISOTTA”; Konsorcjum w celu realizacji 
projektu „Badanie emisji kwantów gamma w pro-
cesach istotnych dla terapii hydronowej”; Polskie 
Konsorcjum Eksperymentu ALICE (ALICE-PL); 
Polska Fizyka Cząstek. 

Przy Instytucie działają laboratoria posiadające 
akredytacje: Laboratorium Wzorcowania Przy-
rządów Dozymetrycznych (LWPD). Akredytacja 
Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat akre-
dytacji ma nr AP 029. Laboratorium ma wdro-
żony i utrzymywany system jakości spełniający 
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
pt.: „Ogólne wymagania dotyczące kompeten-
cji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. 
Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Śro-
dowiskowej (LADIS): Sekcja Kontroli Dawek. 
Utrzymanie akredytacji Polskiego Centrum Akre-
dytacji. Certyfikat akredytacji ma nr AP 049; Sek-
cja Testów Specjalistycznych RTG. Utrzymanie 
akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. 
Certyfikat akredytacji ma nr AB 1317. System 
zarządzania wdrożony w Laboratorium spełnia 
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
pt. „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji 
laboratoriów badawczych i wzorcujących”. La-
boratorium Ekspertyz Radiometrycznych. (LER) 
Certyfikat akredytacji ma nr AB 788. Obejmuje: 
ekspertyzy radiometryczne materiałów budow-
lanych; ekspertyzy radiometryczne terenów bu-
dowlanych; pomiary stężeń radonu w budynkach, 
glebie i w wodzie; pomiary ekshalacji radonu; 
kalibracje detektorów pasywnych i aktywnych do 

pomiarów stężeń radonu; wykłady i szkolenia; 
projekty zabezpieczeń budynków przed radonem. 
Analizy i ocenę stężeń radonu jak również ana-
lizy i ocenę radioaktywności surowców i mate-
riałów budowlanych i próbek środowiskowych 
wykonuje się zgodnie z wprowadzonym i udo-
kumentowanym systemem jakości spełniającym 
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
pt. „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji 
laboratoriów badawczych i wzorcujących”. La-
boratorium Analiz Promieniotwórczości (LAP) 
Certyfikat akredytacji ma nr AB 979. Obejmuje 
systemy jakości dotyczące pomiarów pierwiast-
ków gamma promieniotwórczych oraz od 2013 
roku – alfa-promieniotwórczego plutonu-239. 
System jakości spełniający wymagania normy 
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 pt. „Ogólne wy-
magania dotyczące kompetencji laboratoriów 
badawczych i wzorcujących”.

Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: 
Porozumienie o współpracy naukowej z Instytu-
tem Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w War-
szawie w celu wspólnego prowadzenia badań 
w zakresie projektowania, wykonywania i użyt-
kowania źródeł neutronowych nowej generacji 
oraz rozwijania metod detekcji neutronów w sze-
rokim spektrum aplikacji metod neutronowych; 
Porozumienie w sprawie wspólnego działania na 
rzecz rozbudowy i funkcjonowania Narodowego 
Centrum Radioterapii Hadronowej – Centrum Cy-
klotronowe Bronowice, zawarte pomiędzy Uni-
wersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie-
-Prokocimiu a IFJ PAN; Porozumienie w sprawie 
współpracy naukowej w obszarze nowoczesnych 
metod diagnostyki i radioterapii protonowej za-
warte pomiędzy Krakowskim Szpitalem Specja-
listycznym im. Jana Pawła II w Krakowie a IFJ 
PAN; Umowa o świadczeniu usług ze Szpitalem 
Uniwersyteckim w Krakowie z dn. 11.02.2013. 
której przedmiotem jest współpraca przy prowa-
dzeniu radioterapii protonowej nowotworów gałki 
ocznej; Umowa pomiędzy Centrum Doskonało-
ści IONMED a Przedsiębiorstwem Produkcyj-
no-Usługowym „MEDGAL”, Białystok w celu 
prowadzenia badań w dziedzinie implantów kost-
nych i instrumentariów, bioinżynierii implantów; 
Umowa nr 7/PR/2012 z PAA Bieżący nadzór nad 
funkcjonowaniem stacji wczesnego wykrywania 
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skażeń promieniotwórczych PMS będącej wła-
snością PAA o nr ewidencyjnym PAA/6/66/22; 
Umowa nr 5/2013/Z-II z Centralnym Laborato-
rium Ochrony Radiologicznej, Warszawa. Prowa-
dzenie z pomocą stacji ASS-500 ciągłych badań 
promieniotwórczych zanieczyszczeń przyziemnej 
warstwy powietrza atmosferycznego; Umowa 
170/040-120/2011 z Instytutem Chemii i Tech-
niki Jądrowej w Warszawie na wykonanie usługi 
badawczej „Wytwarzanie za pomocą cyklotronu 
AIC-144 izotopów radioaktywnych służących do 
wykorzystania w badaniach dla potrzeb gospo-
darki wypalonym paliwem jądrowym”, będącej 
częścią zadania nr 4 w ramach strategicznego pro-
jektu badawczego „Technologie wspomagające 
rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”; Poro-
zumienie w sprawie powołania Środowiskowego 
Laboratorium Gazów Szlachetnych (ING PAN, 
IFJ PAN, WBiNZ UJ, WGGOŚ AGH, WG UW) 
z lokalizacją w ING PAN w Krakowie; Umo-
wa o realizacji wkładu rzeczowego do projektu 
European X-ray Free-Electron Laser Facility po-
między IFJ PAN a IPJ Otwock/Świerk dotyczy 
realizacji inwestycji „Budowa i funkcjonowanie 
Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentge-
nowskim na Swobodnych Elektronach zgodnie 
z dokumentem umową trójstronną z European 
XFEL GmbH; Porozumienie dotyczące współ-
pracy naukowej w zakresie badań eksperymen-
talnych z wykorzystaniem infrastruktury centrum 
Cyklotronowe Bronowice w Instytucie Fizyki Ją-
drowej PAN w Krakowie. Zakład Fizyki Jądrowej 
IF UJ, IFJ PAN, Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Za-
stosowań IF UŚl., Środowiskowe Laboratorium 
Ciężkich Jonów UW; Porozumienie o współpracy 
z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno- 
Spożywczego, Oddział Chłodnictwa i Jakości 
Żywności w Łodzi, Pracownia Techniki i Insta-
lacji Chłodniczych; Porozumienie o współpracy 
naukowej z Wydziałem Chemii UJ w celu pro-
wadzenia wspólnych badań nowych materiałów, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich własności 
magnetycznych, elektrycznych i optycznych; 
Porozumienie o współpracy naukowej z WFiIS 
AGH w celu prowadzenia wspólnych badań 
nowych materiałów, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ich właściwości magnetycznych, elek-
trycznych i optycznych; Umowa o współpracy 
badawczo-rozwojowej z firmą VOXEL S.A., 

Kraków na prowadzenie prac mających na celu 
opracowanie nowych rozwiązań technologicz-
nych umożliwiających stworzenie w przyszłości 
nowych farmaceutyków opartych na wybranych 
izotopach metalicznych, możliwych do zastoso-
wania w diagnostyce PET (66Ga, alternatywa dla, 
synteza farmaceutyków opartych na 64Cu i 66Ga 
i 64Cu, 11C, 18F (opracowania przemysłowe i prace 
rozwojowe).

 31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152
 (12) 662-82-00, 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 zatrudnia 122 pracowników, w tym 72 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
280 prac, z tego 94 w recenzowanych czasopi-
smach o zasięgu międzynarodowym; realizo-
wano: 46 projektów badawczych, w tym 6 za-
granicznych, 14 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 41 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Identyfikacja źródła pochodzenia fazy nieupo-
rządkowanej, obecnej w krystalicznych układach 
protonowo przewodzących otrzymanych na bazie 
organicznych kwasów dwukarboksylowych oraz 
molekuł heterocyklicznych, stanowiła zasadniczy 
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cel projektu badawczego „Analiza molekularnych 
procesów dynamicznych odpowiedzialnych za 
dyfuzję protonów w nowej rodzinie przewodni-
ków protonowych na postawie eksperymentów 
Magnetycznego Rezonansu Jądrowego”. Uzy-
skane wyniki badań pozwoliły wykazać, że rze-
czywistym źródłem fazy nieuporządkowanej są 
granice ziaren, które w silnie zdefektowanej sieci 
krystalicznej molekuły heterocyklicznej wykazu-
ją znacznie większą lokalną dynamikę molekular-
ną, niż w uporządkowanych obszarach wewnątrz-
ziarnowych. Udział fazy nieuporządkowanej 
w odniesieniu do całkowitego przewodnictwa 
elektrycznego kryształu jest jednak marginalny, 
z uwagi na ograniczoną liczbę dalekozasięgo-
wych ścieżek transportu protonów powstałych 
w obszarach przypowierzchniowych.
• Badając korelacje między odbiciami Andre-
eva bezpośrednim i pośrednim w hybrydowym 
nanozłączu, pokazano, że różne odbicia Andreeva 
dla elektronów można obserwować w pomiarach 
lokalnej przewodności. Analizowany teoretycz-
nie układ to dwa nanodruty (z przewodnictwem 
normalnym) i jedna elektroda nadprzewodząca 
połączone przez kropkę kwantową. Sterując pa-
rametrami kropki kwantowej (położeniem lokal-
nego poziomu elektronowego, kulombowskim 
oddziaływaniem i sprzężeniem z elektrodami) 
pokazano, jak można zmieniać lokalne przewod-
nictwo i obserwować bezpośrednie i pośrednie 
odbicie Andreeva (te z normalnej elektrody i od-
bicie od nadprzewodnika do tej samej elektrody 
oraz te z normalnej elektrody i odbicie do drugiej 
normalnej elektrody). Badania prowadzono dla 
nieoddziałujących elektronów na kropce, przy 
uwzględnieniu blokady kulombowskiej oraz ko-
relacji Kondo. Przewiduje się, że korelacje typu 
Kondo nie niszczą splatania elektronów z par 
Coopera, co widoczne winno być w odbiciach 
bezpośrednich jako wyraźny pik przewodności, 
a w odbiciach pośrednich – w głębokim dołku 
przewodności.
• Praca Dynamiczna Samoorganizacja: zwią-
zek pomiędzy szybkością rozpraszania energii  
i prawdopodobieństwem realizacji struktur po-
limorficznych pokazuje, że w układach znajdu-
jących się daleko od równowagi termodyna-
micznej, szybkość dyssypacji energii odpowiada 
za utrzymanie stanu uporządkowanego i jest 

związana z prawdopodobieństwem obserwacji 
tych stanów. Wynik ten jest oparty na badaniu 
układu modelowego, w którym różne struktury 
występują w stanach nierównowagowych dla 
tych samych wartości wszystkich parametrów 
w układzie. Struktury te różnią się tylko szyb-
kością rozpraszania energii, zatem możliwe jest 
ustalenie bezpośredniej relacji pomiędzy prawdo-
podobieństwem występowania struktury polimor-
ficznej i szybkością energii dyssypacji. Z analizy 
wyników doświadczeń i symulacji wynika, że 
prawdopodobieństwo wystąpienia różnych struk-
tur zmniejsza się wykładniczo wraz ze wzrostem 
ich tempa rozpraszania energii. Z dala od równo-
wagi termodynamicznej, natura sprzyja realizacji 
stanów z mniejszą szybkością energii dyssypacji. 
Natomiast struktury z większą energią dyssypa-
cji, czyli bardziej kosztowne termodynamicznie 
(rozpraszające więcej energii dla utrzymanie po-
rządku w układzie), są również dozwolone, lecz 
z mniejszym prawdopodobieństwem.

Wyniki badań naukowych i zastosowania wy-
ników o znaczeniu społecznym i gospodarczym: 
• Do praktycznych efektów badań naukowych 
zaliczyć należy rozwijanie nowej technologii 
„Pozyskiwanie izotopu 3He z ciekłego 4He”. 
Niedobór izotopu He3 na rynkach światowych 
jest problemem grożącym wstrzymaniem badań 
niskotemperaturowych nawet w najbogatszych 
ośrodkach naukowych, np. w CERN. Udział IFM 
PAN w rozwiązaniu tego problemu może przy-
czynić się również do rozwoju badań w innym 
ważnym obszarze problemów ogólnoświatowych 
– syntezie termojądrowej.
• Opracowano nową analityczną metodę ilo-
ściowego określenia wartości siły magnetycznej 
działającej na stent naczyń wieńcowych serca, 
będący metalowym implantem umieszczonym 
w polu magnetycznym podczas diagnostyki ob-
razowania MRI (Magnetic Resonance Imaging). 
Siły magnetyczne działające na metalowe implan-
ty stentów w magnesach MRI są zwyczajowo 
określane empirycznie poprzez pomiar odchylenia 
od płaszczyzny pionowej osi centralnej magnesu 
w punkcie, w którym siła przyjmuje największą 
wartość, czyli wzdłuż osi magnesu. Zaprezen-
towano charakterystykę chemiczną oraz magne-
tyczną dwóch rodzajów stentów wykonanych 
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z dwóch różnych stopów metalicznych przy 
pomocy magnetometru SQUID i spektroskopii 
EDX. Podsumowując, siła działająca na badane 
paramagnetyczne stenty w polu magnesu MRI 
jest mniejsza od siły pola ziemskiego działające-
go na omawiane stenty i nie ma zatem żadnego 
fizjologicznego wpływu na wzmocnione sten-
tem naczynie krwionośne. Projekt zakończono 
publikacją Quantitative Determination of Mag-
netic Force on a Coronary Stent in MRI.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
Opublikowano 37 wspólnych prac.
• We współpracy z Non-Equilibrium Energy 
Research Center, Northwestern University, USA 
prowadzono badania: układów z polidyspersją 
rozmiaru cząstek; wpływu szybkości energii 
dyssypacji na polimorfizm struktur w układzie 
z dynamiczną samoorganizacją; rozkładów staty-
stycznych dotyczących ruchu komórek zdrowych 
oraz rakowych. Pokazano, że w układach znajdu-
jących się daleko od równowagi termodynamicz-
nej tempo rozpraszania energii (szybkość energii 
dyssypacji) odpowiada za utrzymanie stanu upo-
rządkowanego. Co więcej, szybkość energii dys-
sypacji jest związana z prawdopodobieństwem 
obserwacji tego stanu. Wynik ten jest oparty na 
badaniu układu modelowego, w którym różne 
struktury „polimorficzne” występują w stanach 
nierównowagowych dla tych samych wartości 
wszystkich parametrów w układzie. Te struktury 
polimorficzne różnią się wyłącznie szybkością 
rozpraszania energii, zatem możliwe jest ustalenie 
bezpośredniej relacji pomiędzy prawdopodobień-
stwem występowania struktury polimorficznej 
i szybkością energii dyssypacji. Z analizy wyni-
ków eksperymentalnych i symulacji wynika, że 
prawdopodobieństwo wystąpienia struktury po-
limorficznej zmniejsza się wykładniczo wraz ze 
wzrostem ich tempa rozpraszania energii. Innymi 
słowy, z dala od równowagi termodynamicznej, 
natura sprzyja realizacji stanów z mniejszą szyb-
kością energii dyssypacji. Natomiast, struktury 
z większą energią dyssypacji, czyli bardziej 
kosztowne termodynamicznie (rozpraszające 
więcej energii na utrzymanie porządku w ukła-
dzie) są również dozwolone lecz z mniejszym  
prawdopodobieństwem.

• We współpracy z Universitat de les Illes Ba-
lears oraz Institut de Física Interdisciplinar i de 
Sistemes Complexos IFISC (CSIC-UIB), Palma 
de Mallorca, Hiszpania, prowadzone były badania 
nad możliwością uzyskania efektu Kondo o egzo-
tycznej symetrii SU(3) w układzie trzech kropek 
kwantowych. W szczególności były przeprowa-
dzone obliczenia teoretyczne zjawiska transportu 
elektrycznego w układzie trzech kropek kwanto-
wych w obecności różnych czynników łamiących 
symetrię tego układu. Pokazano, jak zmiana na-
pięcia elektrycznego na bramkach w poszczegól-
nych kropkach umożliwia przywrócenie efektu 
Kondo o symetrii SU(3). 
• Współpraca z CNRS Université de Rennes 1, 
Equipe Matiere Condensee et Sytsemes Electro-
actif (MaCSE) Rennes, Francja dotyczy nowych 
przewodników organicznych z wiązaniami wo-
dorowymi i/lub halogenowymi donor-akceptor. 
Prowadzone były badania widm IR i Ramana 
kryształów soli δ-(BEDT-TTF)4[2,6-Anthracene-
bis(sulfonate)] ·(H2O)4, (tTTF-I)2ClO4 oraz 
(EDT-TTF-I2)2TCNQF. Najciekawszym wyni-
kiem jest pokazanie, że w temperaturze pokojo-
wej w krysztale (EDT-TTF-I2)2TCNQF molekuły 
EDT-TTF-I2 oraz TCNQF są neutralne, natomiast 
przy obniżaniu temperatury następuje przenie-
sienie elektronu od EDT-TTF-I2 do TCNQF. 
Przemiana ta wiąże się z dużymi zmianami pasm 
oscylacyjnych jak i elektronowych w widmach 
IR. Wyniki badań spektroskopowych w IFM PAN 
stanowią bezpośredni dowód występowania prze-
miany od fazy neutralnej do jonowej, a ponadto 
pokazują, że zachodzi ona stopniowo w miarę 
obniżania temperatury, co wskazuje na kluczową 
rolę wiązania halogenowego C-I···N≡C.

Uzyskano patenty: „Cylindryczny rezonator mi-
krofalowy z rozkładem pola TEo11”; „Struktura 
sensora magnetooporowego”.

Uzyskane doktoraty: 
Katarzyna Buchta Właściwości kolumnowych 
struktur magnetycznych kobaltu;
Grzegorz Ilnicki Spinowo spolaryzowany i nad-
przewodzący transport elektronowy w kropkach 
kwantowych; 
Damian Jankowski Spektroskopowe badania 
lokalizacji ładunku w jednowymiarowych prze-
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wodnikach organicznych utworzonych przez po-
chodne TTF; 
Krzysztof Tadyszak Efekty rozmiarowe w prze-
wodzących materiałach węglowych; 
Karol Załęski Cienkie warstwy stopu Heuslera 
Ni-Mn-Sn. 

Laboratorium osadzania cienkich warstw me-
todami rozpylania jonowego i ablacji lasero-
wej wdrożyło certyfikat ISO 9001 w zakresie 
wytwarzania cienkich warstw i układów war-
stwowych za pomocą metod fizycznych z fazy  
gazowej.

Instytut uczestniczy w pracach centrów PAN: 
Centrum Badań Materiałów Zaawansowanych 
i Struktur Inteligentnych, Krajowego Centrum 
Nanofizyki i Spintroniki „SPINLAB”. 

Instytut należy do sieci naukowych: COST 
CM0904: Network for intermetallic compounds 
as catalysts for steam reforming of methanol; 
FP7-PEOPLE-INT-2008 Marie Curie Action for 
Initial Training (ITN) NanoCTM – Nanoelectro-
nocs: Concepts, theory and modeling; FP7-ICT 
SE2ND – Source of Electron in Entanglement in 
Nano Devices; COST Action MP0901: Designing 
novel materials for nanodevices – from Theory to 
Practice (NanoTP). 

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Konsorcjum Użytkowników Silnych Pól Ma-
gnetycznych (The Consortium of High Magne-
tic Fields Users – CMFU); Wielkopolskie Cen-
trum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu; 
Konsorcjum ILL-PL; Konsorcjum instytucji pro-
wadzących badania podstawowe i aplikacyjne 
z wykorzystaniem wiązek neutronów z reakto-
ra jądrowego w instytucie Max von Laue-Paul 
Langevin w Grenoble (badania neutronowe); 
Konsorcjum IFM PAN – PGNIG S.A. Oddział 
w Odolanowie – PWr. 

Instytut uczestniczy w innych formach zrzeszeń, 
współpracując m.in. z Instytutem Chemii Uni-
wersytetu w Białymstoku, Centrum NanoBio-
Medyczne UAM (CNBM) oraz z Politechniką 
Poznańską.

 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 zatrudnia 172 pracowników, w tym 53 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 94 
prace, z tego 58 w recenzowanych czasopismach 
o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 
70 projektów badawczych, w tym 14 zagranicz-
nych, 15 zadań badawczych w ramach działalno-
ści statutowej; we współpracy z zagranicą reali-
zowano 31 tematów.

Wybrane wyniki: 
• W ramach współpracy naukowo-przemysło-
wej realizowano projekty POLCRUST-01 i Po-
landSPAN. Realizując projekt POLCRUST-01, 
przeprowadzono interpretację struktury skorupy 
ziemskiej transeuropejskiej strefy szwu na obsza-
rze południowo-wschodniej Polski, wzdłuż profi-
lu głębokich sejsmicznych badań refleksyjnych/
refrakcyjnych (250 km długości). Wyjątkowej 
jakości dane sejsmiczne pozwoliły na zobrazowa-
nie strefy przejścia od skorupy Kratonu Wschod-
nioeuropejskiego, poprzez Blok Małopolski do 
Karpat Zewnętrznych. Uzyskano m.in. po raz 
pierwszy obraz refleksyjny strefy Teisseyre’a- 
Tornquista na południe od Morza Bałtyckiego. 
Zaskakującym wynikiem było odkrycie zwięk-
szonej refleksyjności w dolnej skorupie Kratonu 
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Wschodnioeurpejskiego. Jest to prawdopodob-
nie efekt związany z ryftowaniem i rozpadem 
paleokontynentu Rodini. W ramach projektu 
PolandSPAN, realizowanego przy współpracy 
z firmą ION GX Technology USA, wykonano 
pomiary na 10 regionalnych głębokich profilach 
refleksyjnych o dużej rozdzielczości, o łącznej 
długości 2200 km, zlokalizowanych na kratonie 
wschodnioeuropejskim i w jego strefie krawę-
dziowej. Specjalne przetwarzanie ukierunkowa-
ne na obrazowanie głębokiej skorupy, wykona-
ne dla jednego z profili PolandSPAN, ujawniło 
podobne struktury do wykrytych na położonym 
w pobliżu profilu POLCRUST-01, zapadające na 
duże głębokości w kierunku południowo-zachod-
nim podłoże krystaliczne oraz refleksyjną dolną 
skorupę. Oba projekty otwierają nowy rozdział 
w dziedzinie głębokich, regionalnych badań 
geofizycznych w Polsce. Dzięki zastosowanej 
metodyce (sejsmika refleksyjna), pozwalają na 
udokładnienie obrazu skorupy ziemskiej uzyska-
nego w eksperymentach głębokich sondowań re-
frakcyjnych, takich jak np. POLONAISE’97 czy 
CELEBRATION’2000. W szczególności dotyczy 
to deformacji nieciągłych (nasunięcia, uskoki).
• Prowadzono prace w zakresie projektu ba-
dawczego „Paleomagnetyzm i historia termicz-
na skał permu, triasu i jury rejonu Dynarydów 
chorwackich a ewolucja paleogeograficzna i geo-
dynamiczna płyty adriatyckiej”. W wyniku badań 
paleomagnetycznych i mineralogicznych, pro-
wadzonych na obszarze Dynarydów Krasowych 
w Chorwacji wykazano, że charakterystyczna 
pozostałość magnetyczna formacji permskich 
i jurajskich została utrwalona w trakcie fałdowań 
alpejskich. Ma ona charakter wtórny i powstała 
w czasie maksymalnego pogrążenia skał na prze-
łomie kredy i trzeciorzędu. Badane skały były 
strukturalnie powiązane z Gondwaną, ulegały 
ekshumacji w umiarkowanym tempie w czasie 
paleogenu, osiągając strefę subpowierzchniową 
w miocenie. Wyniki badań są w pełni oryginalne 
i nowe w skali orogenu alpejskiego.
• Prowadzono „Badania abiotycznych cech 
środowiska oraz wykorzystanie i rozwój nowych 
metod geofizycznych w strefach polarnych i re-
gionach porównawczych”. Opracowano prze-
strzenną i czasową zmienność ruchu jednego 
ze svalbardzkich lodowców politermalnych, 

uchodzącego do morza. Badając ruch tyczek 
bilansowych, stwierdzono stały wzrost średnich 
rocznych prędkości powierzchniowej lodowca 
od strefy akumulacyjnej kierunku czoła. Głów-
ny nurt lodowca Hansa zasilany jest dodatkowo 
przez cztery boczne lodowce. Tyczka T11, znaj-
dująca się w górnej strefie pola akumulacyjnego, 
przemieszcza się raz w kierunku lodowca Hansa, 
raz w kierunku lodowca Vrangpeis. Tyczka TK, 
znajdująca się na Kvitungisen porusza się w kie-
runku sąsiedniego lodowca. Wynika z tego, że 
tym strumieniem pole akumulacyjne Hansa zasila 
także lodowiec Paierl. Jest to dodatkowy skład-
nik, obok ablacji powierzchniowej i cielenia się 
czoła, utraty masy lodowca Hansa, który powi-
nien być uwzględniany w ogólnym bilansie masy 
tego lodowca. Utrwalono również liczne cielenia 
lodowca Hansa przy użyciu aparatu cyfrowego, 
a także boi akustycznej zlokalizowanej tuż przy 
klifie lodowym. Ponadto, powstające tuż po zja-
wiskach fale minitsunami zostały zarejestrowane 
za pomocą czujników ciśnienia hydrostatyczne-
go. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów 
pozwoliły na akustyczną identyfikację poszcze-
gólnych zjawisk oraz na wydzielenie różnych 
typów cieleń. Po raz pierwszy zarejestrowano 
szumy hydroakustyczne związane z cieleniami 
podwodnymi, dokonując przy tym zsynchroni-
zowanej dokumentacji zdjęciowej. Wykorzy-
stywane metody mogą w przyszłości umożliwić 
ilościową ocenę ubytku masy badanego lodowca, 
będącego konsekwencją występowania zjawiska 
cielenia.

Wyniki badań naukowych i zastosowanie wy-
ników badań o znaczeniu społecznym i gospo-
darczym:
• Badano długookresową zmienność zawartości 
ozonu, natężenia promieniowania UV i aerozolu 
atmosferycznego. Wyniki badań wskazują, że pro-
blem zmniejszenia zawartości ozonu w stratosfe-
rze przekładający się na wzrost promieniowania 
UV przy gruncie jest nadal aktualny. Lokalnie, 
w średnich szerokościach geograficznych, w tym 
i nad Polską pojawiają się obszary, gdzie od ok. 
2005 r. występuje spadkowa tendencja w ozonie 
atmosferycznym i dlatego należy ostrożnie ko-
rzystać z nasłonecznienia. Regeneracja warstwy 
ozonowej przebiega wolniej niż oszacowania na  
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podstawie zmniejszającej się koncentracji fre-
onów i halonów w wyniku funkcjonowania usta-
leń Protokołu Montrealskiego. Zmiany w ozo-
nie troposferycznym w ostatnich 50-60 latach 
w średnich szerokościach geograficznych mają 
minimalny wkład w ocieplenie globalne w prze-
ciwieństwie do modelowych oszacowań przedsta-
wionych w ostatnim raporcie IPCC z 2013.
• Badania nad ozonem obejmowały również 
rozwinięcie koncepcji leczenia łuszczycy z wy-
korzystaniem naturalnego promieniowania sło-
necznego. Łuszczyca jest poważnym problemem 
zarówno dla pacjentów, jak i dla służby zdrowia. 
Zaproponowano scenariusz indywidualnego le-
czenia pacjentów na wolnym powietrzu w trakcie 
2 godz. ekspozycji na promieniowanie słoneczne 
w okresie wiosenno-letnim. Helioterapia wspo-
magająca standardowe leczenie łuszczycy (m.in. 
naświetlanie lampami UV w kabinach dermatolo-
gicznych) może przedłużyć czas remisji choroby 
i tym samym ograniczyć koszty terapii. Pacjenci 
z łuszczycą mogą w okresie letnim samodziel-
nie prowadzić helioterapię, wybierając momenty 
z właściwym nasłonecznieniem, posługując się 
wskazaniami indywidualnych dozymetrów pro-
mieniowania erytemalnego, które są dostępne 
w sklepach internetowych lub w sieciach super-
marketów. 
• Dokonano oceny procesów i zagrożeń hydro-
logicznych za pomocą modeli matematycznych 
i analizy danych pod kątem wykorzystania w go-
spodarce wodnej. Badano zależności pomiędzy 
parametrami modelu opad-odpływ z rodziny 
HBV a warunkami klimatycznymi dla ośmiu 
zlewni: dwóch australijskich, jednej afrykańskiej 
i pięciu europejskich. Dla wybranych zlewni ska-
librowano model HBV dla okresów pięcioletnich. 
Dla tych samych przedziałów czasu wyznaczono 
również wskaźniki warunków klimatycznych. Do 
oceny zależności pomiędzy parametrami modelu 
a wskaźnikami klimatycznymi wybrano współ-
czynnik korelacji liniowej Pearsona. W więk-
szości przypadków wyznaczone współczynniki 
korelacji są istotne statystycznie. Charakterysty-
ki fizyczne zlewni (topografia, pokrycie terenu 
oraz typy gleb) umożliwiły klasyfikacje wyzna-
czonych zależności. Przeprowadzone badania 
wskazują na statystycznie istotne zależności po-
między parametrami modelu HBV a warunkami 

klimatycznymi. Wskazane jest uwzględnienie 
otrzymanych wyników w opracowaniach wpływu 
zmian klimatu na warunki hydrologiczne.
• Testowano złożoność rozkładu wielkości źró-
deł sejsmicznych pochodzących z różnych techno-
logii wzbudzających. Ma to kluczowe znaczenie 
w opisie procesu sejsmicznego. Kształt funkcji 
gęstości określa poziom zagrożenia sejsmicznego 
w danym rejonie. Podstawę większości modeli 
rozkładu wielkości źródła stanowi relacja Guten-
berga-Richtera, zakładająca liniowy spadek loga-
rytmu liczby zdarzeń wraz ze wzrostem ich ma-
gnitudy. Analizy danych sejsmicznych wskazują 
jednak, że zarówno dla sejsmiczności naturalnej 
i dla indukowanej pracami eksploatacyjnymi, 
rozkład magnitudy lub logarytmu energii może 
przybierać bardziej złożoną, nieliniową formę. 
Przeprowadzono badania analizujące zgodność 
procesów sejsmicznych indukowanych różnymi 
technologiami z rozkładem wykładniczym. Do 
tego celu zostały wykorzystane dane pochodzą-
ce z sejsmiczności indukowanej podziemną eks-
ploatacją złota (kopalnia Mponeng), eksploatacją 
energii geotermalnej – otwór Basel 1, zmianą 
poziomu napełniania powierzchniowych zbiorni-
ków wodnych – zbiornik Açu oraz zbiornik Song 
Tranh 2. W wyniku badań uzyskano silne wska-
zanie niejednorodności energetycznej populacji 
wstrząsów i z wysokim prawdopodobieństwem 
można powiedzieć, że rozkłady te nie spełniają 
relacji GR.
• Realizowano projekt „Struktura turbulencji 
oraz rozkład prędkości średniej przepływu nad 
dennymi formami rzecznymi: eksperymenty śro-
dowiskowe w zastosowaniach do analizy trans-
portu sedymentu”. Przeprowadzono badania dy-
namiki form dennych, pola prędkości wody, jak 
również punktowe pomiary termiczno-tlenowe 
na terenie rezerwatów przyrody „Świder” oraz 
„Wyspy Świderskie”. Z przeprowadzonych prac 
terenowych przygotowywane są dla Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 
raporty, który mają na celu zwrócenie szczególnej 
uwagi na nowelizację planów ochrony dla powyż-
szych rezerwatów i objęcie ścisłą ochroną natu-
ralnego charakteru rzeki Świder oraz jej ujścia do 
Wisły. Badania te mają istotne znaczenie, gdyż 
chroniony ekosystem, w szczególności na odcin-
ku ujściowym Świdra do Środkowej Wisły ma 
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charakter naturalny, a wiedza na temat procesów 
ekologicznych i morfologicznych zachodzących 
w obydwu rezerwatach jest bardzo szczątkowa.

Działania zwiększające innowacyjność:
W ramach działań zwiększających innowacyjność 
zmodernizowano i rozbudowano infrastrukturę 
badawczą w zakresie nauk o Ziemi, ważną dla 
społecznego i gospodarczego rozwoju kraju oraz 
dla rozwoju badań naukowych o znaczeniu mię-
dzynarodowym (projekty EPOS, PLASMON, 
badania statutowe IGF PAN): 
• W ramach PLASMON rozbudowano sieć 
magnetometrów o docelowej długości 800 km 
w Polsce i na Litwie, wchodzącej w skład qu-
asi-południkowej sieci magnetometrów od Płn. 
Skandynawii do Płd. Afryki. IGF PAN jest ko-
ordynatorem prac związanych z integracją eu-
ropejskiej infrastruktury badawczej w naukach 
o Ziemi, realizowanej w ramach programu 
EPOS. Paneuropejska instalacja naukowa two-
rzona przez EPOS budowana jest z 3 warstw: 
podstawowa warstwa to istniejące lub powstające 
krajowe infrastruktury badawcze (IB) w naukach 
o Ziemi, czyli rozproszone regionalne systemy 
obserwacji geofizycznych. Krajowe IB, integro-
wane są w projekcie w skali europejskiej w tzw. 
Tematycznych Węzłach EPOS, stanowiących 
pośrednią warstwę EPOS, dostarczających spe-
cjalizowane usługi społecznościom zrzeszonym 
w ramach danych dyscyplin w naukach o Ziemi 
(np. sejsmologia, geodezja itp.). Najwyższą war-
stwę instalacji tworzą tzw. Zintegrowane Usługi 
EPOS. Są to multidyscyplinarne usługi umożli-
wiające dostęp do danych, produktów danych, 
narzędzi przetwarzania i wizualizacji, oprogra-
mowania i zasobów obliczeniowych dla różnego 
typu użytkowników platformy EPOS. IGF PAN 
zarządza europejską integracją infrastruktur ba-
dawczych dla sejsmiczności indukowanej, reali-
zowaną w ramach prac Grupy Roboczej WG10. 
Obecnie WG10 tworzą reprezentanci 13 krajów 
zarówno ze środowiska naukowego, jak i prze-
mysłowego. Utworzony węzeł infrastrukturalny 
będzie pierwszym centrum IB sejsmiczności 
indukowanej w Europie. Spodziewana jest jego 
istotna rola również w integracji europejskiego 
środowiska naukowego zajmującego się proble-
matyką sejsmiczności indukowanej oraz wzmoc-

nieniu współpracy nauki i przemysłu. Obecnie 
IGF PAN, w ramach konsorcjum zawartego 
z GIG, KWSA, ACK Cyfronet AGH, realizuje 
projekt IS-EPOS „Cyfrowa przestrzeń badawcza 
sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS”, 
współfinansowany przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Celem projektu jest stworzenie zaawansowanej 
infrastruktury informatycznej oraz oprogramo-
wania służących integracji, przetwarzaniu, gro-
madzeniu i interpretacji infrastruktury badawczej 
sejsmiczności indukowanej, a także rozwojowi 
zaawansowanych aplikacji i usług teleinforma-
tycznych dla środowiska naukowego skupionego 
wokół tego zagadnienia.
• Instytut jest liderem największego w Polsce, 
innowacyjnego projektu edukacyjnego EDU-
SCIENCE w ramach PO KL. Celem projektu 
jest podniesienie kompetencji uczniowskich 
w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych 
i technicznych, z wykorzystaniem innowacyjnych 
metod i technologii. Projekt skierowany jest do 
uczniów z 250 szkół na wszystkich etapach 
kształcenia. Powstała nowoczesna platforma lek-
cji i e-programów przygotowanych przy udziale 
światowej sławy eksperta w dziedzinie edukacji, 
Colina Rose. Platforma tworzy oryginalne środo-
wisko pracy dla nauczycieli, a naukowcy prowa-
dzą dyżur online dla nauczycieli. Odbywają się 
zajęcia w obserwatoriach geofizycznych, również 
w Stacji Polarnej na Spitsbergenie. 

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
• W ramach działalności na rzecz terytorial-
nych struktur samorządowych i regionu Instytut 
prowadzi monitoring sejsmiczny obszaru Polski. 
Wyniki obserwacji służą do oceny zagrożenia sej-
smicznego, mającej zastosowanie m.in. przy pla-
nowaniu budowli specjalnych oraz przy wypłacie 
odszkodowań podmiotom poszkodowanym na 
skutek wstrząsów. Innym wynikiem obserwacji 
jest funkcja informacyjno-publiczna. Ponadto In-
stytut współpracuje z PIG-PIB w zakresie oceny 
zagrożenia sejsmicznego Polski z uwzględnie-
niem bardzo słabej sejsmiczności; Muzeum Au-
schwitz-Birkenau w zakresie oceny zagrożenia 
i ochrony antysejsmicznej obiektów muzealnych. 
Instytut prowadzi także: prace w Międzynarodo-
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wej Grupie Ekspertów ds. rozbudowy obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
(OUOW) „Żelazny Most” na terenie KGHM SA 
w zakresie oceny zagrożenia sejsmicznego; mo-
nitoring sejsmiczny Kielc i obszarów przyległych 
na zlecenie Urzędu Miasta Kielce. Dane o za-
nieczyszczeniach aerozolowych i pyłem PM10 
oraz dane meteorologiczne udostępnione są na 
potrzeby struktur powiatu i gminy Otwocka. 
• IGF PAN opracował we współpracy z SGGW 
i Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym 
projekt „Opracowanie planu ochrony dla: ob-
szarów Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi 
(PLB200001, PLH200002) oraz Narwiańskie-
go Parku Narodowego” współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Celem operatu jest: zapewnienie korzystnych wa-
runków wodnych (tzn. korzystnego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz uwilgot-
nienia gleb organicznych) zgodnie z zalecenia-
mi opracowanymi w operatach przyrodniczych; 
utrzymanie wielokorytowego charakteru rzeki 
Narwi na obszarze NPN; wskazanie możliwości 
odtworzenia warunków wodnych zbliżonych do 
historycznych w dolinie Narwi na obszarach Na-
tura 2000, tzw. strefie buforowej pomiędzy gro-
blą Rzędziany a Żółtkami; przedstawienie zasad 
gospodarowania wodą i wskazanie niezbędnych 
działań dla zapewnienia optymalnych warun-
ków wilgotnościowych środowiska przyrodni-
czego; wskazanie kierunków gospodarowania 
wodą w zlewni górnej Narwi, w tym na zbior-
niku Siemianówka w aspekcie ochrony walorów 
przyrodniczych na terenie NPN. W szczególności 
opracowano „Analizę warunków hydrologicz-
nych zlewni górnej Narwi” – załącznik 1 do Pla-
nu Ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego 
operatu zasobów wodnych. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
• Instytut współpracował z Międzynarodową 
Komisją ds. Eksploatacji Węglowodorów i Sej-
smiczności w Regionie Emilia, Włochy (ICHE-
SE), powołaną dekretem Dyrektora Departamentu 
Ochrony Cywilnej Republiki Włoskiej. Komisja 
dokonała oceny możliwości związku wystąpie-
nia w maju 2012 serii trzęsień ziemi w regionie 

Emilia z eksploatacją i składowaniem węglowo-
dorów w tym regionie. Sformułowała również 
zalecenia dla przemysłu naftowego mające na 
celu zmniejszenie potencjalnego zagrożenia sej-
smicznego wywołane wydobyciem i składowa-
niem podziemnym węglowodorów.
• W ramach współpracy międzynarodowej 
prowadzono zintegrowane badania paleoma-
gnetyczne, tektoniczne i mineralogiczne Karpat 
Zewnętrznych, ukierunkowane na rozpoznanie 
ewolucji geotektonicznej tej części orogenu al-
pejskiego. Jednostka ta stanowi pasmo nasunię-
ciowo-fałdowe, tworzące frontalną, zewnętrzną 
część łańcucha Karpat. Podstawowym celem 
badań było określenie stopnia rotacji Karpat Ze-
wnętrznych względem stabilnych części konty-
nentu oraz ustalenie czy ewentualne rotacje obej-
mowały obszar całej tej jednostki czy też były 
zjawiskiem o charakterze lokalnym. Dodatkowo 
przedmiotem badań było określenie wieku pro-
cesów pogrążania i ekshumacji skał budujących 
Karpaty Zewnętrzne wraz z interpretacją mecha-
nizmu tych procesów w kontekście ewolucji geo-
tektonicznej obszaru badań. Wyniki paleomagne-
tyczne wykazały, że badane fragmenty jednostki 
Karpat Zewnętrznych uległy tylko niewielkiej, 
prawoskrętnej rotacji względem stabilnych czę-
ści kontynentu. Uzyskane wyniki wspierają tym 
samym interpretacje tektoniczne zakładające 
stosunkowo niewielkie i zróżnicowane rotacje 
w obrębie płaszczowin Karpat Zewnętrznych. 
Dodatkowo, wyniki badań termochronologicz-
nych pozwoliły na wyodrębnienie i datowane 
poszczególnych etapów pogrążania i ekshumacji 
skał związanych z procesami nasunięć płaszczo-
winowych, erozji oraz z późniejszym rozpadem 
grawitacyjnym pryzmy orogenicznej. 
• We współpracy międzynarodowej w zakresie 
magnetyzmu Ziemi wykazano, że pole magne-
tyczne działa destabilizująco na układy, w któ-
rych występują siły pływowe, takie jak Ziemia, 
czy dyski akrecyjne. Dotychczas znany był tylko 
jeden mechanizm destabilizacji przez pole ma-
gnetyczne, tzn. niestabilność magneto-rotacyjna. 
Znalezienie nowego takiego mechanizmu doty-
czącego niestabilności pływowych jest bardzo 
cenne z punktu widzenia magnetyzmu Ziemi 
w okresach inwersji biegunów oraz dynamiki 
dysków akrecyjnych. 
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• W ramach współpracy międzynarodowej 
zrealizowano nowy eksperyment głębokich son-
dowań sejsmicznych na profilu GEORIFT 2013 
o długości około 670 km, zlokalizowany na te-
renie Białorusi i Ukrainy (Słuck-Połtawa). Profil 
GEORIFT 2013 przecina granicę pomiędzy dwo-
ma dużymi systemami tektonicznymi platformy 
wschodnioeuropejskiej – Sarmatią i Fennoscan-
dią. W realizacji eksperymentu udział wzięły ze-
społy z Białorusi, Ukrainy, Polski, Danii i Finlan-
dii. Kontynuowano również prace interpretacyjne 
wzdłuż profilu HUKKA 2007. We współpracy 
z Uniwersytetem w Helsinkach wykonano prace 
pomiarowe na drugim odcinku profilu głębokich 
sondowań sejsmicznych KOKKY w południowej 
Finlandii. Wymienione projekty są kontynuacją 
wieloletniej współpracy z kolegami z Finlandii 
w badaniach struktury litosfery kratonu wschod-
nioeuropejskiego. 
• Wielkie międzynarodowe projekty sejsmicz-
ne, realizowane na obszarze Europy centralnej 
i południowo-wschodniej, pozwalają na okre-
ślenie struktury skorupy ziemskiej, a częściowo 
także dolnej litosfery wzdłuż linii profilowych 
(modele dwuwymiarowe) lub przestrzennych 
(modele trójwymiarowe). Uzyskane dane stano-
wią nową generację profili sejsmicznych o funda-
mentalnym znaczeniu dla geodynamiki kontynen-
tu europejskiego. Na zamówienie amerykańskich 
redaktorów dzieła „Treatise on Geophysics” 
w Los Angeles opracowano obszerny rozdział do 
monumentalnej monografii „Seismology and the 
Structure of the Earth”, w którym przedstawiono 
podsumowanie najważniejszych wyników badań, 
zrealizowanych w ramach międzynarodowych 
eksperymentów sejsmicznych POLONAISE’97, 
CELEBRATION 2000, ALP 2002, SUDETES 
2003. 
• Instytut współpracuje również z międzyna-
rodowymi centrami obserwacji geofizycznych, 
między innymi: Centrum Sporządzania Map 
Ozonu przy Uniwersytecie w Salonikach (Gre-
cja) pod egidą WMO i Centrum Danych Ozo-
nowych (World Ozone Data Center) w Toronto 
(Kanada), gdzie przesyłane są codziennie dane 
ozonowe z Belska, które wykorzystywane są do 
codziennego kreślenia map zawartości ozonu 
w skali globalnej; opracowane obserwacje sej-
smologiczne na 7 stacjach szerokopasmowych 

w Polsce, 1 na Hornsundzie i 6 stacjach krótko-
okresowych są wysyłane do międzynarodowych 
centrów sejsmologicznych; obserwatoriami ukra - 
ińskimi w zakresie metodyki prowadzenia obser-
wacji geomagnetycznych. Współpraca ta przy - 
czyniła się w sposób znaczący do włączania ko-
lejnych obserwatoriów ukraińskich do sieci IN-
TERMAGNET; Finish Meteorological Institute. 
Współpraca prowadzona jest w ramach europe-
jskiego programu ATNEA Analysis of Aerosol 
Transport Patterns from Northern Europe into 
the Arctic A Campaign-based Match Study us-
ing Raman Lidar Data from Multiple Stations 
Intra-European Fellowships (IEF) FP7-PEOPLE-
2011-IEF. Rezultatem współpracy jest wymiana 
danych oraz doświadczeń z pomiarów lidarowych 
celem określenia ilości aerozolu transportowane-
go z Północnej Europy w rejon Arktyki.

Uzyskane habilitacje: 
Mariusz Białecki Stochastyczne automaty komór-
kowe i ich zastosowanie do modelowań wybra-
nych aspektów sejsmiczności;
Janusz Jarosławski Właściwości optyczne aero-
zolu atmosferycznego w ultrafioletowym zakresie 
widma oraz jego wpływ na natężenie ultrafiole-
towego promieniowania słonecznego przy po-
wierzchni Ziemi;
Waldemar Jóźwiak Badania magnetowariacyj-
ne struktury litosfery w strefie brzeżnej kratonu 
wschodnioeuropejskiego – nowa metodyka i re-
zultaty;
Michał Malinowski Zaawansowane metody prze-
twarzania i modelowania sejsmicznego dla ob-
razowania skomplikowanej budowy geologicznej 
i aplikacji poszukiwawczych;
Krzysztof Mizerski Niestabilności magnetohy-
drodynamiczne w płynnym jądrze Ziemi i innych 
obiektach astrofizycznych. 
Uzyskane doktoraty: 
Bartłomiej Luks Dynamika zmian pokrywy śnieżnej 
w rejonie południowo-zachodniego Spitsbergenu;
Piotr Sobolewski Zmienność biologicznie czynne-
go promieniowania UV Słońca w różnych skalach 
czasowych.

W Instytucie działa centrum doskonałości: Centre 
on Geophysical Methods and Observations for 
Sustainable Development GEODEV. 
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Instytut należy do Centrum Badań Ziemi i Planet 
– GeoPlanet.

Instytut należy do sieci naukowej: „Multidyscy-
plinarne badania geobiosystemu obszarów polar-
nych”. 

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań 
Polarnych (PolarPOL); Konsorcjum Naukowo- 
Przemysłowe; Geodynamiczny monitoring Gór-
nośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów 
przyległych; Konsorcjum Naukowo-Przemysło-
we, powołane dla realizacji projektu: „Wykorzy-
stanie zawansowanych badań sejsmicznych 2D 
do optymalizacji poszukiwań i charakteryzacji 
złóż węglowodorów niekonwencjonalnych zwią-
zanych ze skałami łupkowymi na przykładzie 
rozpoznania utworów triasu i jury w centralnej 
Polsce”; Konsorcjum IS-EPOS. 

Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: 
Stowarzyszenie dla Głębokich Badań Geologicz-
nych (SGBG) Association for Deep Geological 
Investigations (ADGIP); EPOS – European Pla-
te Observing System; Svalbard Integrated Arctic 
Earth Observing System (SIOS); European Me-
diterranean 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 Geo-
magnetism; IMAGE – International Monitor for 
Auroral Geomagnetic Effects; MM100 – program 
badania pulsacji magnetycznych w oparciu o sieć 
magnetometrów naziemnych; Program badawczy 
zjawiska rezonansu Schumanna; Program doty-
czący sieci magnetycznych punktów wiekowych 
na terytorium Polski; System Monitoringu Jako-
ści Powietrza w Województwie Mazowieckim; 
VEBSN – Virtual European Broadband Seismic 
Network; AWESOME (ATMOSPHERIC WE-
ATHER ELECTROMAGNETIC SYSTEM FOR 
OBSERVATION MODELING & EDUCATION); 
World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Cen-
ter; AERONET (AErosol RObotic NETwork); 

Greenland Ice Sheet Monitoring Network; EAR-
LINET (European Aerosol Research Lidar Ne-
twork); A Network of Excellence in European 
Earth Science Research; Utworzenie wspólnej 
polsko-austriacko-fińskiej puli polowych apara-
tur sejsmicznych RefTek(Texan); Polskie Kon-
sorcjum Polarne (PKPol). 

 01-452 Warszawa, ul. Księcia Janusza 64
 (22) 691-59-50, fax (22) 691-59-15
 e-mail: office@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 zatrudnia 112 pracowników, w tym 49 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
137 prac, z tego 114 w recenzowanych czaso-
pismach o zasięgu międzynarodowym; realizo-
wano: 60 projektów badawczych, w tym 7 za-
granicznych, 15 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 23 tematy.

Wybrane wyniki: 
• Realizując projekt „Opracowanie technologii 
otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów 
tlenkowych do oczyszczania powietrza z tok-
sycznych, lotnych związków organicznych”, 
opracowano technologię otrzymywania dwóch 
formuł skutecznych i niedrogich monolitowych 
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katalizatorów tlenkowych do oczyszczania prze-
mysłowych gazów odlotowych z toksycznych 
gazów i par organicznych. Wysoką aktywność 
i selektywność katalizatorów potwierdziły testy 
w skali półtechnicznej w instalacji pilotowej. Oba 
katalizatory tlenkowe są znacznie tańsze od ka-
talizatorów opartych na metalach szlachetnych. 
Uzyskane wyniki posłużyły do przygotowania 
dwóch zgłoszeń patentowych.
• Dokonano pełnego opisu zjawisk adsorpcji 
białek globularnych (fibrynogen, immunoglobu-
liny) na powierzchniach międzyfazowych przy 
użyciu oryginalnych metod teoretycznych oraz 
nowych metodyk eksperymentalnych, działają-
cych w warunkach in situ. Wyjaśnienie mecha-
nizmów tych zjawisk umożliwiło m.in. sformu-
łowanie nowej izotermy adsorpcji, wychodzącej 
poza granice powszechnie stosowanego modelu 
Langmuira, nieadekwatnego w przypadku czą-
steczek anizotropowych. Uzyskane wyniki mają 
też znaczenie praktyczne dla efektywnego pro-
wadzenia testów immunologicznych oraz reakcji 
enzymatycznych.
• Opracowano metodę wytwarzania nanono-
śników dla substancji hydrofobowych, w tym 
polielektrolitowych nanokapsułek jako nośni-
ków leków. Metoda ta polega na bezpośredniej 
enkapsulacji kropli nanoemulsyjnych w polie-
lektrolitowych powłokach przy użyciu techniki 
sekwencyjnej adsorpcji polielektrolitów. Otrzy-
mano nanonośniki substancji aktywnych (m.in. 
leków: MDL 28170, Paclitaxel. Clozapina) oraz 
przeprowadzono badania aktywności in vitro en-
kapsulowanych leków. Badania wykazały przy-
datność otrzymanych nanokapsułek jako nośni-
ków wybranych leków. 

We współpracy z zagranicą opublikowano 37 prac. 

Uzyskano patenty: „Sposób wytwarzania katali-
zatora wanadowo-wolframowego do destrukcji 
zawiązków organicznych zawierających chlor, 
a zwłaszcza dioksun i furanów”; „Sposób epok-
sydacji propylenu”. 

Tytuł profesora uzyskała Alicja Drelinkiewicz.
Uzyskane habilitacje: 
Jakub Barbasz Procesy adsorpcji na obiektach 
o skończonych rozmiarach;

Łukasz Bratasz Fizyczna odpowiedź drewna po-
lichromowanego na fluktuacje parametrów śro-
dowiska;
Nika Spiridis Struktura powierzchni i właściwo-
ści elektronowe metalicznych i tlenkowych nano-
układów epitaksjalnych;
Maciej Szaleniec Badania mechanizmu i enan-
cjoselektywności reakcji oraz modelowanie re-
aktywności dehydrogenazy etylobenzenowej za-
awansowanymi metodami eksploracyjnej analizy 
danych. Badania eksperymentalne i teoretyczne.
Uzyskane doktoraty:
Kinga Freindl Adsorpcja tlenu i wczesne fazy 
utleniania powierzchni i nanostruktur Fe(110);
Magdalena Oćwieja Kinetyka tworzenia oraz 
struktura monowarstw nanocząstek srebra na 
powierzchniach heterogenicznych.

Instytut należy do sieci naukowych: EKO-KAT 
– Innowacyjne materiały katalityczne w ochro-
nie ekosystemu; SURUZ – Surfaktanty i układy 
zdyspergowane w teorii i praktyce; MANAR 
– Nowe materiały warstwowe o kontrolowa-
nej architekturze i funkcjonalności; PV-TECH 
– Rozwój nowych technologii i technik badaw-
czych w dziedzinie krzemowych fotoogniw; 
BIONAN – Molekularne mechanizmy oddzia-
ływań w nanoukładach biologicznych oraz 
w układach aktywnych biologicznie modyfi-
kowanych nanocząstkami; ARTMAG – Nano-
struktury magnetyczne do zastosowania w elek-
tronice spinowej; „Fizyka i Chemia dla Potrzeb  
Medycyny”.

Instytut jest członkiem konsorcjów i klastrów 
naukowych: ERIC European Research Institute 
of Catalysis; Centrum Badania Powierzchni i Na-
nostruktur; Międzyinstytutowe Laboratorium Ka-
talizy i Biotechnologii Enzymatycznej; Laborato-
rium Elektrochemii i Fizykochemii Powierzchni; 
Interdyscyplinarne Centrum Nauk Fizycznych, 
Chemicznych i Medycznych; Narodowe Labora-
torium Badań Powierzchni; Klaster Life Science 
Kraków; Konsorcjum „Nanotech”; Konsorcjum 
PAN-AKCENT; Małopolski Klaster Technolo-
gii Informacyjnych; Małopolsko-Podkarpacki 
Klaster Czystej Energii; Polska Platforma Tech-
nologiczna Zrównoważonej Chemii; Krajowe 
Konsorcjum „Polski Synchrotron”; SPINLAB 
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Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych 
do Zastosowań w Elektronice Spinowej.

Instytut posiada Certyfikat Akredytacji Laborato-
rium Badawczego Nr AB 1221 (Polskie Centrum 
Akredytacji). Akredytacje w 3 dziedzinach dla 6 
metod badawczych dla Centrum Ekspertyz Za-
nieczyszczeń Środowiska. 

Udział jednostki w pracach innych form zrze-
szeń: Sieć naukowa dla realizacji projektu NCBiR 
„Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej 
energetyki jądrowej”; Konsorcjum dla realizacji 
Programu Międzynarodowej Grupy Badawczej 
GDRI Catalyse „Kataliza w ochronie środowiska: 
usuwanie zanieczyszczeń ze środowiska, energia 
odnawialna i czyste paliwa”. 

 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: czł. koresp. PAN Feliks Przytycki
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz 
PAN Andrzej Schinzel

Instytut zatrudnia 138 pracowników, w tym 71 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A+” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
141 prac, z tego 101 w recenzowanych czaso-
pismach o zasięgu międzynarodowym; realizo-
wano: 49 projektów badawczych, 59 zadań ba-
dawczych w ramach działalności statutowej; we 
współpracy z zagranicą realizowano 39 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Rozwiązano hipotezę Baumgartnera z lat 80-
tych. Zbadano spektrum pojęć forcingu pomiędzy 
iteracjami forcingów sigma-domkniętych z for-
cingami c.c.c. a forcingami właściwymi. To za-
wiera hierarchię forcingów alfa-właściwych dla 
nierozkładalnych przeliczalnych liczb porząd-
kowych alfa, jak również forcingi spełniające 
Aksjomat A oraz forcingi zupełnie zanurzalne 
w iterację forcingów sigma-domkniętych z for-
cingami c.c.c. 
• Uzyskano szereg wartościowych rezultatów 
na temat rozmaitości siecznych do zanurzeń Vero-
nese wysokiego stopnia. Zostały podane warunki, 
przy których te rozmaitości są zadane teorio-mno-
gościowo przez minory macierzy katalektycznych.
• Dowiedziono brzegowej nierówności Harnac-
ka dla skokowych procesów Markowa na prze-
strzeniach metrycznych przy założeniu względnej 
stałości jądra skoków i własności Urysona dla 
funkcji w dziedzinie generatora. Otrzymany wy-
nik zachodzi dla dodatnich funkcji, harmonicz-
nych na dowolnych zbiorach otwartych i stosuje 
się do wielu podporządkowanych procesów Wie-
nera, procesów Lévy'ego, niby-stabilnych i cen-
zurowanych procesów Markowa, wielu procesów 
skokowych na fraktalach i dość ogólnych schro-
edingerowskich, gradientowych i nielokalnych 
zaburzeń takich procesów.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Zbadano własność Haagerupa lokalnie zwar-
tych grup kwantowych, udowadniając w szcze-
gólności równoważność czterech możliwych 
klasycznych definicji i podając pewne wyniki 
związane z teorią reprezentacji, nowe nawet dla 
zwykłych grup.
• W pracy Fine Scales of Decay of Operator 
Semigroups rozwinięto teorię „subtelnych” skał 
szybkości malenia dla orbit półgrup operatoro-
wych. Teoria ta ma wiele zastosowań do badania 
równań różniczkowych w pochodnych cząstko-
wych. Ponadto, zawiera i uogólnia ona szereg 
znanych wyników i prowadzi do rezultatów ja-
kościowo nowych. Rozbudowana teoria opiera 
się na nowym teorio-operatorowym podejściu do 
badania szybkości malenia, które zawiera szereg 
technik z analizy harmonicznej, analizy zespolo-
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nej i analizy rzeczywistej. Wśród jej wniosków 
jest kilka twierdzeń wykraczających poza teorię 
półgrup i ciekawych z punktu widzenia ogólnej 
analizy funkcjonalnej.
• W pracy Uniformly Bounded Representations 
and Exact Groups scharakteryzowano własność 
A dla grupy skończenie generowanej poprzez 
istnienie ciągu reprezentacji jednostajnie ograni-
czonych na przestrzeni Hilberta, które zbiegają 
w pewien sposób do reprezentacji trywialnej. 
Zbieżność ta jest w naturalny sposób uogólnie-
niem topologii Fella na zbiorze klas równoważ-
ności reprezentacji unitarnych. Wynik ten jest in-
teresujący ze względu na fakt, że własność A jest 
własnością metryczną.

Tytuł profesora uzyskał Piotr Koszmider. 
Uzyskana habilitacja: 
Adam Skalski Pewne własności aproksymacyjne 
C*-algebr i nieprzemienna entropia Voiculescu 
ich endomorfizmów.
Uzyskane doktoraty: 
Michał Lasoń Zbiory K-prostokreślne w geometrii 
afinicznej (ang. K-uniruled sets in affine geometry);
Jan Rudnik Nieprzemienna topologia potrójnie 
pullbackowych C*-algebr (ang. The noncommu-
tative topology of triple-pullback C*- algebras);
Justyna Signerska Własności dynamiczne od-
wzorowań występujących w pewnych modelach 
aktywności komórek nerwowych i obwodów elek-
trycznych (ang. Dynamical properties of maps 
arising in some models of neuron activity and 
electrical circuits). 

W strukturze Instytutu funkcjonuje Między-
narodowe Centrum Matematyczne im. Stefana 
Banacha. Rok założenia – 1972, dyrektor – czł. 
koresp. PAN Feliks Przytycki, przewodniczący 
Rady Naukowej prof. Ari Laptev (President of 
the EMS, Sweden). 

Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości 
z Matematyki Finansowej (CDMF); Centrum 
Doskonałości „Instytut Matematyczny PAN – 
Centrum Banacha” (CD-IMPAN-BC).

Instytut należy do sieci naukowych: Polska Sieć 
PL-MATHS-IN utworzona w związku z inicjatywą 
ECMI i EMS w ramach projektu EU-MATHS-IN. 

Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego: 
KDDM (Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jed-
nostek posiadających uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk 
matematycznych).

Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: 
Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych 
(WCNM). WCNM otrzymało status KNOW – 
Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

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

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH 
PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Marek Lewandowski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp. 
PAN Andrzej Żelaźniewicz

Instytut zatrudnia 108 pracowników, w tym 43 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
172 prace, z tego 45 w recenzowanych cza-
sopismach o zasięgu międzynarodowym; re-
alizowano: 41 projektów badawczych, w tym 
4 zagraniczne, 37 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 39 tematów.

Wybrane wyniki: 
• W ramach projektu badawczego „Wykorzy-
stanie zawansowanych badań sejsmicznych 2D 
do optymalizacji poszukiwań i charakteryzacji 
złóż węglowodorów niekonwencjonalnych zwią-
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zanych ze skałami łupkowymi na przykładzie roz-
poznania utworów triasu i jury w centralnej Pol-
sce” dokonano analizy danych grawimetrycznych 
i zrealizowano modelowania grawimetryczne 2D 
dla transektów geo-sejsmicznych w otoczeniu 
wysadu solnego Kłodawy. 
• Oceniono rozwój żyznych torfowisk w po-
bliżu kolonii alczyków (Alle alle) w rejonie 
fiordu Hornsund (Svalbard) na podstawie analiz 
składu izotopowego węgla i azotu, datowania 
radiowęglowego, oraz w oparciu o zmienność 
ołowiu 210Pb i 137Cs. Wyniki wskazują na ni-
skie tempo depozycji torfów. Dane izotopowe 
δ15N wyodrębniają dwa środowiska: o niskich 
wartościach δ15N, powstałe z roślin absorbu-
jących azot atmosferyczny, o wysokich warto-
ściach z azotem z morskich łańcuchów troficz-
nych (masowo gniazdujące ptaki morskie). Te 
ostatnie wskazują, że lądowe ekosystemy polar-
ne tego typu pojawiły się wraz z końcem małej  
epoki lodowej.
• W ramach zadania badawczego „Geochrono-
logia kompleksu Napier (Antarktyda) w świetle 
badań cyrkonów” cyrkony z trzech gnejsów ana-
lizowano metodą U-Pb, izotopów tlenu, REE oraz 
metodą obrazu jonowego – SII. Wykazują one 
problem „reverse discordant” tzn., że otrzyma-
ne wieki U/Pb są starsze niż wieki 207Pb/206Pb. 
SII ukazuje zonację Y oraz U, której towarzyszy 
redystrybucja 206Pb oraz 207Pb. Dla niektórych mi-
kro-obszarów osiągnięte wieki są >4 Ga. Dane te 
wskazują na mobilizację Pb, która miała miejsce 
prawdopodobnie podczas wydarzenia ultra - wy-
sokich temperatur (UHT) 2.5 Ga.
• Realizując zadanie „Tektonika strefy gra-
nicznej pasma Zabřehu i pasma Nového Města 
w Sudetach”, stwierdzono różnice w ich ewolucji 
strukturalnej zaliczanych uprzednio do jednego 
mikrokontynentu. Wiek cyrkonów wykazał, że 
wulkanizm towarzyszący depozycji szarogłazów 
Zabřehu miał miejsce w czasie ~ 580-570 Ma, 
a Nového Města – w czasie ~500 Ma. Ujedno-
licenie ewolucji nastąpiło wskutek kolizji obu 
pasm w trakcie zamykania oceanu Rei między 
Bałtyką a Gondwaną. Wiek U-Pb granodiorytów 
świadczy, że proces ten rozpoczął się w czasie 
~360 Ma, a zakończył w ~335 Ma w dekstralnym 
reżimie transpresyjnym.

Zastosowanie wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym: 
• Uzyskano wyniki w ramach projektu „Zmiany 
klimatyczno-ekologiczne w profilu osadów jaski-
ni Biśnik w oparciu o badania izotopów trwałych 
węgla i tlenu z kopalnych zębów ssaków”, które 
pozwalają na rekonstrukcje paleoklimatyczne 
dla poszczególnych faz zasiedlenia jaskini przez 
człowieka neandertalskiego, co ma duże zna-
czenie w przypadku jednego z najważniejszych 
w Polsce i Środkowej Europie archeologicznych 
stanowisk środkowego paleolitu, jakim jest jaski-
nia Biśnik.
• Realizacja projektu badawczego „Testy i ka-
libracja zrobotyzowanego modułu do pomiarów 
elektrooporowych”, którego celem było ekspery-
mentalne dostosowanie metody elektrooporowej 
do badań geofizycznych na Ziemi oraz badań 
planet – na przykładzie Marsa, ma umożliwić ob-
serwacje rozmieszczenia lodu lub wody w stanie 
ciekłym w warstwie podpowierzchniowej. Dobór 
odpowiedniej konfiguracji elektrod, jak również 
odległości między nimi, ma istotny wpływ na 
głębokość prospekcji.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
• Dla Górnośląskiego i Dolnośląskiego Zagłę-
bia Węglowego prowadzone są oznaczenia geo-
chemiczne koncentracji pierwiastków śladowych, 
w tym pierwiastków krytycznych w hałdach, 
szlakach metawęglanowych i innych. Pierwiastki 
oznaczane to m.in. Ge, Ga, V, La, Y, Co, Cr. Ozna-
czenia te są podstawą do przeprowadzenia eks-
pertyzy z zakresu użyteczności badanych hałd do 
procesu odzyskiwania pierwiastków użytecznych.
• Przeprowadzane są badania środowiska sedy-
mentacji dolnojurajskich skał węglonośnych Pol-
ski i Rumunii, które polegają na analizie facjalnej, 
analizie prowenencji osadów, analizie paleobota-
nicznej dla odtworzenia środowisk oraz ewolucji 
basenów odpowiedzialnych za powstanie warstw 
węglonośnych. 
• Prowadzony jest zapis izotopowy i paleobio-
logiczny holoceńskich osadów organicznych 
wybranych jezior Pojezierza Ełckiego, który po-
zwala na zrozumienie procesów powstawania, 
tempa akumulacji i ewolucji osadów. Prowadzone 
badania pozwalają również na ocenę pochodzenia 
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i zróżnicowania materii organicznej w tych zbior-
nikach. Podobne badania prowadzone są dla je-
zior na Kujawach. 
• Odtworzono na podstawie analizy okrzemek 
i szczątków Cladocera w Tatrzańskim Parku Na-
rodowym zapis Małej Epoki Lodowej w osadach 
jeziornych Czarnego Stawu pod Rysami. Przewi-
dziane jest datowanie metodą ołowiu 210 osadów 
jeziornych z Czarnego Stawu pod Rysami (CSR) 
i wyodrębnienie okresu Małej Epoki Lodowej, 
a także określenie zmian w rozwoju fito- i zoo-
planktonu jakie zachodziły w tym czasie. Rozwój 
okrzemek i wioślarek oznaczonych w całym rdze-
niu CSR (ostatnie 1700 lat) pokazuje, że rozwój 
fauny i flory, jak również wartości odtworzonego 
pH i całkowitego fosforu na podstawie okrzemek, 
były stabilne i nie wykazywały szczególnych 
zmian w tym okresie. Stałe warunki środowiska 
potwierdzają także wyniki analiz izotopowych 
(delta 13C), TOC i stosunek C/N. Wiedza na te-
mat obszaru szczególnie atrakcyjnego turystycz-
nie jest bezcenna przy ekspertyzach i ocenach 
zmian środowiskowych. 
• Badano współczesne zmiany środowiska 
wodnego zapisane w osadach jeziornych Kurt-
kowca w Tatrach na podstawie analiz paleobio-
logicznych, geochemicznych i izotopowych. 
• Historia rozwoju jezior dystroficznych w Wi-
gierskim Parku Narodowym rozpoznana została 
na podstawie analizy subfosylnych Cladocera 
(wioślarki) i wybranych analiz paleolimnolo-
gicznych. Przeprowadzona analiza statystyczna 
wykazała zależności pomiędzy wybranymi ga-
tunkami Cladocera a pomierzonymi parametrami 
środowiska. 
• Prowadzone są prace na terenie Parku Krajo-
brazowego Łuk Mużakowa (geoparku w woje-
wództwie lubuskim). Celem projektu jest odtwo-
rzenie zmian pH i trofii w jeziorach pogórniczych 
z rejonu Łuku Mużakowa. Zakwaszenie i eutro-
fizacja są ważnymi czynnikami determinującymi 
jakość wód w tego typu jeziorach. Interpretacja 
wyników analiz paleobiologicznych będzie sko-
relowana z wynikami analiz geochemicznych 
i sedymentologicznych.
• Wykonano oznaczenie składu izotopowego 
tlenu i wodoru w próbkach wód podziemnych 
z rejonu Goczałkowic dla Uniwersytetu Śląskiego 
w Sosnowcu.

• Na terenie Wyżyny Częstochowskiej doko-
nano charakterystyki litologicznej warstw oraz 
wykonano serię analiz na potrzeby badań arche-
ologicznych.
• Przeprowadzano ekspertyzę „Analiza nowo-
czesnych metod drążenia tuneli metra w odniesie-
niu do warunków Wrocławia” dla Biura Rozwoju 
miasta Wrocławia.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Współpraca z Instytutem Geologii i Geochro-
nologii Prekambru RAN w St. Petersburgu doty-
czyła wspólnych badań prekambryjskich skał osa-
dowych unikalnych w skali światowej, z uwagi na 
niski stopień przeobrażeń diagenetycznych i stąd 
wyjątkowo korzystnych dla rekonstrukcji ewolu-
cji środowisk morskich i lądowych prekambru na 
etapie eksplozji życia na Ziemi i pojawienia się 
pierwszych skamieniałości szkieletowych. 
• Projekt realizowany we współpracy z Insti-
tute of Nuclear Research (ATOMKI), Węgier-
skiej Akademii Nauk w Debreczynie, dotyczył 
geochronologii zmian klimatycznych okresu 
transformacji paleośrodowiskowej Antarktyki 
Zachodniej w kenozoiku i obejmuje systema-
tyczną analizę próbek sukcesji wulkaniczno-osa-
dowej na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu 
Szetlandów Południowych. Projekt wpisuje się 
w szersze tło problematyki badawczej między-
narodowych projektów nad zmianami paleokli-
matycznymi oraz ich wpływu na współczesny  
klimat Ziemi.

Uzyskana habilitacja:
Arkadiusz Derkowski Krystalochemiczne przy-
czyny ewolucji molekuł H2O i OH podczas prze-
mian termicznych dioktaedrycznych krzemianów 
warstwowych.
Uzyskany doktorat:
Anna Mozer Środowiska sedymentacji preglacjal-
nej w paleogenie Wyspy Króla Jerzego, Antark-
tyka Zachodnia.

Centrum jest członkiem Centrum Badań Ziemi 
i Planet – GeoPlanet.

Instytut należy do sieci naukowych: Środowisko-
we Laboratorium Gazów Szlachetnych. 
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Instytut jest członkiem konsorcjów nauko-
wych: „Laboratorium Badań Rdzeni Osadów”; 
„Centrum Badań nad Fauną Plejstocenu Euro-
py (CBFPE)”; „Polskie Konsorcjum Polarne”; 
„Człowiek – Środowisko”; „Narodowe Muzeum 
Przyrodnicze – Konsorcjum Kraków”; „Konsor-
cjum Strzelecki PAN”. 

Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: 
Konsorcjum „Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy”.

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

INSTYTUT 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 zatrudnia 153 pracowników, w tym 65 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A+” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
224 prace, z tego 200 w recenzowanych cza-
sopismach o zasięgu międzynarodowym; reali-
zowano: 51 projektów badawczych, w tym 3 
zagraniczne, 21 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 63 tematy.

Wybrane wyniki:
• Wykazano, że nadprzewodnictwo Ce2PdIn8 
determinowane jest kwantowymi fluktuacja-
mi krytycznymi. Fluktuacje spinowe powodują 

w stanie nadprzewodzącym silną renormalizację 
efektywnej prędkości Fermiego w pobliżu miejsc 
zanikania przerwy energetycznej, co prowadzi do 
anomalnych własności kondensatu nadprzewo-
dzącego. Pokazano, że podobne efekty występują 
w innych niekonwencjonalnych nadprzewodni-
kach, na granicy niestabilności magnetycznej. 
Zaproponowano opis fenomenologiczny tego 
zjawiska jako punkt wyjścia do mikroskopowej 
teorii „nodalnej krytyczności” w tych nadprze-
wodnikach. 
• Otrzymano po raz pierwszy ferroelektryk 
[NH4][Mg(HCOO)3], należący do grupy multi-
ferroików metalo-organicznych. Przeprowadzo-
ne badania strukturalne metodą dyfrakcji rent-
genowskiej, pomiary widm IR i Ramana oraz 
pomiary właściwości dielektrycznych wykazały 
po raz pierwszy, iż porządkowanie jonów NH4

+ 
następuje w tym materiale (i najprawdopodobniej 
także w izostrukturalnych mrówczanach żelaza, 
manganu, cynku, kobaltu i niklu) w różny spo-
sób dla jonów wykazujących wychylenie w kie-
runku +c oraz –c, tzn. jedne z jonów wykazują 
porządkowanie w wąskim zakresie temperatur 
w okolicach Tc = 255 K, podczas gdy inne cha-
rakteryzują się istotnymi stopniami swobody aż 
do około 140 K. Pokazano także, iż mechanizm 
przemiany związany jest nie tylko z porządkiem 
reorientacyjnym, lecz także translacyjnym. Ba-
dania pokazały także, iż w przeciwieństwie do 
mrówczanów metali dwuwartościowych z jonami 
dimetyloamoniowymi, zastąpienie jonów Mn2+ 
w strukturze [NH4][Mn(HCOO)3] jonami Mg2+ 
nie prowadzi do drastycznego wzrostu tempera-
tury przemiany fazowej. Wynik ten pozwolił na 
stwierdzenie, iż prosty model zaproponowany 
do wyjaśnienia zależności temperatury przemia-
ny fazowej od rodzaju jonu dwuwartościowego, 
nie tłumaczy zachowania [NH4][Mg(HCOO)3]. 
Zaproponowano więc inne wytłumaczenie tej za-
leżności. Wyniki badań zostały przyjęte do druku 
w Inorganic Chemistry. 
• Standardowe metody DFT, takie jak LDA czy 
GGA, zaniżają wartości przerwy energetycznej 
w półprzewodnikach. Bardziej zaawansowane, 
ale też „kosztowne” metody, wychodzące poza 
przybliżenie DFT, wymagają obliczeń nielokal-
nych wielkości (np. energii bezpośredniej wymia-
ny typu Hartree-Focka), które często prowadzą 
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do niefizycznych wyników. W związku z tym, 
w ramach stosunkowo prostych obliczeń DFT, za-
proponowano jednoparametrową poprawkę pro-
wadzącą do uzgodnienia teorii i eksperymentu. 
Wykazano, że w półprzewodnikach o strukturze 
blendy cynkowej istnieje liniowa zależność po-
między eksperymentalnymi wartościami prze-
rwy energetycznej a parametrem poprawki. To 
pozwala określić ab initio przerwę energetyczną 
dla dowolnego składu stopu w przypadku, jeśli 
znane są wyniki dla dwóch dowolnych stopów 
o strukturze blendy cynkowej. 

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu gospodarczym: 
• Technologia wytwarzania tlenku grafenu (oxy-
grafenu) dla zastosowań medycznych oraz jako ka-
talizatorów.
• Technologia pozyskiwania związków ziem 
rzadkich z odpadów poprzemysłowych (fosfogipsy 
w Wizowie) oraz lamp luminescencyjnych – temat 
realizowany we współpracy z przedsiębiorstwem 
Skotan oraz z Hydromet w Kowarach.
• Technologia generacji światła białego induko-
wanego oddziaływaniem skoncentrowanej wiązki 
lasera podczerwonego z materiałami o wysokiej 
koncentracji jonów ziem rzadkich (w zastosowaniu 
do uzyskiwania nowych źródeł światła).
• Technologia spieniania materiałów zol-żelowych 
indukowanych zmiennym prądem elektrycznym.
• Technologia wytwarzania niepalnych, ogniood-
pornych materiałów termoizolacyjnych, wykorzy-
stujących materiały odpadowe – wełna mineralna, 
pyły z cementowni, zakładów ceramicznych, fos-
fogipsów – recycling materiałów.
• Technologia konstrukcyjnych materiałów 
termoizolacyjnych zawierających absorbe-
ry pro mie niowania elektromagnetycznego – na-
nokrystaliczne proszki związków żelaza (EM 
kompatybilność).
• Technologia wytwarzania żeli, maści i opatrun-
ków na bazie nanohydroksyapatytów.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych: 
• Realizacja trzech projektów w ramach Dol-
nośląskich Bonów na Innowacje.
• Realizacja w ramach Miejskiego Programu 
Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego 

i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej 
„MOZART” programu, który jest formą wspar-
cia finansowego partnerstw utworzonych przez 
naukowców i firmy, których celem jest powstanie 
nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań 
mających pozytywny wpływ na rynek pracy we 
Wrocławiu.
• Recenzowanie grantów dla Wydziału Gospo-
darki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, który w latach 2012-2015 reali-
zuje projekt systemowy „GRANT PLUS”. Celem 
głównym projektu jest zoptymalizowanie warun-
ków w zakresie prowadzenia prac badawczych, 
w ramach kierunków strategicznych dla woje-
wództwa dolnośląskiego poprzez stypendia dla 
240 doktorantów, które przyczynią się do trans-
feru i rozwoju technologii, a także podniesienia 
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 
Dolnego Śląska. W ramach projektu wspierani 
są doktoranci kształcący się na kierunkach ma-
tematyczno-przyrodniczych i technologicznych 
(SMT) oraz zgodnych z Regionalną Strategią 
Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2011-2020.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• W ramach współpracy z Uniwersytetem 
Moskiewskim przeprowadzono szeroko zakro-
jone poszukiwaniach nowych faz potrójnych 
w układach typu „ziemia rzadka – metal przej-
ściowy – metal p-elektronowy” oraz określono 
ich własności fizyczne. Szczególnie owocne były 
badania układów Ce–Ru–(Ga,Al) i Ce–Pd–(In-
,Sn), wśród których znaleziono antyferromagne-
tycznie uporządkowany związek z fluktuującą 
wartościowością Ce9Ru4Ga5, związek CePd2In4 
wykazujący kilka magnetycznych przemian fazo-
wych w stanie uporządkowanym, nową rodzinę 
związków Ce2PdIn8, Ce3PdIn11 and Ce5Pd2In19 
opartych o jednostki strukturalne typu AuCu3 oraz 
PtHg2, a także kilka nowych związków o mniej 
ciekawych własnościach: Ce2Ru2Ga3, Ce2RuAl, 
Ce4Ru3Ga3, La3Ru2Ga2 i La2Pd3In4. W roku spra-
wozdawczym ukazało się siedem prac na temat 
tych związków, a kolejnych kilka zostało przyję-
tych do druku lub wysłanych do redakcji.
• W ramach współpracy z Istituto di Fotonica 
e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle 
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Ricerche, Unità di Trento (CNR – IFN) Trydent 
we Włoszech, zbadano charakterystyki struk-
turalne i spektroskopowe proszkowych cztero-
fosforanów litowych domieszkowanych jonami 
lantanowców (LiLn(PO3)4, gdzie Ln = np. Eu, 
Er, Pr, Tm, Yb) w zakresie stężeń od 1 do 100% 
mol. Uzyskane wyniki pozwoliły, między inny-
mi, określić zredukowane wygaszanie stężeniowe 
w matrycach czterofosforanów oraz możliwości 
transferu energii w układach współdomieszko-
wanych jonami Yb3+. Otrzymano i scharaktery-
zowano także kompozyty szklano-ceramiczne 
przez wprowadzenie nanocząsteczek fosforanów 
do amorficznej matrycy SiO2–HfO2. Dodatkowe 
prace dotyczyły otrzymywania i właściwości 
nano- i mikrostruktur fotonicznych (światłowody 
planarne, kryształy fotoniczne, sferyczne mikro-
rezonatory) aktywowanych jonami Er3+.
• W ramach współpracy z Instytutem Fizyki 
Półprzewodników Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy w Kijowie realizowano badania struktury 
kryształów, ich powierzchni i własności optycz-
nych nowych nanokryształów opartych na TiO2. 
Te dwutlenkowe materiały otrzymano w ramach 
poszukiwań nowych materiałów o maksymalnej 
wydajności kwantowej nawet przy braku światła 
widzialnego, wykazujących dzięki temu lepszą 
efektywność fotokataliczną. Adsorpcję organicz-
nych barwników fenothiazynowych (phenothia-
zine dyes) na powierzchni tych tlenków badano 
oczekując ich zastosowania do produkcji barw-
ników mogących mieć zastosowanie w bateriach 
słonecznych (solar cell).

Tytuł profesora uzyskał Romuald Lemański.
Uzyskane habilitacje: 
Artur Bednarkiewicz Właściwości luminescencyj-
ne nanowymiarowych luminoforów fluorkowych 
domieszkowanych jonami lantanowców;
Marcin Matusiak Zjawiska magneto-termoelek-
tryczne w stanie normalnym nadprzewodników 
niekonwencjonalnych;
Adam Pikul Zbadanie wpływu modyfikacji skła-
du chemicznego na stan podstawowy wybranych 
układów f-elektronowych;
Rafał Wiglusz Wpływ procesów syntezy na 
właściwości spektroskopowe wybranych na-
nokryształów domieszkowanych jonami ziem  
rzadkich.

Uzyskane doktoraty: 
Paweł Głuchowski Synteza i zbadanie własności 
optycznych nanokryształów oraz nanoceramik 
Y3Al5O12 i MgAl2O4 domieszkowanych jona-
mi Cr3+;
Maciej Ptak Synteza i właściwości fizykochemicz-
ne wybranych multiferroików;
Przemysław Swatek Wpływ hybrydyzacji f-d na 
własności fizyczne wybranych międzymetalicz-
nych związków ceru i uranu;
Maciej Winiarski Badanie struktury elektrono-
wej nadprzewodników zawierających atomy 
 żelazowców.

Instytut wchodzi w skład Centrum Badań Materia-
łów Zaawansowanych i Struktur Inteligentnych.
Instytut należy do sieci naukowych: MAG-EL- 
MAT; Nanomateriały jako katalizatory nowych, 
przyjaznych dla środowiska procesów” EKO- 
KAT–Innowacyjne materiały katalityczne w och-
ronie ekosystemu; WITNANO – Wirtualny In-
stytut Technologii Nanoproszków i Nanomateria-
łów; NM-OIEM – Nowe materiały i sensory dla 
optoelektroniki, informatyki, energetyki i medy-
cyny; MSSE – Materiały z silnie skorelowanymi 
elektronami: otrzymywanie, badania podstawowe 
i aplikacje; METEOMET.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
„Realizacja Badań Naukowych w Instytucie Max 
von Laue – Paul Langevin w Grenoble”; „Śro-
dowiskowe Centrum Technik Wielkiej Częstotli-
wości i Kompatybilności Elektromagnetycznej”; 
„Czujniki i sensory do pomiarów czynników 
stanowiących zagrożenia w środowisku – mo-
delowanie i monitoring zagrożeń”; „Nowe wy-
dajne luminofory do oświetleń i koncentratorów 
słonecznych”; „Dolnośląskie Centrum Badaw-
cze Materiałów Funkcjonalnych i Biokompaty-
bilnych”; „Nowe systemy uzbrojenia i obrony 
w zakresie energii skierowanej”; „Środowisko-
wa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na 
potrzeby Innowacyjnej Gospodarki”; „Generation 
of Hydrogen by Kerosene Reforming via efficient 
and low emission new Alternative, innovative, re-
fined technologies for aircraft application Green-
Air; „Centrum Badań Zjawisk Kooperatywnych”; 
„CLEANSPACE - Small debris removal by laser 
illumination and complementary technologies.” 
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Instytut posiada certyfikaty: 
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymaga-
nia dotyczące kompetencji laboratoriów badaw-
czych i wzorcujących”;
PN-EN ISO 9000:2006 „System zarządzania ja-
kością – Podstawy i terminologia”;
PN-EN ISO/IEC 17000:2006 „Ocena zgodności. 
Terminologia i zasady ogólne;
PN-EN ISO 10012:2004 „System zarządzania po-
miarami. Wymagania dotyczące procesów pomia-
rowych i wyposażenia pomiarowego”.

Polskie Centrum Akredytacji – certyfikat AP 125 
z dnia 25.05.2009 r, akredytacja ILAC; kompe-
tencje właściciela państwowego wzorca jednostki 
miary przyznane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Miar 28.03.2001 r. – Świadectwo Państwowego 
Wzorca Jednostki Miary nr 14 uznane przez Mię-
dzynarodowe Biuro Miar i Europejskie Stowarzy-
szenie Krajowych Instytutów Metrologicznych 
EURAMET.

Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: 
Wrocławskie Centrum Chemii i Biotechnologii.

 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: czł. koresp. PAN Janusz Pempkowiak
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz. 
PAN Stanisław Massel 

Instytut zatrudnia 166 pracowników, w tym 59 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
100 prac, z tego 81 w recenzowanych czaso-
pismach o zasięgu międzynarodowym; reali-
zowano: 98 projektów badawczych, w tym 20 
zagranicznych, 70 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 41 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Opracowano oryginalne modelowe opisy 
matematycznych zależności wydajności fluore-
scencji fitoplanktonu i jej wygaszania w oceanach 
i morzach. Modele te są wynikiem empirycznych 
i teoretycznych badań wykorzystania energii pro-
mieniowania słonecznego na fotosyntezę materii 
organicznej i towarzyszące jej procesy w morzu. 
Uzyskane wyniki pozwoliły na rozszerzenie wie-
dzy o naturze i głównych uwarunkowaniach pro-
cesów dezaktywacji energii stanów wzbudzonych 
pigmentów fitoplanktonu generowanych przez 
absorpcję promieniowania słonecznego w morzu. 
• W pracy Submarine Groundwater Discharge 
(SGD) as a source of nutrients, carbon and heavy 
metals of the Bay of Puck, off Hel określono stę-
żenia wybranych składników wód wysiękowych 
(m.in. azotanów, fosforanów, metali ciężkich, 
związków węgla) i scharakteryzowano procesy 
warunkujące specjację wybranych składników 
wody zachodzące podczas mieszania wody pod-
ziemnej z wodą morską. Oszacowano ładunki 
wybranych substancji chemicznych dostarczane 
do miejsca badań wraz z wodami podziemnymi.
• Badania w ramach projektu „Chemical Mu-
nitions Search & Assessment – CHEMSEA” do-
prowadziły do zlokalizowania amunicji chemicz-
nej w rejonie Głębi Gdańskiej i Gotlandzkiej, 
określenia stężenia bojowych środków trujących 
i produktów ich degradacji w osadach dennych 
otaczających składowiska, a także oszacowania 
ryzyka związanego z przypadkowym lub natural-
nym uwolnieniem tych substancji do toni wodnej. 
Produktem projektu są mapy rejonów skażonych, 
model pozwalający na oszacowanie rozprzestrze-
niania się skażenia w przypadku naruszenia spo-
czywających na dnie pojemników lub skażonych 
osadów dennych oraz kompleksowa ocena ryzyka 
związanego z zalegającą na dnie Bałtyku bronią 
chemiczną.
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Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
• Instytut uczestniczy w projekcie „Chemical 
Munitions Search & Assessment – CHEMSEA”. 
Zadaniem projektu jest zidentyfikowanie obszarów 
Morza Bałtyckiego, które zostały skażone bojo-
wymi środkami trującymi (BST). Projekt CHEM-
SEA ma na celu ocenę prawdopodobieństwa moż-
liwego zasięgu oraz konsekwencji ekologicznych 
w przypadku przedostania się BST z zatopionej 
amunicji do ekosystemu Morza Bałtyckiego. 
Istotnym zadaniem projektu jest dostarczenie 
zaleceń obowiązujących podczas dekontamina-
cji skażonych materiałów dla zainteresowanych 
organizacji i administracji państwowych, uak-
tualnienie istniejących procedur postępowania 
z przypadkowo wyłowioną amunicją chemiczną 
i zaproponowanie sugestii jak ulepszyć plany 
awaryjne na wypadek katastrofy związanej z prze-
dostaniem się BST do środowiska naturalnego.
• Instytut bierze udział w projekcie „Morze dla 
Społeczeństwa”, którego głównym celem jest 
zastosowanie podejścia „Mobilizacji Nauczania 
i Nauczania Wzajemnego” w celu podniesienia 
świadomości związanej z zarządzaniem oraz 
wykorzystaniem zasobów morza, oraz ze zrów-
noważonym rozwojem lokalnych społeczności 
nadbrzeżnych. Projekt ma za zadanie stworze-
nie otwartego forum, na gruncie którego możli-
wa będzie współpraca naukowców, managerów, 
urzędników, organizacji pozarządowych, sto-
warzyszeń i organizacji branżowych oraz spo-
łeczeństwa. Uczestnicy forum wspólnie ziden-
tyfikują kluczowe kwestie i problemy związane 
z racjonalnym gospodarowaniem zasobami mo-
rza i strefy brzegowej. Kluczowe kwestie, które 
zidentyfikowane zostaną w ramach procesów par-
tycypacyjnych, poddane będą dokładnej analizie 
z perspektywy możliwości długoterminowego 
dostarczania dóbr i usług ekosystemowych przez 
środowisko morskie. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
• We współpracy z naukowcami kanadyjskimi, 
norweskimi i niemieckimi powstała publikacja
„Mesoscale distribution and functional diversity 
of picoeukaryotes in the first-year sea ice of the 
Canadian Arctic” oraz „Floating Ice-Algal Ag-

gregates below Melting Arctic Sea Ice”, w której 
omówiono wybrane aspekty ekologii pierwotnia-
ków lodowych o rozmiarach komórek poniżej 2 
mm w lodzie Archipelagu Kanadyjskiego oraz 
przedstawiono wyniki badań nad losem i znacze-
niem pierwotniaków lodowych w czasie letniego 
tajania lodu morskiego.
• W ramach współpracy w programie GEO-
TRACERS z naukowcami z GEOMAR Helmholtz 
Centre w Kilonii i Uniwersytetu w Kolonii po-
wstała praca „Contrasting geochemical cycling of 
hafnium and neodymium in the central Baltic Sea”, 
która jest pierwszym systematycznym opracowa-
niem dotyczącym stężeń izotopów hafnu i neody-
mu, stosowanych do śledzenia zmian cyrkulacji 
oceanicznej, w wodach stratyfikowanych Bałtyku. 
• W publikacji „Vasotocinergic and isotociner-
gic systems in the gilthead sea bream (Sparus 
aurata)” opublikowano wyniki dotyczące syste-
mu wazotocy- i izotocynergicznego dorady. Pre-
zentowane badania były realizowane w ramach 
projektu międzynarodowego „Nowe wskaźniki 
jakości życia morskich ryb hodowlanych: wazo-
tocyna, izotocyna i melatonina”. W pracy opisano 
system wazotocynergiczny i izotocynergiczny do-
rady (Sparus aurata) i określono związek zmian 
ekspresji mRNA pro-AVT i pro-IT w podwzgó-
rzu z poziomem neuropeptydów w nerwowej 
części przysadki mózgowej w odpowiedzi na 
stres, w tym przypadku stres osmotyczny. Stres 
o różnym podłożu ma wpływ na kształtowanie 
zachowań socjalnych ryb. Model dorady może 
więc pomóc w interpretacji danych pochodzących 
z eksperymentów prowadzonych z udziałem in-
nych gatunków ryb morskich.

Uzyskana habilitacja: 
Mirosława Ostrowska Biooptyczne modele fluore-
scencji fitoplanktonu i jej wygaszanie w morzach 
i oceanach.
Uzyskane doktoraty:
Beata Szymczycha Submarine Groundwater Dis-
charge (SGD) as a source of nutrients, carbon 
and heavy metals of the Bay of Puck, off Hel;
Agnieszka Zdun Właściwości optyczne aerozolu 
atmosferycznego w rejonie Bałtyku.

Centrum jest członkiem Centrum Badań Ziemi 
i Planet – GeoPlanet.
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Instytut należy do sieci naukowych: Polska Sieć Mi-
krobiologii Morza (MIMO); Międzyinstytutowy 
Zespół Satelitarnych Obserwacji Środowiska Mor-
skiego; Multidyscyplinarne badania geobiosyste-
mu obszarów polarnych (Naukowa Sieć Polarna). 

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Polskie Centrum Nauki i Technologii Morskiej 
(PolMar); POLAND – AOD; MORCEKO – Mor-
skie Centrum Eko-energetyki i Eko-systemu; Sa-
telitarna kontrola środowiska Morza Bałtyckiego 
– SatBałtyk.

Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: 
EuroGOOS – European Global Ocean Observing 
System; Maritime Aerosol Network (sieć koor-
dynowana przez NASA); Polska Sieć Sztucznego 
Życia „Polish Network of Artificial Life, PNAL”; 
„Implementation of high-through put genomic ap-
proaches to investigate the functioning of marine 
ecosystems and the biology of marine organisms” 
Marine Genomics Europe - MGE, UE Network of 
Excellence; „Consortium for Genomic Research 
on All Salmonids Project (cGRASP)”; Consor-
tium for the Barcode of Life (CBOL); Marine 
Biodiversity and Ecosystem Functioning EU Net-
work of Excellence (MARBEF); EUR-OCEANS 
Consortium; EurOcean – The European Centre 
for Information on Marine Science and Tech-
nology; ACTRIS – Aerosols, Clouds, and Trace 
gases Research InfraStructure Network; POLAR-
AOD – Aerosols Optical Depth in Polar regions; 
ARCTOS Network – Arctic Marine ecosystem 
research network.

 81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
 (58) 731-17-20, 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 zatrudnia 154 pracowników, w tym 52 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty). 

Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
93 prace, z tego 69 w recenzowanych czaso-
pismach o zasięgu międzynarodowym; reali-
zowano: 40 projektów badawczych, w tym 3 
zagraniczne, 13 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 19 tematów.

Wybrane wyniki: 
• W ramach projektu „Zielone i niebieskie 
nanostruktury laserowe wytwarzane metodą 
epitaksji z wiązek molekularnych na podłożach 
krystalicznego azotku galu” opracowano nową 
technologię oraz wytworzono diody laserowe 
działające w trybie pracy ciągłej na długości fali 
480-484 nm (niebieskozielony – cyjan). Maksy-
malna uzyskana moc optyczna wynosiła 230 mW. 
Wynik ten został opublikowany w pracy „Cyan 
laser diode grown by plasma-assisted molecu-
lar beam epitaxy”. IWC PAN posiada patent na 
wytwarzanie diod laserowych metodą epitaksji 
z wiązek molekularnych, co umożliwia komer-
cjalizację otrzymanych wyników.
• Wytworzono monokryształy GaN o najwyż-
szej na świecie jakości strukturalnej i czystości 
chemicznej. Pokazano, że połączenie metody 
HVPE oraz ammonotermalnej umożliwia otrzy-
manie objętościowych kryształów GaN o najwyż-
szych parametrach. Multiplikowane w technolo-
gii HVPE kryształy służą do dalszego rozwoju 
metod krystalizacji objętościowej GaN; przede 
wszystkim amonotermalnej, ale również HVPE 
i z roztworów w galu. Uzyskiwany, odseparowa-
ny materiał HVPE-GaN charakteryzuje najwyż-
sza jakość strukturalna, porównywalna z krysz-
tałem zarodzi Am-GaN oraz rekordowo niska 
zawartość nieintencjonalnych domieszek dono-
rowych i akceptorowych, na poziomie ~1016 cm-3. 
Potwierdziły to pomiary SIMS, optyczne oraz 
efektu Hall’a. Te ostatnie wykazały koncentracje 
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nośników swobodnych w HVPE-GaN na pozio-
mie 3x1016 cm-3, z wysoką ruchliwością około 
1000 cm2/V·s. Uzyskane kryształy stanowią opty-
malne podłoża dla intensywnie rozwijającej się 
elektroniki azotkowej. 
• W pracy A universal description of ultraslow 
glass dynamics przedstawiono nową metodologię 
analizy dynamiki w układach miękkiej materii/
cieczy złożonych, w szczególności przechodzą-
cych w stan szkła. Jest to podejście „model free” 
pozwalające na uzyskanie nieobciążonej a prio-
ri informacji. Na tej podstawie rozwiązano dwa 
fundamentalne problemy fizyki szkieł i miękkiej 
materii: (1) udowodniono istnienie anomalii 
w skończonej temperaturze, poniżej temperatu-
ry przejścia do fazy szkła; (2) zidentyfikowano 
rolę symetrii lokalnej i zdefiniowano łączony 
z tym odpowiednik „wykładnika krytycznego”. 
W efekcie, po raz pierwszy, uzyskano połączenie 
fizyki szkieł i zjawisk krytycznych na poziomie 
podstawowych aksjomatów, otwierając drogę do 
ich „wielkiej unifikacji”. 

Osiągnięcie działalności naukowej jednostki 
o znaczeniu gospodarczym:
• Platformy SERS na fototrawionych war-
stwach GaN jako nowe efektywne narzędzie 
diagnostyczne – sensor molekularny nowej ge-
neracji. Metoda SERS (surface enhanced Raman 
spectroscopy) jest techniką badawczą służącą do 
identyfikacji biologicznych, chemicznych i wy-
sokoenergetycznych substancji. Mimo ogrom-
nych zalet, metoda SERS nadal pozostaje tech-
niką laboratoryjną, gdyż dotychczas nie zdołano 
opanować sposobu wytwarzania powtarzalnych, 
jednorodnych i wysoce czułych podłoży (zwa-
nych platformami SERS) z rozwiniętą nanostruk-
turą powierzchni. Jedyne dostępne komercyjnie 
do roku 2013 platformy SERS firmy Klarite 
wykazywały niski współczynnik wzmocnienia 
(enhancement factor – EF) oraz trwałość nie 
przekraczającą kilku godzin, co eliminowało je 
z zastosowania do badań rozdzielczo-czasowych. 
Opracowana w IWC PAN technologia wytwarza-
nia platform SERS na fototrawionych warstwach 
GaN jest bardzo konkurencyjna dla platform ofe-
rowanych obecnie komercyjnie. Platformy GaN 
zostały przetestowane na substancjach organicz-
nych (DTT, DNA, lysozyme, pirydyna) w IChF, 

na Wydziale Chemii UW oraz w firmie Horiba 
Jobin-Yvon we Francji (globalny producent apa-
ratury do badań techniką Ramana). Dokonano 
porównania tych platform z komercyjnymi plat-
formami firmy Klarite i wykazano, że platformy 
z IWC PAN charakteryzują się nie tylko znacz-
nie większym EF ale są również wielokrotnie 
bardziej trwałe (brak zmian własności do trzech 
miesięcy). 

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym, działania zwiększa-
jące innowacyjność:
• Zastosowanie nanokrystalicznych metali i sto-
pów w medycynie i przemyśle. Z prętów nanokry-
stalicznego tytanu Ti grade2 po wyciskaniu hydro-
statycznym HE i kuciu rotacyjnym, wykonanych 
przy użyciu unikatowych technik rozwiniętych 
w IWC PAN, wytworzono u producenta (ChM sp. 
z o.o. w Białymstoku) prototypy implantów orto-
pedycznych w postaci stabilizatorów kręgosłupa 
Charfspine i gwoździ śródszpikowych ramien-
nych Charfix 2. Prace wdrożeniowe tej technolo-
gii są w trakcie realizacji w firmie ChM sp. z o.o. 
• Zastosowanie matrycy laserowej dużej mocy 
do konstrukcji demonstratora laserowego reflek-
tora samochodowego. Ze względu na szereg prak-
tycznych zalet laserów w porównaniu z diodami 
elektroluminescencyjnymi LED a szczególnie 
brakiem tzw. efektu „efficiency droop” (czyli 
obniżenie mocy optycznej przy dużych prądach 
zasilających), laserowe źródła światła białego są 
rozważane jako ważna alternatywa dla szeroko 
stosowanych konwencjonalnych emiterów LED. 
W roku 2013 w IWC PAN zademonstrowano 
użycie azotkowych matryc laserowych MOVPE, 
działających w zakresie spektralnym 440-455 nm, 
dla emisji światła białego w wysoko wydajnych 
źródłach światła, poprzez konwersję i mieszanie 
z emisją luminoforu. Skonstruowano prototypo-
wy reflektor samochodowy o mocy składowej 
niebieskiej > 1W i strumieniu świetlnym około 
200 ANSI lumenów. Tego typu źródło światła 
białego jest wystarczające dla zaprojektowania 
docelowych rynkowych źródeł światła.
• Konstrukcja reaktora mikrofalowego MSS2 do 
syntez materiałów nanokrystalicznych. W Labo-
ratorium Nanostruktur IWC PAN we współpracy 
z ITE-PIB Radom i firmą Ertec Poland, skonstru-
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owano w pełni zautomatyzowany reaktor mikro-
falowy MSS2 do wysokociśnieniowych syntez 
solvotermalnych materiałów nanokrystalicznych. 
W reaktorze tym wyprodukowano testowe partie 
nanoZnO oraz nanoHAp (hydroksyapatyt – syn-
tetyczny ekwiwalent tkanki kostnej). Reaktor bę-
dzie użyty w procesie komercjalizacji produkcji 
nanocząstek.
• Technologia spiekania cewek nadprzewodzą-
cych w medium ciekłym. Metoda izostatyczne-
go spiekania na gorąco w mediach gazowych, 
opracowana w IWC PAN, jest najlepszą meto-
dą otrzymywania i spiekania drutów, taśm oraz 
wykonanych z nich cewek nadprzewodzących 
z dwuborku magnezu o najwyższych parametrach 
krytycznych nadprzewodnictwa uzyskanych na 
świecie (IWC PAN). W warunkach laboratoryj-
nych proces spiekania prowadzony jest w argo-
nie w ciśnieniu powyżej 1.4 GPa w temperaturze 
720o C. W praktyce produkcyjnej takie rozwią-
zanie uznane jest za niebezpieczne. Warunkiem 
wprowadzenia metody spiekania izostatycznego 
do przemysłu jest opracowanie metody spiekania 
hydrostatycznego w medium ciekłym. W 2013 
roku opracowano założenia dla budowy urzą-
dzeń przemysłowych do izostatycznego spiekania 
proszków metoda (HIP) spełniających warunki 
bezpieczeństwa pracy w ciśnieniu do 0,3 GPa 
przy zastosowaniu ciekłego medium przenoszą-
cego ciśnienie i ciepło. Otrzymane gęstości Jc 
dla spiekania w medium ciekłym są identyczne 
z tymi uzyskanymi w badaniach HIP w argonie. 
Metoda HIP w prasie toroidalnej o średnicy po-
wyżej 400 mm nadaje się również do zastoso-
wania dla podwyższenia prądów krytycznych 
nowych faz nadprzewodników z rodziny Fe (np. 
Fe122) oraz starszej HTc BISCO 2223. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• W ramach współpracy z Uniwersytetem 
w Aarhus i Uniwersytetem w Pekinie przepro-
wadzono badania struktury pasmowej i efektów 
emisji światła w nowej klasie nanostruktur pół-
przewodników azotkowych – supersieci InN/GaN 
utworzonych z pojedynczej warstwy atomowej 
InN w tzw. „okładkach” wielowarstwowych GaN. 
Określono wielkości wbudowanego pola elek-
trycznego (do 10 MV/cm) rekordowego w skali 

innych struktur półprzewodnikowych. Obserwuje 
się również niespodziewane zamykanie przerwy 
energetycznej przy wzroście ilości warstw InN 
powyżej 4.
• We współpracy z Corning Glass Inc., USA 
prowadzono badania szkieł silikatowych, 
w szczególności typu Gorilla, w warunkach 
HP-HT. Efektem współpracy było: określenie 
elastyczności i twardości nowych celowo jo-
nizowanych szkieł silikatowych w tym Gorilla 
(klasyczna) i nowa generacja „przyszłej” Gorilli; 
wyznaczenie zależności temperatury przejścia do 
fazy szklistej w funkcji ciśnienia Tg vs. P, iden-
tyfikacja transformacji fazowych w warunkach 
HP – HT metodą DTA w szkłach typu Gorilla; 
określenie zespolonej impedancji dielektrycznej 
w szkle Gorilla do T = 1000 C i P = 1 GPa. 
• Własności strukturalne i optyczne warstw 
MOVPE-GaN implantowanych europem i wy-
grzewanych po implantacji w warunkach wy-
sokich ciśnień azotu (rzędu 1 GPa) i wysokich 
temperatur (1450oC) badano wspólnie z SUPA 
Department of Physics, University of Strathcly-
de, Glasgow, Scotland, UK oraz Instituto Tec-
nológico e Nuclear, Instituto Superior Técnico, 
Sacavém, Portugal. Implantowane warstwy MO-
VPE-GaN wygrzewano w warunkach wysokich 
ciśnień hydrostatycznych azotu, w temperaturach 
od 1400 do 1450o C i w czasie od 1 minuty do 
30 godzin. Badano wpływ wygrzewania na struk-
turalną i optyczną jakość implantowanych struk-
tur. Stwierdzono, że po wygrzaniu próbki, jakość 
strukturalna wraca do stanu sprzed implantacji. 
Oznacza to, że wygrzewanie znosi wszystkie 
strukturalne zniszczenia poimplantacyjne. Jakość 
optyczna próbek (świecenie europu – kolor czer-
wony) poprawia się po wygrzewaniu wielokrot-
nie. Obserwuje się też świecenie europu z róż-
nych (energetycznie) poziomów domieszkowych. 

Uzyskano patenty: „Sposób zabezpieczenia anty-
erozyjnego ściany rurowej kotła fluidalnego oraz 
nakładka antyerozyjna rury ściany rurowej kotła 
fluidalnego”; „Sposób pokrywania powierzchni 
ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząste-
czek i powierzchnia ciała stałego pokryta tym 
sposobem”; „Dioda laserowa i sposób wytwa-
rzania diody laserowej”; „Substrate for surface 
enhanced Raman scattering studies”. 
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Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych: 
• Instytut realizuje obecnie w Celestynowie 
w okolicach Warszawy przedsięwzięcie pn. „Park 
Innowacyjny Celestynów Unipress” (PARK). 
Ofertą PARKU będą nowoczesne technologie 
gotowe do wdrożenia, co przyczyni się do roz-
woju struktur kooperacyjnych w skali regionalnej 
i międzynarodowej. Działania Parku Innowacyj-
nego będą wzmacniały współpracę jednostek sa-
morządu terytorialnego w procesie rozwoju inno-
wacji. Jest to również jednym z ważnych celów 
strategii Regionalnego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Mazowsza. IWC PAN wspólnie z Na-
rodowym Centrum Badań Jądrowych są żywo 
zainteresowane aktywnym udziałem w rozwoju 
regionu i współpracują przy kreowaniu strategii 
rozwoju województwa mazowieckiego, m.in. 
w ramach umowy dot. Otwockiego Klastra No-
wych Technologii. Zainteresowanie działalnością 
Parku Innowacyjnego wykazują też inne jednost-
ki samorządu terytorialnego. 

Uzyskana habilitacja:
Michał Boćkowski Ukierunkowany wzrost krysz-
tałów azotku galu na zarodziach metodą krystali-
zacji wysokociśnieniowej z roztworu atomowego 
azotu w galu.
Uzyskane doktoraty: 
Iwona Malka Wpływ halogenków metali na zdol-
ność do gromadzenia wodoru przez magnez; 
Julita Smalc-Koziorowska The defect character 
of growth of nonpolar nitride layers – transmis-
sion electron microscopy studies. 

Instytut należy do sieci naukowych: Sieć ba-
dawcza COST, Akcja MP1204 „TERA-MIR 
Radiation: Materials, Generation, Detection and 
Applications”; Krajowa sieć naukowa „Nowe 
materiały i sensory dla optoelektroniki informa-
tyki, energetyki i medycyny, optoelektronika, 
spintronika, materiały biologiczne”; Sieć nauko-
wa „Technologie i Systemy Fotowoltaiczne No-
wych Generacji”; Sieć badawcza COST, Akcja 
MP0702 „Towards Functional Sub-Wavelength 
Photonic Structures”; Międzynarodowa Sieć Na-
ukowa „Nanomat”; Marie Curie Initial Training 
Network (ITN) FINON – Female Investigators 

in Nonlinear Optical Nanoscopy (IWC PAN jako 
Associate Partner). 

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Konsorcjum NANOMET; Konsorcjum LIME-
DU; Konsorcjum „Uni-Lambda”, program IN-
NOTECH NCBiR; Centrum Zaawansowanych 
Technologii Materiałów dla Opto- i Mikroelek-
troniki; Konsorcjum naukowo-przemysłowe 
„Polish Nitrides Semiconductors Development” 
ATU; Konsorcjum realizujące projekt ERA NET- 
MATERA – SONOSCA; Konsorcjum realizujące 
projekt NANOFORCE; Konsorcjum NanoFate; 
Konsorcjum CEZAMAT „Centrum Zaawanso-
wanych Materiałów i Technologii”; Konsorcjum 
CePT „Centrum Badań Przedklinicznych i Tech-
nologii”; Konsorcjum START; Konsorcjum reali-
zujące projekt Pol-HEMT; Konsorcjum realizują-
ce projekt POLARPOL; Konsorcjum realizujące 
projekt FLAGN; Konsorcjum realizujący projekt 
„Zielone i niebieskie nanostruktury laserowe wy-
twarzane metodą epitaksji z wiązek molekular-
nych na podłożach krystalicznego azotku galu” 
w ramach programu INNOTECH; Konsorcjum 
powołane do realizacji projektu „Badania wpływu 
energii spajania na strukturę i właściwości złącza 
materiałów nanokrystalicznych”. 

Instytutów jest członkiem klastrów: Otwocki 
Klaster Nowych Technologii; Warszawski Kla-
ster Materiałowy; Klaster „Lacto-feed – rozwój 
technologii leczenia żywieniowego”.

 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

MIĘDZYNARODOWE LABORATORIUM 
SILNYCH PÓL MAGNETYCZNYCH  

I NISKICH TEMPERATUR PAN
 (Międzynarodowy Instytut 
Polskiej Akademii Nauk)

Dyrektor: prof. dr hab. Mirosław Miller 
Przewodniczący Rady Naukowej: akademik 
RAN prof. Alexandr Andreev
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Instytut zatrudnia 40 pracowników, w tym 9 na-
ukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeli-
czeniu na pełne etaty). 
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „B” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
48 prac, z tego 42 w recenzowanych czasopi-
smach o zasięgu międzynarodowym; realizowa-
no: 1 zagraniczny projekt badawczy, 10 zadań 
badawczych w ramach działalności statutowej; 
we współpracy z zagranicą realizowano 3 tematy.

Wybrane wyniki: 
• Realizowano temat „Właściwości fizyczne 
materiałów nanorozmiarowych, w tym nanostruk-
tur, nanonici i wiskersów”. Zbadano wpływ na-
prężeń na termosiłę i opór elektryczny nanodru-
tów Bi pokrytych szkłem. Pokazano, że istnieje 
pewna średnica krytyczna drutu (ok. 350 nm), 
poniżej której większy udział w transporcie elek-
trycznym mają dziury, niż elektrony. Pokazano, 
że transport zdominowany przez dziury można 
zmienić na zdominowany przez elektrony, mo-
dyfikując spektrum fononowe i/lub właściwości 
powierzchni Fermiego na skutek wprowadzenia 
naprężeń jednoosiowych. Wyniki wskazują na 
możliwość pojawienia się topologicznego przej-
ścia fazowego wywołanego naprężeniami. 
• Nadprzewodniki w postaci objętościowej 
można namagnesować w wysokich polach ma-
gnetycznych w celu wytworzenia silnych ma-
gnesów stałych. Jednakże, w polach powyżej 
5 T nawet najlepsze dla tych celów nadprzewod-
niki, taśmy drugiej generacji (2G) wykonane 
na bazie związku YBa2Cu3O7, cechują się słabą 
stabilnością termiczną i niewystarczającą wy-
trzymałością mechaniczną. Realizując zadanie 
w ramach tematu „Zjawiska krytyczne w eks-
tremalnych warunkach (silne pola magnetyczne, 
niskie temperatury) w nadprzewodnikach orga-
nicznych i wysokotemperaturowych”, zapropo-
nowano namagnesowanie dwóch złożonych ze 

sobą stosów, każdy zbudowany ze 120 komer-
cyjnie dostępnych nadprzewodzących taśm 2G. 
W temperaturze 4.2 K uzyskano zamrożone pole 
o indukcji 7.34 T, co stanowi rekordową wartość 
odnotowaną w literaturze światowej.
• Wyjątkowe parametry niektórych nadprze-
wodników wysokotemperaturowych stwarzają 
możliwości wykorzystania ich do wytwarzania 
silnych pól magnetycznych. Światowym lide-
rem w produkcji przewodów nadprzewodzących 
z MgB2 jest Hyper Tech Research Inc. Wykorzy-
stując nieprzereagowane 50 cm odcinki przewodu 
z MgB2 wyprodukowanego przez tą firmę wyko-
nano kilka cewek o średnicy 14 mm, co oznacza 
rekordowo mały promień gięcia. Cewki poddano 
obróbce termicznej pod ciśnieniem izostatycz-
nym rzędu GPa (proces HIP). Zmierzono ich prąd 
krytyczny (jc) i siłę pinningu oraz porównano 
z prądami wyznaczonymi dla prostych (niezgi-
nanych) kawałków drutu o długości 2,5 cm. Nie 
stwierdzono różnic pomiędzy jc dla cewek (50 
cm) i prostych kawałków przewodu (2,5 cm), co 
świadczy o skuteczności metody HIP dla otrzy-
mania cewek nadprzewodzących, nawet o małych 
średnicach.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych: 
• Współpracowano z władzami Aglomeracji 
Wałbrzyskiej w zakresie identyfikacji specjali-
zacji inteligentnych w oparciu o rdzenne kom-
petencje regionu i lokalne zasoby. Prowadzono 
warsztaty z przedsiębiorcami i doradztwo, uczest-
niczono w przygotowaniu koncepcji klastra su-
rowcowego.
• Wykonywano funkcje eksperckie Banku 
Światowego w projekcie „Strategia inteligentnej 
specjalizacji dla województwa świętokrzyskiego. 
Action plan i wdrożenie”. Przygotowano analizę 
potencjału naukowego, infrastruktury i możli-
wości włączenia lokalnych uczelni do procesów 
budowania regionalnych specjalizacji inteligent-
nych. Uczestniczono w opracowaniu raportu dla 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świę-
tokrzyskiego. We współpracy z Urzędem Mar-
szałkowskim odbyły się warsztaty „Inteligentne 
specjalizacje: nowe wyzwanie dla polskiego 
sektora B+R”, seminarium konsultacyjne RIS3 
i inteligentnych specjalizacji regionu. Wspólnie 
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z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie 
zorganizowano warsztaty „Smart Specializa-
tions – wyzwania regionów w nowej perspek-
tywie finansowej” i konferencję „Inwestycja  
w innowacje”. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Zaprojektowano i skonstruowano wstawkę 
do bezpośredniego pomiaru efektu magneto-
kalorycznego w warunkach adiabatycznych, 
w magnesach typu Bittera. Wstawka umożliwia 
precyzyjny pomiar zmiany temperatury próbki 
pod wpływem działania zewnętrznego pola ma-
gnetycznego. Eksperyment można przeprowa-
dzać w temperaturach od 70 do 350 K i w polach 
magnetycznych do 14 T.
• Opracowano i wykonano wstawkę do pomiaru 
efektu piroelektrycznego oraz oporu elektryczne-
go powyżej MΩ. Wstawka pozwala na pomiar 
w zakresie temperatur od 2 do 300 K w próżni 
lub pod obniżonym ciśnieniem helu pełniącego 
rolę gazu wymiennego, umożliwiającego łagodne 
chłodzenie głowicy pomiarowej. Unika się w ten 
sposób szoku termicznego, który może powodo-
wać, np., rozkalibrowanie termometru, pękanie 
próbki, czy też pogarszanie jakości kontaktów 
elektrycznych.
• Prowadzone od kilku lat poszukiwania no-
wych materiałów doprowadziły do odkrycia nad-
przewodnika o składzie Pr4Fe2As2Te1-xO4 wyka-
zującego przejście do stanu nadprzewodzącego 
w temperaturze 25 K. Występowanie nadprze-
wodnictwa w tym materiale potwierdzono bada-
niami właściwości transportowych (zerowy opór) 
i magnetycznych (diamagnetyzm). Zmierzono 
wartości dolnego i górnego pola krytycznego, 
określono diagram fazowy T-H oraz wyznaczo-
no pozostałe podstawowe parametry stanu nad-
przewodzącego, takie jak odległość koherencji 
i głębokość wnikania pola magnetycznego.
• W silnych polach magnetycznych badano 
własności cieplne związku Ho1-xErxCo2 w zależ-
ności od zawartości Er. Na podstawie badań cie-
pła właściwego w funkcji temperatury wykazano 
istnienie w temperaturze TSR zjawiska reorientacji 
spinowej z fazy uporządkowanej ferrimagnetycz-
nie. Wraz ze wzrostem zawartości Er obserwuje 
się przesunięcie temperatury TSR z 24 do 45 K. 

Zmierzono efekt magnetokaloryczny w tym ma-
teriale uzyskując dla składu x = 0.1 stosunkowo 
dużą wartość współczynnika ΔT/ΔB = 3.5 T/ K 
dla zmiany pola ΔB = 2 T.
• Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się 
metodzie chłodzenia magnetycznego, jako efek-
tywnej i ekologicznie przyjaznej technice mogą-
cej znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle. 
Badania właściwości magnetycznych roztworów 
stałych Dy1-xHoxCo2 (0 ≤ x ≤ 0.5) wykazały istnie-
nie uporządkowania magnetycznego w szerokim 
zakresie temperatur, co potwierdziło przewidy-
wania teoretyczne. Mierząc efekt magnetokalo-
ryczny pokazano, że badane roztwory stałe mogą 
służyć jako czynniki chłodzące w chłodnictwie 
magnetycznym w zakresie temperatur od 110 do 
150 K.

Laboratorium wchodzi w skład Centrum Badań 
Materiałów Zaawansowanych i Struktur Inteli-
gentnych.

Laboratorium jest członkiem Konsorcjum Użyt-
kowników Silnych Pól Magnetycznych. 

 53-421 Wrocław, ul. Gajowicka 95
/fax: (71) 390-71-14, 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 

MUZEUM ZIEMI 

Dyrektor: dr Ryszard Szczęsny
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Krzysztof Jaworowski

Muzeum zatrudnia 47 pracowników, w tym 1 na-
ukowego (zatrudnienie średnioroczne w przeli-
czeniu na pełne etaty).

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
47 prac, z tego 1 w recenzowanym czasopi-
śmie o zasięgu międzynarodowym; realizowa-
no 1 projekt badawczy (zagraniczny), 6 zadań 
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badawczych w ramach działalności statutowej; 
we współpracy z zagranicą realizowano 2 tematy.

Wybrane wyniki: 
• Ukazała się publikacja Homo sapiens. Me-
andry ewolucji, w której zaprezentowano wła-
sną wizję antropogenezy, opartą na najnowszych 
odkryciach z wielu dziedzin nauki – od geologii 
poprzez paleoarcheologię, paleoantropologię 
po psychologię ewolucyjną. Oprócz prezen-
tacji hipotez, teorii i faktów z zakresu historii 
nauk o człowieku i nauk o Ziemi przedstawiono 
również najważniejsze postacie, które odegrały 
decydującą rolę w odtwarzaniu historii ewolucji 
gatunku ludzkiego.
• W wyniku przeprowadzonych badań z zakre-
su paleozoologii dotyczących rekonstrukcji zmian 
struktury neogeńskich zespołów małżowych na 
granicy baden/sarmat i śledzenia na tej podsta-
wie zmian paleogeografii Oceanu Paratetydy 
i Prowincji Atlantyckiej udało się określić, na 
podstawie datowania muszli małżów izotopami 
strontu 87Sr /86Sr, relacje wiekową trzech nowych 
stanowisk z fauną małżową odkrytych w połu-
dniowej Portugalii z jedynym do tej pory znanym 
na tym obszarze stanowiskiem tej fauny w Caseli. 
W ten sposób zyskały potwierdzenie wcześniej-
sze datowania mikrofaunistyczne, a ponadto, po 
raz pierwszy na obszarze Portugalii, udokumento-
wano obecność młodszych muszli (z wczesnego 
mesynu) i tym samym zmieniono interpretację 
dotyczącą połączenia w tym czasie prowincji 
atlantyckiej z medyterańską. 
• Realizowano prace dotyczące interpretacji 
osadów czwartorzędowych na Spitsbergenie, 
w oparciu o analizę zdjęć lotniczych, które sta-
nowią wkład w dwa rozdziały wydanej w roku 
sprawozdawczym pierwszej monografii Spitsber-
genu będącej podsumowaniem polskich badań 
geomorfologicznych i geologicznych. W pierw-
szym rozdziale przedstawiona została analiza osa-
dów lodowcowych na Spitsbergenie, prowadząca 
do odtworzenia rozwoju paleogeograficznego ar-
chipelagu w środkowym i młodszym czwarto-
rzędzie. Schemat zlodowaceń został powiązany 
z epizodami glacjalnymi udokumentowanymi na 
innych obszarach półkuli północnej. Drugi roz-
dział to zdefiniowanie przyczyn zróżnicowania 
aktywności neotektonicznej (różna wysokość 

równowiekowych, wyniesionych tarasów mor-
skich) na podstawie dowodów uzyskanych za 
pomocą analizy teledetekcyjnej. 

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym:
• Rezultaty badań paleozoologicznych i pa-
leobotanicznych prowadzonych przez pracow-
ników Muzeum Ziemi stanowiły istotne uzu-
pełnienie prowadzonych przez inne instytucje 
badań archeologicznych dotyczących dziedzictwa 
kulturowego w Polsce i w Egipcie. Przeprow-
adzone oznaczenia szczątków małżów obecnych 
w blokach wapieni użytych do budowy piramidy 
faraona Dżosera, władcy górnego i dolnego Egip-
tu, drugiego króla z III dynastii, uzupełniły wyn-
iki badań archeologicznych i pozwoliły na zloka-
lizowanie źródła budulca tej piramidy. Z kolei, 
oznaczenia szczątków roślinnych znalezionych 
w odsłonięciach archeologicznych w Radomiu 
przyczyniły się do pełniejszej rekonstrukcji wcze-
snośredniowiecznej gospodarki w tym mieście.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• W ramach realizacji wspólnego tematu „Ba-
dania porównawcze bezkręgowców kenozoiku” 
wykonywanego we współpracy z naukowcem 
z Instytutu Paleontologicznego RAN w Moskwie 
kontynuowane były prace związane z opraco-
waniem fauny małżowej znalezionej w osadach 
oligocenu (margle dynowskie formacji menili-
towej) Karpat fliszowych w Jabłonicy Polskiej 
koło Krosna. Przygotowane zostały do druku 
dwa artykuły poświęcone endemicznej faunie 
małżowej z utworów dolnego oligocenu Karpat 
fliszowych w Polsce: „Oligocene bivalve fauna 
from the Polish Outer Carpathians: Evidence for 
the early history of the Paratethys” oraz Peculiar 
„Oligocene bivalve fauna of the Solenovian type 
from the Polish Outer Carpathians”.

Inna działalność:
• Oprócz wystaw stałych i czasowych prezen-
towanych w siedzibie Muzeum, przedstawiono 
5 wystaw poza siedzibą Muzeum m.in. wystawę 
„Bursztyn w medycynie”, która eksponowana 
była na Międzynarodowych Targach Jubilerskich 
„Złoto – Srebro – Czas”, wystawę „Dzieje i blask 
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bursztynu” przedstawioną w Muzeum w Piotr-
kowie Trybunalskim, wystawę „Bursztyn jego 
piękno i dzieje” pokazaną w Muzeum Bursztynu 
Tomasza Mikołajczyka w Krakowie. W trakcie 
trwania Nocy Muzeów i Majówki na Skarpie 
zaprezentowano stałe i czasowe wystawy muze-
alne wzbogacone o pokaz specjalny – prezenta-
cję unikatowej, ponad 9-cio kilogramowej bryły 
„Bursztynu z Borneo”. Pracownicy Muzeum brali 
udział w przedsięwzięciach promujących i popu-
laryzujących wyniki badań naukowych m.in. na 
Festiwalu Nauki, Pikniku Geologicznym na Wy-
dziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, na 
I Festiwalu Geologicznym w Wieluniu. Muzeum 
Ziemi było również organizatorem XXVII Spo-
tkania Badaczy Bursztynu oraz współorganiza-
torem międzynarodowego Sympozjum Badaczy 
Bursztynu „Złoża – Kolekcje – Rynek”. 
• W roku sprawozdawczym udostępniano 3206 
okazów z własnych zbiorów do badań naukowych 
pracownikom instytucji zewnętrznych, w tym 
12 mineralogicznych, 3069 paleozoologicznych 

i 125 bursztynu. Do celów ekspozycyjnych i edu-
kacyjnych udostępniono 840 okazów (w tym: 
101 mineralogicznych, 159 paleozoologicznych, 
578 bursztynu i 2 zabytki przyrody nieożywionej).
• Pracownicy na rzecz instytucji zewnętrznych 
(krajowych i zagranicznych) wykonali eksperty-
zy dotyczące: oznaczania lub rewizji oznaczeń 
skamieniałości zwierzęcych, roślinnych, bursz-
tynu i minerałów – dla 15 instytucji i kilkunastu 
prywatnych kolekcjonerów; konserwacji oka-
zów – dla 2 instytucji; wydano 6 certyfikatów 
autentyczności bursztynu; dokonano wielu ocen 
i recenzji opracowań naukowych. 

Muzeum Ziemi jest członkiem konsorcjum na-
ukowego „Narodowego Muzeum Przyrodnicze-
go”.

 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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Czł. koresp. PAN Marian Kaźmierkowski
Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

Na koniec 2013 r. Wydział IV Nauk Technicz-
nych PAN liczył 77 członków krajowych PAN 
(43 rzeczywistych i 34 korespondentów) oraz 
39 członków zagranicznych. Wydział pożegnał 
zmarłych członków rzeczywistych PAN Leona 
Łukaszewicza i Henryka Bystronia, członków 
korespondentów PAN Mirosława Dąbrowskiego 
i Jana Marię Wójcickiego oraz członka zagra-
nicznego PAN R. A. Younga (zmarłego w 2012 r.; 
Wydział został zawiadomiony o jego śmierci 
w bieżącym roku). 

W roku sprawozdawczym Wydział dwukrot-
nie spotykał się na zebraniach plenarnych. 
• Pierwsze zebranie odbyło się 4 kwietnia i po-
święcone było głównie opiniowaniu kandydatów 
na członków krajowych i zagranicznych PAN. 
Pozytywną opinię Wydziału uzyskało sześciu 
kandydatów na członków rzeczywistych PAN, 
ośmiu na członków korespondentów PAN oraz 
trzech na członków zagranicznych PAN. Zgro-
madzenie Ogólne PAN poparło kandydatury za-
proponowane przez zebranie plenarne Wydziału. 
Od 23 maja nowymi członkami rzeczywistymi 
PAN zostali: Józef Głomb, Jarosław Mikielewicz, 
Ryszard Pohorecki, Antoni Rogalski, Roman Sło-
wiński, Ryszard Tadeusiewicz. Członkami kore-
spondentami PAN: Elżbieta Frąckowiak, Andrzej 
Jajszczyk, Tomasz Kapitaniak, Jan Kiciński, Bo-
żena Kostek, Stefan Kowalski, Jerzy Lis, Michał 
Mrozowski. Członkami zagranicznymi PAN: Erol 
Gelenbe, George Voyiadjis, Roland Wiesendan-
ger. Na posiedzeniu 4 kwietnia przyjęto również 
uchwałę w sprawie regulaminu Wydziału, który 
zaczął obowiązywać od dnia 30 kwietnia. 
• Drugie zebranie plenarne Wydziału odbyło się 
24 października. W ramach prezentacji dorobku 
naukowego nowych członków PAN z referatami 
wystąpili: prof. Elżbieta Frąckowiak „Ekologicz-
ne źródła energii” oraz prof. Andrzej Jajszczyk 
„Nowe spojrzenie na projektowanie sieci tele-
komunikacyjnych odpornych na uszkodzenia”. 
Organizację pracy Narodowego Centrum Nauki 
przybliżył zebranym prof. Tadeusz Burczyński – 
członek Rady NCN. Na liczne pytania, które wy-
wołała prezentacja, odpowiadali prof. Burczyński 
oraz prof. Jajszczyk – Dyrektor NCN. Na zebra-

nie został zaproszony przedstawiciel Rady Sa-
morządu Doktorantów PAN – Krzysztof Krawiec 
z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią PAN w Krakowie, który zaprezento-
wał efekty rocznych prac Rady oraz problemy 
prawne, finansowe i socjalne, które napotykają 
doktoranci instytutów PAN. Część obrad poświę-
cono Komitetowi Ergonomii PAN, który w latach 
2011-2012 jako komitet problemowy działał przy 
Wydziale. Prof. Tadeusz Juliszewski, przewod-
niczący Komitetu przedstawił osiągnięcia oraz 
wniosek środowiska naukowego skupionego wo-
kół ergonomii o wznowienie działalności Komite-
tu. Zebranie plenarne, w tajnym głosowaniu, nie 
przychyliło się do wniosku. W trakcie zebrania 
podsumowano również przebieg konkursu o na-
grodę naukową Wydziału, przedstawiono kandy-
datów do nagrody, wyłonionych w głosowaniach 
czterech podkomisji. 

W roku sprawozdawczym zakończono dwa 
konkursy na dyrektorów instytutów. Od 1 grudnia 
funkcję dyrektora Instytutu Podstawowych Pro-
blemów Techniki PAN pełni prof. Tadeusz Bur-
czyński. Instytutem Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego 
PAN od 1 stycznia 2014 r. (drugą kadencję) kie-
ruje prof. Marek Degórski.

W 2013 roku dwa afiliowane przy Wydziale 
instytuty uczciły 60-lecie swojego istnienia: In-
stytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku 
oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospo-
darowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN 
w Warszawie. W trakcie tej uroczystości, w uzna-
niu zasług i osiągnięć Instytutu, wiceprezes PAN 
prof. Mirosława Marody na ręce dyrektora prof. 
Marka Degórskiego wręczyła Instytutowi Medal 
Polskiej Akademii Nauk.

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: „Civil 
Engineering” (vol. 61, nr 1), „Electronics, Control 
sciences, Nanotechnology, Mechanics, Bioengi-
neering” (vol. 61, nr 2), „Electronics, Control 
sciences, Mechanics” (vol. 61, nr 3), „Power 
Electronics, Electronics, Control Sciences,  
Bioengineering” (vol. 61, nr 4). Kwartalnik do 
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czerwca zajmował 34. pozycję na świecie w za-
kresie „Engineering” i jest jedynym polskim cza-
sopismem z zakresu nauk technicznych, które do 
czerwca 2013 roku posiadało indeks Q1. Współ-
czynnik Impact Factor kwartalnika za 2012 r. 
wynosi 0,98 wg bazy JRC. W ostatniej punktacji 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzy-
skał 25 punktów.

W 2013 roku dziekan Wydziału współdziałał 
z Biurem Współpracy z Zagranicą PAN w zakre-
sie oceny merytorycznej projektów przeznaczo-
nych do realizacji w ramach współpracy koor-
dynowanej przez PAN, w których stronę polską 
reprezentują instytuty naukowe Wydziału IV. 
Ponadto dziekan Wydziału uczestniczył w przy-
gotowaniach katalogu prezentującego osiągnięcia 
polskich naukowców, w tym badaczy z instytu-
tów PAN, na planowanej wystawie „Polska kra-
jem nowych technologii” w Turynie. Na Forum 
Akademii Nauk Krajów Grupy Wyszehradzkiej 
z referatami wystąpili przedstawiciele Wydziału: 
prof. Tadeusz Chmielniak i prof. Wojciech No-
wak – „Polish efforts to improve technology in-
novation in energy sector” oraz prof. Jan Kiciński 
– „The new ‘Energy-plus’ Research Centre of the 
PAS in Jabłonna – Invitation to cooperate”.

Nagrody i wyróżnienia naukowe

Laureatami nagród naukowych Wydzia-
łu zostali: dr inż. Piotr Nazarko z Politechniki 
Rzeszowskiej za cykl pięciu prac dotyczących 
diagnostyki konstrukcji inżynierskich z zastoso-
waniem fal sprężystych i sztucznych sieci neu-
ronowych, w tym za monografię Ocena stanu 
konstrukcji. Detekcja uszkodzeń z zastosowa-
niem sztucznych sieci neuronowych; dr hab. inż. 
Wojciech Sobieski z Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego za cykl siedmiu prac poświęconych 
numerycznemu modelowaniu złóż granularnych; 
dr hab. inż. Piotr Formanowicz z Politechniki Po-
znańskiej za cykl piętnastu prac pt. Informatycz-
ne modele procesów biologicznych; dr hab. inż. 
Maciej Patan z Uniwersytetu Zielonogórskiego za 
pięć publikacji dotyczących nowoczesnych me-
tod planowania eksperymentu, ukierunkowanych 
na optymalizację monitorowania procesów o cza-
soprzestrzennej dynamice, w tym za monografię 
habilitacyjną Optimal Sensor Networks Sched-

uling in Identification of Distributed Parameter 
Systems; dr inż. Katarzyna Malik z Politechniki 
Warszawskiej za rozprawę doktorską Effects of 
Particles on Suspension Flow and Mixing. Na-
grodę im. Juliana Lambora otrzymał dr hab. inż. 
Adam Szymkiewicz z Politechniki Gdańskiej za 
monografię Modelling Water Flow in Unsatu-
rated Porous Media. Accounting for Nonlinear 
Permeability and Material Heterogeneity. 

Członkowie Wydziału zostali uhonorowani 
odznaczeniami, nagrodami oraz członkostwem 
towarzystw: prof. Tadeusz Chmielniak otrzymał 
Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego za całokształt dorobku 2012; prof. Ma-
rian Kaźmierkowski – Nagrodę Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku 
2013; prof. Janusz Mroczka został uhonoro-
wany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski; prof. Janusz Kacprzyk został członkiem 
zagranicznym Bułgarskiej Akademii Nauk oraz 
otrzymał nagrodę International Fuzzy Systems 
Association 2013 Award za całokształt osiągnięć 
naukowych w dziedzinie systemów rozmytych 
oraz działalność na rzecz IFSA; prof. Tadeusz 
Kaczorek został wybrany Fellow IEEE 2013; 
prof. Ryszard Tadeusiewicz otrzymał Medal Ta-
deusza Kotarbińskiego 2013; prof. Roman Sło-
wiński został członkiem Academia Europea.

Działalność komitetów naukowych i proble-
mowych

W 2013 roku przy Wydziale IV Nauk Tech-
nicznych PAN funkcjonowało 21 komitetów na-
ukowych oraz 2 komitety problemowe.

Praca komitetów koncentrowała się na dzia-
łalności naukowej oraz popularyzacji nauki 
w sferze zainteresowań komitetów poprzez: or-
ganizowanie i współorganizowanie konferencji, 
sympozjów i seminariów naukowych, a także na 
prowadzeniu działalności wydawniczej. Opraco-
wano także ekspertyzy i stanowiska. Istotną sferą 
aktywności komitetów było utrzymywanie kon-
taktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, 
organizacjami i stowarzyszeniami, między inny-
mi poprzez wspólne publikacje z naukowcami 
z zagranicy, recenzowanie projektów badawczych 
Unii Europejskiej czy recenzowanie referatów na 
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konferencje zagraniczne. Komitety występowały 
o nagrody naukowe Wydziału IV oraz opiniowa-
ły nagrody Prezesa Rady Ministrów. Działalność 
poszczególnych komitetów opierała się głównie 
na pracy sekcji i zespołów.

 Na posiedzeniach plenarnych w pierwszej po-
łowie 2013 r. członkowie komitetów zajmowali 
się także opiniowaniem wniosków kandydatów 
na członków korespondentów Polskiej Akademii 
Nauk.

Komitety naukowe

Komitet Akustyki był organizatorem lub 
współorganizatorem konferencji i sympozjów, 
również o zasięgu międzynarodowym, poświę-
conych ocenie stanu zagrożeń wibroakustycznych 
środowiska i środkom prowadzącym do ich mini-
malizacji. I Ogólnopolskie Seminarium „Ochrona 
środowiska przed hałasem” zorganizowane przez 
Sekcję Akustyki Środowiska i Architektury było 
odpowiedzią środowiska akustyków na rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska, które podwyższało 
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 
Opracowane zostało stanowisko Komitetu Aku-
styki w sprawie wykorzystania wiedzy i doświad-
czenia przedstawicieli środowiska naukowego 
w działaniach rządu, mających na celu ochronę 
środowiska przed hałasem, które przedstawione 
zostało Ministrowi Środowiska. Wskazując na 
problemy dotyczące analizy szkodliwości hałasu 
oraz poszukiwań właściwych rozwiązań: tech-
nicznych, prawnych i organizacyjnych na rzecz 
ochrony środowiska zapewniających zrównowa-
żony rozwój, Komitet zaproponował powołanie 
w tej sprawie zespołu złożonego z przedstawicieli 
organów administracji publicznej i stron odpo-
wiedzialnych za hałas generowany do środowiska 
oraz specjalistów z dziedziny akustyki. W 2013 
r. Komitet wspólnie z AGH i Polskim Towarzy-
stwem Akustycznym pracował nad organizacją 
największego, odbywającego się co 3 lata, kongre-
su akustycznego w Europie – Forum Acusticum, 
który odbędzie się w 2014 r. Z inicjatywy Komi-
tetu Akustyki podjęto dyskusję o potrzebie usta-
nowienia akustyki dyscypliną naukową. Komitet 
prowadzi współpracę międzynarodową poprzez 
uczestnictwo członków Komitetu w strukturach 
organizacji międzynarodowych: Międzynarodo-

wej Komisji Akustyki (International Commission 
for Acoustics ICA), International Congress on Ul-
trasonics (ICU), Audio Engineering Society. Jest 
stałym członkiem Międzynarodowego Instytutu 
Zwalczania Hałasu (The International Institute 
of Noise Control Engineering I-INCE), który 
organizuje corocznie kongresy INTER-NOISE. 
Rozwija się również współpraca z Międzyna-
rodowym Instytutem Drgań i Dźwięków (The 
International Institute of Sound and Vibration). 
Komitet współpracuje z Polskim Towarzystwem 
Akustycznym, Polskim Towarzystwem Fonetycz-
nym, Polskim Towarzystwem Ultrasonograficz-
nym, Sekcją Polską Audio Engineering Society 
oraz Ligą Walki z Hałasem. W 2013 roku Komitet 
podpisał porozumienie o współpracy z Komite-
tem Inżynierii Środowiska (Wydział IV PAN), 
wyznaczył wspólny obszar tematyczny i określił 
zasady współpracy z Komitetem Badań Morza 
(Wydział III PAN). Komitet wydaje kwartalnik 
„Archives of Acoustics” indeksowany w bazie 
JRC Thompson Reuters.

Komitet Architektury i Urbanistyki w roku 
sprawozdawczym opracował wieloaspektową 
opinię „Stan obecny i perspektywy rozwoju 
kierunku architektura i urbanistyka na polskich 
uczelniach” obejmującą problemy badań nauko-
wych, dydaktyki oraz rozwoju kadry naukowej. 
Komitet prowadzi systematyczne działania na 
rzecz rozwoju dyscypliny architektura i urbani-
styka, w tym w zakresie możliwości szerszego 
ubiegania się o granty badawcze. Kontynuowano 
podjętą w 2012 roku kluczową inicjatywę dla roz-
woju dyscypliny naukowej architektura i urbani-
styka, związaną z podjęciem stosownych działań 
doprowadzających do wprowadzenia tej dyscy-
pliny do paneli Narodowego Centrum Nauki. 
Sformułowane zostało stanowisko w tej sprawie. 
Zorganizowano konferencje, w tym o zasięgu 
międzynarodowym, których tematyka dotyczyła 
m.in. wizji architektury jutra, definiowaniu i za-
pisowi przestrzeni architektonicznej, przyszłości 
miast średniej wielkości. Komitet zajmował się 
także monitorowaniem oraz oceną stanu i per-
spektyw rozwoju dyscypliny na polskich uczel-
niach i podejmował działania na jej rzecz. Jednym 
z priorytetów działania Komitetu jest dbałość 
o rozwój i integrację młodej kadry naukowej. 
Komitet organizował panele naukowe przezna-
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czone dla doktorantów i młodych naukowców 
realizowane w nowatorskiej formule konkursów 
naukowych, a także seminaria z udziałem młodej 
kadry naukowej. Kontynuowana była systema-
tyczna współpraca z Sejmem (Komisja Sejmowa 
ds. Kultury i Środków Przekazu – konsultacje nad 
systemem ochrony zabytków w Polsce), jednost-
kami administracji rządowej (Komisja Kodyfika-
cyjna ds. Prawa Budowlanego, Główna Komisja 
Urbanistyczno-Architektoniczna przy Ministrze 
Budownictwa, Rada Ochrony Zabytków przy 
Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego), 
wojewódzkimi i miejskimi komisjami urbani-
styczno-architektonicznymi, wojewódzkimi ra-
dami ds. ochrony zabytków. Współpracowano 
z korporacjami i stowarzyszeniami zawodowymi 
(Izbą Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Izbą 
Urbanistów, Polską Radą Architektury, Stowa-
rzyszeniem Architektów Polskich oraz Towarzy-
stwem Urbanistów Polskich). Współpraca ta była 
ukierunkowana na poszukiwanie modelowych 
rozwiązań społeczno-przestrzennych. W ramach 
współpracy polsko-rosyjskiej Komitet uczestni-
czył w projekcie powołania Europejskiego In-
stytutu Collegium Albertinum przy Państwowym 
Uniwersytecie im. Immanuela Kanta w Kalinin-
gradzie w zakresie utworzenia kierunku kształce-
nia Architektura i Urbanistyka. Komitet wydaje 
„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”. 

Komitet Automatyki i Robotyki był organi-
zatorem lub współorganizatorem pięciu konferen-
cji, w tym czterech o zasięgu międzynarodowym: 
XVII Konferencji Naukowo-Technicznej „Auto-
matyzacja – nowości i perspektywy (AUTOMA-
TION 2013)”, „18th International Conference on 
Methods and Models in Automation and Robotics 
(MMAR 2013)”, „International Conference on 
Systems Science”, „11th International Confer-
ence on Diagnostics of Processes and Systems 
(DPS 2013)”. Wygłoszone referaty dotyczyły 
matematycznej teorii sterowania, komputero-
wych systemów sterowania, modelowania, iden-
tyfikacji, optymalizacji i nowoczesnych metod 
projektowania, sztucznej inteligencji, zagadnień 
projektowania, sterowania i zastosowań robotów, 
systemów wspomagających podejmowanie decy-
zji, systemów diagnostycznych i ich zastosowań 
w przemyśle, a także wykorzystania metodyki 
procesów ciągłych i dyskretnych w bioinformaty-

ce i przetwarzaniu obrazów. Poruszana tematyka 
rozwija się niezwykle intensywnie w ostatnich 
latach, w związku z powszechnym wprowadza-
niem złożonych technologii wytwórczych wyma-
gających stosowania nowoczesnych metod ste-
rowania, które zapewniają uzyskanie wysokiej 
jakości wyrobów oraz prowadzą do oszczędnych 
i ekologicznie bezpiecznych metod produkcji. Za-
gadnienia z zakresu automatyki stanowią wyzwa-
nie dla wielu badaczy, a prace nad nimi prowa-
dzą zarówno do nowych rezultatów naukowych, 
jak i nowych, często zaskakujących, zastosowań 
w różnych obszarach. Konferencja MMAR to 
spotkanie badaczy z krajowych oraz zagranicz-
nych ośrodków naukowych zajmujących się sze-
roko rozumianą automatyką, robotyką i sztuczną 
inteligencją. MMAR jest największą cykliczną 
międzynarodową konferencją naukową z tej 
dziedziny organizowaną w Polsce. Sekcja Ro-
botyki Komitetu zainicjowała złożenie wniosku 
do MNiSW o wprowadzenie do mapy drogowej 
infrastruktury badawczej dotyczącej robotyki. 
Komitet wydaje kwartalnik „Archives of Con-
trol Sciences” oraz serię „Monografie Komitetu 
Automatyki i Robotyki PAN”, w której w 2013 
roku została wydana praca „Automatyzacja i ste-
rowanie statkiem”.

Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Bio-
medycznej, razem z Polskim Towarzystwem 
Inżynierii Biomedycznej i Katedrą Inżynierii 
Biomedycznej Politechniki Gdańskiej, był orga-
nizatorem „XVIII Krajowej Konferencji Biocy-
bernetyki i Inżynierii Biomedycznej”, której te-
matyka obejmowała zagadnienia z zakresu analiz 
interdyscyplinarnych na pograniczu nauk tech-
nicznych, medycznych i biologicznych. W roku 
2013 Komitet pracował nad przygotowaniem 
dwóch ekspertyz. Komisja ds. wdrożeń Komite-
tu opracowała ekspertyzę pt. „Analiza potencjału 
technologiczno-produkcyjnego i innowacyjnego 
producentów wyrobów medycznych w Polsce”, 
w której podjęto próbę identyfikacji potencjału 
badawczego i technologiczno-produkcyjnego 
producentów sprzętu medycznego w Polsce. 
Dokonano ogólnej oceny stanu innowacyjności 
tego przemysłu oraz określono warunki i per-
spektywy jego rozwoju. Dla analizy potencjału 
 technologiczno-produkcyjnego sektora produ-
centów wyrobów medycznych wyłoniona została 
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baza innowacyjnych firm produkujących wyro-
by medyczne i przeprowadzona została analiza 
SWOT, która była podstawą do oszacowania 
poziomu innowacyjności producentów wyro-
bów medycznych w Polsce. Komisja ds. Edukacji 
pracowała nad ekspertyzą pt. „Stan kształcenia 
w Polsce na kierunku Inżynieria Biomedyczna”, 
której ukończenie i opublikowanie planowane jest 
w roku 2014. Komitet Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej PAN kontynuował w roku 2013 
działania dotyczące wydania monografii Inżynie-
ria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, która 
jest poświęcona omówieniu obecnego stanu wie-
dzy w tej interdyscyplinarnej dziedzinie nauki, łą-
czącej metody badawcze nauk ścisłych, technicz-
nych, biologicznych i medycznych. Monografia 
zawiera 10 tomów, w 2013 r. został wydany tom 
9 Sieci Neuronowe w Inżynierii Biomedycznej, 
a także zakończono redakcję tomu 10 monografii 
Bioinformatyka. Członkowie Komitetu współpra-
cują z wieloma naukowymi organizacjami mię-
dzynarodowymi, w tym z: European Society for 
Artificial Organs (ESAO), International Academy 
of Medical and Biological Engineering, European 
Alliance of Medical and Biological Engineering 
and Sciences, American Institute of Medical and 
Biological Engineering (AIMBE).

Pod patronatem Komitetu Budowy Maszyn 
odbyło się „11th International Symposium on 
Measurement and Quality Control (ISMQC)”. 
Organizowane we współpracy z Międzynarodo-
wą Federacją Pomiarów – IMEKO, jest jedną 
z najbardziej liczących się konferencji nauko-
wych w obszarze metrologii wielkości geome-
trycznych na świecie. Celem sympozjum była 
wymiana informacji na temat postępu naukowego 
i technicznego w różnych aspektach metrologii 
wielkości geometrycznych oraz kontroli jako-
ści, co ściśle wiąże się z działalnością Komitetu 
Budowy Maszyn. W ramach plenarnych posiedzeń 
Komitetu i jego sekcji podejmowane były sprawy 
organizacyjne, naukowe i oceny realizowanych prac 
z zakresu nauki o mechanizmach i maszynach. Do 
najważniejszych omawianych problemów na-
leżała debata na temat kształcenia doktorantów 
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn 
(w tym dyskusja nad potrzebą wypracowania 
nowej, bardziej aktualnej koncepcji studiów 
doktoranckich). Poruszano także problemy: nie-

wystarczającej współpracy uczelni, instytutów 
badawczych i przemysłu (pomimo istniejących 
pozytywnych przykładów powiązania nauki 
z praktyką przemysłową (np. w firmie Mahle, 
w przemyśle lotniczym, w firmie Volkswagen); 
prowadzenia badań symulacyjnych bez powią-
zania z eksperymentem; potrzeby zastanowienia 
się nad „Strategią rozwoju w krajach średniej 
wielkości”; trudności z pogodzeniem wdrażania 
i publikowania wyników. W ramach działalności 
eksperckiej Sekcji Podstaw Eksploatacji Komi-
tetu, na zlecenie firmy „PFEIFER & LANGEN 
POLSKA” S.A. Cukrownia Środa Wlkp. opraco-
wano ekspertyzę „Analiza dynamiczna zespołu 
napędowego płuczki bębnowej do wstępnego 
mycia buraków cukrowych”. Na etapie opraco-
wania raportu z badań jest ekspertyza „Analiza 
i ocena wibroaktywności prototypu urządze-
nia biomedycznego Smoke Evacuator Unit”, 
wykonywana na zlecenie Lina Medical Polska  
Sp. z o.o., mająca na celu optymalizację urzą-
dzeń pod kątem wibroakustycznym i zapewnienie 
możliwie niskiej emisji hałasu przez urządzenie 
na sali operacyjnej. Komitet pełni funkcję Komi-
tetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynaro-
dową Federacją Teorii Maszyn i Mechanizmów 
(IFToMM). Komitet wydaje czasopisma: „The 
Archive of Mechanical Engineering – Archiwum 
Budowy Maszyn”, „Advances in Manufacturing 
Science and Technology – Postępy Technologii 
Maszyn” i „Zagadnienia Eksploatacji Maszyn”.

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji był 
organizatorem i współorganizatorem między in-
nymi: Krajowego Sympozjum Telekomunikacji 
i Teleinformatyki – KSTiT'2013, „20th Interna-
tional Conference „Mixed Design of Integrated 
Circuits and Systems” MIXDES, MicroTherm 
2013 – X International Conference of Microtech-
nology and Thermal Problems in Electronics”, 
International Conference on Auditory Display 
(ICAD). Sekcja Sygnałów, Układów i Systemów 
Elektronicznych była współorganizatorem kon-
ferencji „10th IEEE International Conference on 
Advanced Video and Signal-Based Surveillance, 
AVSS 2013”, jednej z „flagowych” konferencji 
IEEE (Signal Processing Society and Computer 
Society). Konferencje te miały fundamentalne 
znaczenie dla krajowego środowiska naukowe-
go i technicznego elektroniki i telekomunikacji, 
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obejmującym takie procesy jak: integracja środo-
wiska naukowego, wyznaczanie kierunków roz-
woju subdziedzin elektroniki i telekomunikacji 
oraz fotoniki, budowanie zespołów naukowych. 
Sekcja Mikrofal i Radiolokacji była zaangażo-
wana we wspieranie sympozjum dla młodych 
naukowców – „Signal Processing Symposium”. 
Pod patronatem Sekcji Telekomunikacji dzia-
ła Kapituła nagrody Złotego Cyborga, która 
w roku 2013, w XV edycji, przyznała tytuł Li-
dera Polskiej Teleinformatyki oraz statuetki Zło-
tego Cyborga za m.in. wybitny wkład w budo-
wę platformy cyfrowej, w rozwój infrastruktury 
telekomunikacyjnej oraz za wybitną działalność 
naukową i organizacyjną na rzecz rozwoju radio-
komunikacji i technik multimedialnych. Sekcja 
Kompatybilności Elektromagnetycznej podjęła 
dyskusję nad potrzebą opracowania słownika 
pojęć stosowanych w EMC. Ogłoszono inicjaty-
wę przeprowadzenia badań porównawczych pod 
patronatem sekcji oraz potrzebę inwentaryzacji 
w kraju posiadanej aparatury badawczej stosowa-
nej w badaniach EMC. Podjęta została inicjatywa 
mająca na celu określenie barier oraz wskaza-
nie czynników pomocnych w efektywnym wy-
korzystaniu środków unijnych, przeznaczonych 
na rozwój sieci szerokopasmowych w perspek-
tywie budżetowej UE 2014-2020. Celem tych 
działań było opracowanie raportu adresowanego 
do resortów mających wpływ na absorpcję po-
mocy unijnej. Opracowano dokument nt. pod-
niesienia efektywności wykorzystania funduszy 
europejskich w nowej perspektywie budżetowej 
2014-2020. Zainicjowano prace nad raportem 
pokazującym zaangażowanie krajowych zespo-
łów badawczych w prace standaryzacyjne, któ-
rego celem jest prezentacja udokumentowanego 
uczestnictwa instytucjonalnego/indywidualnego 
polskich środowisk naukowych w pracach stan-
daryzacyjnych w latach 2010-2015. Opracowa-
no dokument „Wykorzystanie środków unijnych 
z transzy 2014-2020 na inwestycje ICT”, który 
został skierowany do wybranych ministerstw 
i agend państwowych. W czasie posiedzeń plenar-
nych i prezydialnych przedstawiano oceny stanu 
oraz perspektywy rozwoju tej dziedziny w kraju. 
Komitet brał udział w wystąpieniu popierającym 
działania niektórych firm działających w branży 
technologii materiałów elektronicznych. Komitet 

współpracuje z czołowymi zagranicznymi ośrod-
kami naukowymi w Niemczech, USA, Francji, 
Szwajcarii, Szwecji. Utrzymuje stałą współpra-
cę z takimi organizacjami jak: IEEE – The In-
stitute of Electrical and Electronics Engineers, 
a w szczególności z Polską Sekcją IEEE, Stowa-
rzyszeniem Elektryków Polskich, Polskim Stowa-
rzyszeniem Fotonicznym, Fundacją Wspierania 
Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multime-
dialnych. Komitet wydaje kwartalnik „Interna-
tional Journal of Electronics and Telecommuni-
cations”, który jest indeksowany w bazie danych  
Elsevier Scopus. 

Komitet Elektrotechniki na swoich po-
siedzeniach plenarnych i w czasie posiedzeń 
sekcji koncentrował się na: zagadnieniach bez-
pieczeństwa energetycznego państwa w kontek-
ście nowych technologii energetycznych, np. 
nowych źródeł energii, inteligentnych sieciach 
energetycznych, rozwoju krajowego systemu 
elektroenergetycznego, budowy sektora energe-
tyki jądrowej, a także zagadnieniach związanych 
z innowacyjnymi materiałami i technologiami 
elektrotechnicznymi, w tym również na jakości 
zasilania urządzeń elektroenergetycznych, prze-
twarzania i przesyłania energii elektrycznej, in-
teligentnych sieciach elektroenergetycznych oraz 
efektywnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii elektrycznej i czystego środowiska natu-
ralnego. Tematyka sympozjów i konferencji była 
ściśle powiązana z tematyką działalności sekcji 
naukowych. Zakończone zostały prace nad eks-
pertyzą „Mapa rozwoju dyscypliny elektrotech-
nika”, która zostanie opublikowana na początku 
2014 r. W roku sprawozdawczym Komitet prowa-
dził działania na rzecz integrowania środowiska 
naukowego wyższych uczelni, pracowników jed-
nostek naukowo-badawczych i przemysłu. Sek-
cja Elektrotermii i Techniki Świetlnej w ramach 
podjętej przez Komitet akcji określenia potrzeb 
wydawniczych w obszarze reprezentowanych 
specjalności, a w tym ciągłego monitorowania 
stanu podręczników akademickich używanych 
na wydziałach elektrycznych, podjęła się opra-
cowania katalogu wszystkich pozycji wydawni-
czych z obszaru elektrotermii wydanych w języku 
polskim oraz w językach obcych przez auto-
rów polskich lub z ich udziałem. Baza danych 
w ujęciu chronologicznym i alfabetycznym stanowi 



– 179 –

znakomite źródło bibliograficzne, zaś pozycje 
nowsze pozwalają na racjonalne ustalenie aktual-
nych potrzeb wydawniczych. W trosce o poziom 
nauczania na kierunku elektrotechnika, Komitet 
utworzył w roku 2012 zespół do spraw podręcz-
ników używanych na wydziałach elektrycznych 
szkół wyższych, który w roku 2013 zgromadził 
podstawową bazę danych podręczników i będzie 
kontynuował swoją pracę w roku 2014. Sekcja 
Teorii Elektrotechniki opracowała dokument pt: 
„Kształcenie na kierunku elektrotechnika”. Pod 
patronatem Komitetu zorganizowano XV Między-
narodowe Warsztaty Doktoranckie OWD, 2013, 
w których udział wzięło 120 doktorantów. Komi-
tet jest reprezentantem PAN w pracach platformy 
pt. „Euro-CASE Energy Platform”. Członkowie 
Komitetu biorą udział w pracach międzynaro-
dowych organizacji, stowarzyszeń naukowych 
i zawodowych, w tym: International Electro-
technical Commission (IEC), CEN/CENELEC, 
International Council on Large Electric Systems 
(CIGRE), Międzynarodowej Unii Zastosowań 
Elektrotechnologii (UIE). Sekcja Elektrotermii 
kontynuowała współpracę z Międzynarodową 
Unią Elektrotermii (UIE). Komitet kontynuował 
w roku 2013 współpracę ze Stowarzyszeniem 
Elektryków Polskich (SEP), Polskim Towarzy-
stwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 
(PTETiS), Polskim Towarzystwem Zastosowań 
Elektromagnetyzmu, Towarzystwem Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej, Urzędem Re-
gulacji Energetyki (URE), PSE-Operator S.A., 
Międzynarodową Unią Zastosowań Elektrotech-
niki (UIE), Polskim Komitetem Normalizacyjnym 
(PKN), Polską Sekcją IEEE. Sekcja Systemów 
Elektroenergetycznych współpracuje z wieloma 
instytucjami i przedsiębiorstwami działającymi 
w zakresie energetyki, takimi jak Polski Koncern 
Energetyczny S.A., spółki dystrybucyjne, elek-
trownie oraz instytucje i firmy, które wykonują 
prace na rzecz energetyki – IASE, Energoprojekt 
Consulting Sp. z o.o. Komitet wydaje kwartalnik 
„Archives of Electrical Engineering”, który uzy-
skał 10 punktów na liście rankingowej MNiSzW 
w roku 2013. Pod patronatem Komitetu Elektro-
techniki PAN ukazały się 3 monografie.

Komitet Geodezji w roku sprawozdaw-
czym zorganizował dwa zebrania plenarne Ko-
mitetu i trzy posiedzenia prezydium. Były one 

poświęcone między innymi pracom związanym 
z przygotowaniami do Raportu Narodowego na 
Zgromadzenie Generalne Międzynarodowej Unii 
Geodezji i Geofizyki w 2015 r., zasadom przy-
znawania przez Komitet Geodezji patronatu nad 
konferencjami naukowymi, omówieniu stanowi-
ska Komitetu wobec niezadowolenia środowiska 
pracodawców geodezyjnych rosnącą liczbą absol-
wentów geodezji i kartografii, przy jednoczesnym 
obniżeniu jakości ich wykształcenia. Podjęto pra-
ce nad przygotowaniem projektu Polskiego Planu 
Radionawigacyjnego, który po uzgodnieniu przez 
środowisko zostanie przedłożony Ministrowi 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 
Komitet był współorganizatorem 7 konferencji 
(w tym 5 międzynarodowych): VII Ogólnopol-
skiego Sympozjum Geoinformatycznego „Geo-
informatyka zintegrowanym narzędziem badań 
przestrzennych”, „Modelowanie informacji geo-
graficznej na potrzeby budowy infrastruktury 
geoinformacyjnej”, „Ocena jakości satelitarne-
go pozycjonowania w czasie rzeczywistym oraz 
bezpieczeństwo nawigacji”, „14th Czech-Polish 
Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety 
Mts. and Adjacent Areas”. W 2013 r. odbyło się 
również seminarium naukowe poświęcone 85-le-
ciu urodzin prof. Z. Sitka, wybitnego fotograme-
tra, prekursora techniki ortofotografii w Polsce. 
Kontynuowano współpracę z międzynarodowymi 
organizacjami naukowymi m.in. z Międzynaro-
dową Asocjacją Geodezji, Międzynarodowym 
Towarzystwem Fotogrametrii i Teledetekcji, 
Międzynarodową Asocjacją Kartograficzną, Fe-
deracją Geodetów, Towarzystwem Mierniczych 
Górniczych i. in. Ponadto współpracowano z pol-
skimi organizacjami i stowarzyszeniami: Polską 
Akademią Umiejętności, Głównym Geodetą 
Kraju, Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, 
Polskim Towarzystwem Fotogrametrycznym, 
Stowarzyszeniem Kartografów Polskich i Pol-
skim Towarzystwem Informacji Przestrzennej. 
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego 
ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Geo-
dezji i Geofizyki (IUGG). Wydaje czasopismo 
„Geodesy and Cartography”. Czasopismo jest 
indeksowane w kilku bazach naukowych.

 Komitet Górnictwa w 2013 roku przygoto-
wał stanowisko w sprawie polityki klimatyczno- 
energetycznej Unii Europejskiej. Wyraża w nim 
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zaniepokojenie aktualnym stanem tej polityki oraz 
podkreśla szkodliwość proponowanych zmian za-
równo dla Polski, jak i Europy. Dokument ten 
został wysłany w styczniu 2014 roku do Günthera 
H. Oettingera, komisarza Unii Europejskiej oraz 
Connie Hedegaard, komisarza ds. działań w dzie-
dzinie klimatu UE, Ministra Gospodarki oraz Mi-
nistra Środowiska RP. Komitet był organizato-
rem i współorganizatorem konferencji, w których 
udział brali reprezentanci ośrodków naukowych 
związanych z górnictwem z kraju i z zagranicy, 
pracownicy kopalń oraz zaplecza technicznego tej 
gałęzi przemysłu. Podczas konferencji „Automa-
tyka, telekomunikacja, informatyka – ATI 2013” 
omawiano istotne problemy systemów teleko-
munikacyjnych przewodowych i bezprzewodo-
wych w górnictwie, nowe rozwiązania w zakresie 
systemów gazometrycznych, problemy zasilania 
urządzeń telekomunikacyjnych, a także problemy 
układów sterowania w zakładach wzbogacania 
węgla. XXXVI „Zimowa szkoła mechaniki gó-
rotworu i geoinżynierii” była miejscem wymiany 
najnowszych osiągnięć specjalistów w zakresie 
mechaniki skał, geotechniki i geoinżynierii. Kon-
ferencji towarzyszyły wystawy, pokazy sprzętu 
i prezentacje technologii stosowanych obecnie 
w geoinżynierii w odniesieniu do budownictwa 
podziemnego, geotechniki i budownictwa lądo-
wego. Przedmiotem dyskusji w trakcie „50th 
Seminar on Physicochemical Problems of Min-
eral Processing” były między innymi zagadnienia 
z zakresu skutków ekologicznych składowania 
odpadów przeróbczych i zapobiegania skażeniu 
środowiska wód gruntowych w rejonie składo-
wisk odpadów górniczych oraz oczyszczania 
ścieków przemysłowych. Międzynarodowa kon-
ferencja Naukowo-Techniczna „Unconventional 
Natural Gas in Poland” była forum wymiany 
poglądów pomiędzy specjalistami z kraju i z za-
granicy na temat nowych metod i technologii dla 
przemysłu naftowego i gazowniczego, w szcze-
gólności problematyki niekonwencjonalnych złóż 
gazu ziemnego. Członkowie Komitetu uczestnic-
zyli w obradach 23 Światowego Kongresu Górni-
czego – MONTREAL 2013 „Mapping the Future. 
Advances in Mining Engineering”. W Międzyna-
rodowym Komitecie Organizacyjnym Kongresu 
pracuje obecnie 4 członków Sekcji Mechaniki 
Górotworu i Budownictwa Górniczego Komitetu. 

Członkowie Sekcji Mechaniki Górotworu i Bu-
downictwa Górniczego zorganizowali warsztaty 
szkoleniowe dla pracowników kopalń, urzędów 
górniczych i firm około górniczych pt. „Dobór 
obudowy wyrobisk górniczych”. Członkowie Ko-
mitetu opracowali kilkanaście ekspertyz i opinii 
dla przemysłu, wielokrotnie udzielali wywia-
dów prasowych, telewizyjnych i radiowych 
w sprawach związanych z rozwojem górnictwa 
naftowego i gazownictwa, w tym dotyczących 
problematyki niekonwencjonalnych złóż gazu. 
Współpracują również z wieloma zagranicz-
nymi organizacjami naukowymi i uczelniami. 
Prof. Józef Dubiński jest prezydentem Interna-
tional Organizing Committee of the World Mi-
ning Congress. Członkowie Sekcji Wiertnictwa 
i Górnictwa Otworowego pełnią funkcje w radach 
nadzorczych przedsiębiorstw sektora górnictwa 
naftowego i gazownictwa oraz powoływani są 
na ekspertów na szczeblu rządowym. Człon-
kowie Sekcji Mechaniki Górotworu i Budow-
nictwa Górniczego współpracowali z Minister-
stwem Gospodarki (Departament Górnictwa) 
i Ministerstwem Środowiska (Główny Geolog 
Kraju) w zakresie podziemnego zgazowania 
węgla oraz podziemnego składowania CO2 (in-
formacje i analizy stanu bieżącego i możliwości 
rozwoju), z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad w zakresie budownictwa tunelowe-
go, a w szczególności projektowania wentylacji 
tuneli oraz budowy systemów bezpieczeństwa 
względem zagrożenia pożarowego. Komitet Gór-
nictwa wydaje kwartalnik „Archives of Mining 
Sciences”, indeksowany w bazie JRC Instytutu 
Informacji Naukowej w Philadelphii. Punktacja 
nadana czasopismu przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego wynosiła 20 pkt.

Komitet Informatyki pełni funkcję Komi-
tetu Narodowego ds. Współpracy z Między-
narodową Federacją Przetwarzania Informacji 
(IFIP). Przedstawiciele Komitetu biorą udział 
w międzynarodowych konferencjach i sympo-
zjach organizowanych przez IFIP. Członkowie 
Komitetu na posiedzeniach zajmowali się między 
innymi problematyką kariery naukowej w dyscy-
plinie informatyka, słabymi stronami programów 
kształcenia z zakresu informatyki realizowanych 
na polskich uczelniach, problemami we współ-
pracy uczelni z przemysłem. Komitet Informatyki 
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współuczestniczył w organizacji konferencji 
i seminariów naukowych – „10th International 
Conference on Parallel Processing and Applied 
Mathematics (PPAM)”. Sekcja Inteligentnych 
Systemów Wspomagania Decyzji i Obliczeń Gra-
nularnych, Sekcja Nauk Obliczeniowych i Bioin-
formatyki, Sekcja Systemów Baz Danych, Sekcja 
Inżynierii Oprogramowania współuczestniczyła 
w organizacji XV Krajowej Konferencji Inży-
nierii Oprogramowania (KKIO) oraz XX konfe-
rencji „Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)”. 
W ramach konferencji KKIO, z inicjatywy sekcji 
zainaugurowano tzw. sesję filadelfijską, której ce-
lem była prezentacja najważniejszych wyników 
opublikowanych przez polskich informatyków 
w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Dzięki 
tej inicjatywie zorganizowano panel dyskusyjny 
„Mierzalność badań: szanse i zagrożenia”. Komi-
tet wydaje kwartalnik „Theoretical and Applied 
Informatics”. 

Komitet Inżynierii Chemicznej i Proceso-
wej był współorganizatorem XXI Ogólnopolskiej 
Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
oraz VI Ogólnopolskiej Konferencji „Operacje 
Mechaniczne Inżynierii Procesowej”, których 
tematyka obejmowała między innymi prezenta-
cje wyników badań podstawowych, rozwiązania 
aparaturowe, a także zastosowania przemysłowe. 
W konferencjach uczestniczyli specjaliści z róż-
nych branż inżynierii chemicznej i procesowej, 
pracownicy naukowi wyższych uczelni, placówek 
naukowo-badawczych, a także pracownicy sekto-
ra gospodarczego z kraju i z zagranicy. W trakcie 
trwania XXI Ogólnopolskiej Konferencji Inży-
nierii Chemicznej i Procesowej zorganizowano 
panel dyskusyjny „Nauka i Przemysł”, a także 
wyodrębniono Sesję Młodych Badaczy, na któ-
rej doktoranci mieli możliwość zaprezentowania 
wyników swoich prac. Członkowie Komitetu 
z Łodzi i Warszawy brali udział w festiwalach 
Kultury Nauki i Sztuki organizowanych w tych 
miastach. Współpracują z międzynarodowymi 
organizacjami naukowymi z dziedziny inżynie-
rii chemicznej, reprezentują Polskę w Europej-
skiej Federacji Inżynierii Chemicznej (EFCE), 
w Sekcji Inżynierii Biochemicznej Europej-
skiej Federacji Biotechnologii (EFB) i wielu in-
nych organizacjach międzynarodowych. Komitet 
wydaje kwartalnik „Chemical and Process Engi-

neering” indeksowany w bazie JRC Thompson  
Reuters.

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej zor-
ganizował pięć zebrań plenarnych i dwadzie-
ścia sześć zebrań sekcji Komitetu, na których 
zaprezentowano trzydzieści dziewięć referatów. 
W ramach prac zespołów Komitetu dokonywana 
jest systematyczna ocena rozwoju reprezentowa-
nych dyscyplin oraz rozwoju kadr naukowych. 
W 2013 r. kontynuowano prace nad oceną i udo-
skonaleniem systemu kształcenia. Komitet był 
współorganizatorem XXVI Konferencji Nauko-
wo-Technicznej „Awarie budowlane” i 59. Kon-
ferencji Naukowej „Krynica 2013”, na której 
tematem części problemowej było „Budownic-
two na obszarach wiejskich – nauka, praktyka, 
perspektywy”. Sekcje Komitetów prowadziły 
warsztaty i seminaria dla młodych pracowników 
nauki, kontynuowano konkurs na najlepszą ma-
gisterską pracę dyplomową z zakresu inżynierii 
materiałów budowlanych. Powołany przez Ko-
mitet zespół sporządził raport na temat katego-
ryzacji jednostek dydaktycznych i badawczych, 
dokonanej przez MNiSW, którego ostateczna 
wersja zostanie przekazana odpowiednim wła-
dzom w 2014 roku. Komitet pełni funkcję dwóch 
Komitetów Narodowych: ds. Współpracy z Mię-
dzynarodową Federacją Konstrukcji Betonowych 
(FIB) oraz ds. Współpracy z Międzynarodową 
Unią Laboratoriów i Ekspertów Materiałów, 
Systemów i Konstrukcji Badawczych (RILEM). 
Komitet patronuje działalności organizacji mię-
dzynarodowych m.in. z IAWE – International 
Association of Wind Engineering. Współpracuje 
z Amerykańskim Stowarzyszeniem Inżynierów 
Budowlanych (ASCE), Amerykańskim Instytu-
tem Betonu (ACI) oraz International Assiociation 
for Bridge and Structural Engineering (IABSE). 
W kraju współpracuje z Fundacją Rozwoju Nauki 
w zakresie inżynierii lądowej, Stowarzyszeniem 
Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpo-
spolitej Polskiej, Związkiem Mostowców Rzecz-
pospolitej Polskiej, Polskim Komitetem Geotech-
niki, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 
Komitet we współpracy z Polskim Komitetem 
Normalizacji oraz z innymi instytucjami w za-
kresie normalizacji i legislacji brał udział w no-
welizacji prawa wodnego w Polsce. Uczestniczy 
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również w przyznawaniu przez Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budownictwa prestiżo-
wych nagród im. Stefana Bryły i Wacława Żen-
czykowskiego oraz Medalu im. Romana Ciesiel-
skiego. Komitet wydaje kwartalnik „Archives of 
Civil Engineering” oraz serię „Studia z zakresu 
inżynierii”. W 2013 r. został wydany specjalny 
numer kwartalnika „Bulletin of the Polish Acade-
my of Sciences – Technical Sciences”, poświęco-
ny tematyce z obszaru inżynierii lądowej.

Komitet Inżynierii Produkcji był współor-
ganizatorem ogólnopolskich konferencji: XVI 
Konferencji „Innowacje w Zarządzaniu i Inży-
nierii Produkcji”, a także II Krajowej Konferencji 
Naukowej „Współczesne standardy zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy”. Komitet spra-
wował patronat nad ważnymi konferencjami na-
ukowo-technicznymi o zasięgu międzynarodo-
wym: „Technologiczne systemy informacyjne 
w inżynierii produkcji i kształceniu technicz-
nym”, „Energia w nauce i technice”, „Systemy 
wspomagania w inżynierii produkcji”, „Wiedza 
i zarządzanie przedsięwzięciami w inżynierii 
produkcji”, „Production management – New 
paradygmat in Production Management scien-
ce – ICPM 2013” oraz „Zarządzanie przedsię-
biorstwem – teoria i praktyka”. Komitet inicjuje 
i pilotuje prace związane z przygotowywaniem 
wniosków o uprawnienia w tej dyscyplinie. Uru-
chomiono nowy cykl konferencyjny dla dokto-
rantów: „Warsztaty naukowe dla doktorantów 
w dyscyplinie inżynieria produkcji”. Członkowie 
komitetu opracowali osiem podręczników akade-
mickich dla kierunku „zarządzanie i inżynieria 
produkcji”, biorą także udział w pracach Sejmu, 
Senatu, organów rządowych, w tym: Sejmo-
wej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych 
Technologii, Senackiej Komisji Nauki Edukacji 
i Sportu, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budow-
lanego działającej przy Ministrze Infrastruktury 
i Rozwoju, Stowarzyszenia na rzecz Klastra Prze-
mysłowego Dawnych Terenów COP im. Premiera 
E. Kwiatkowskiego. Komitet stale współpracuje 
z Polskim Towarzystwem Zarządzania Produkcją, 
w którego władzach jest czterech jego członków. 
Komitet wydaje kwartalnik „Management and 
Production Engineering Review (MPER)”.

Komitet Inżynierii Środowiska był współ-
organizatorem XI Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej „Kompleksowe i szczegółowe pro-
blemy inżynierii środowiska” oraz VII Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
„Postęp w inżynierii środowiska”, w ramach 
której zorganizowano sesję szkoleniową „Inno-
wacyjne i ekologiczne rozwiązania w ochronie 
środowiska w aspekcie zrównoważonego roz-
woju województwa podkarpackiego”. Była ona 
skierowana do przedstawicieli samorządów, pro-
jektantów i pracowników zakładów komunalnych 
(oczyszczalnie ścieków). Celem konferencji było 
przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych in-
strumentów infrastrukturalnych służących ochro-
nie środowiska przed zanieczyszczeniami oraz 
nowych uwarunkowań prawnych w zakresie go-
spodarki odpadami. Na posiedzeniach Komitetu 
dyskutowano nad możliwościami podniesienia 
rangi inżynierii środowiska jako dyscypliny na-
ukowej. Komitet opiniował projekty ustaw, roz-
porządzeń i innych aktów prawnych z zakresu 
ochrony środowiska. Przedstawiciel komitetu był 
konsultantem społecznym w sprawie rozwoju 
niekonwencjonalnych paliw kopalnych (w tym 
gazu z łupków). W 2013 r. Komitet zawarł po-
rozumienie o współpracy z Komitetem Akustyki 
PAN, którego przedmiotem jest wspólna działal-
ność w zakresie tworzenia i rozwoju wzajemnie 
korzystnych warunków współpracy naukowej 
i naukowo-badawczej, szczególnie ważnych we 
wspólnych obszarach działania obu Komitetów. 
Komitet współpracuje z wieloma międzynarodo-
wymi organizacjami naukowymi m.in.: Life Earth 
and Environmental Science (LESC), Międzynaro-
dową Asocjacją Badań i Zastosowań Hudraulicz-
nych (IAHR), Międzynarodową Komisją Erozji 
Kontynentalnej (ICCE-IAHS). Komitet wydaje 
kwartalnik „Archives of Environmental Protec-
tion” indeksowany w bazie JRC Thompson Reu-
ters oraz serię „Monografie Komitetu Inżynierii 
Środowiska”. Pod patronatem Komitetu Inżynie-
rii Środowiska wydawany jest także kwartalnik 
„Inżynieria i Ochrona Środowiska”.

 Komitet Mechaniki był współorganizato-
rem konferencji, w tym czterech o zasięgu mię-
dzynarodowym, których ważnym rezultatem 
jest integracja środowiska mechaników, dająca 
szansę na współpracę w projektach badawczych 
krajowych i międzynarodowych. „20th Inter-
national Conference on Computer Methods in  
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Mechanics” była forum dla dyskusji i prezentacji 
nowych idei odnoszących się zarówno do teore-
tycznych podstaw jak i praktycznych zastosowań 
mechaniki obliczeniowej. Tematyka „Dynamical 
Systems – Theory and Application” obejmowała 
takie zagadnienia jak: bifurkacje i chaos w sys-
temach mechanicznych, sterowanie w układach 
dynamicznych, asymptotyczne metody dynami-
ki nieliniowej, stateczność układów dynamicz-
nych, drgania układów dyskretnych i ciągłych, 
oryginalne metody numeryczne analizy drgań, 
interakcje człowiek-maszyna, dynamika w na-
ukach przyrodniczych, bioinżynierii i medycynie. 
Konferencja „Experiments in Fluid Mechanics” 
dotyczyła wyników badań eksperymentalnych 
i nowych metod pomiarowych w mechanice pły-
nów, „3rd International Conference on Material 
Modelling” zgromadziła specjalistów z zakresu 
modelowania różnego typu pól tensorowych oraz 
ich gradientów w zagadnieniach sprężystości, pla-
styczności, pełzania i zniszczenia takich materia-
łów jak: metale, materiały sypkie, biomateriały, 
materiały stosowane w elektronice, aeronautyce 
itd. W 2013 r. miała miejsce wizyta członków 
Komitetu Mechaniki PAN oraz młodych pra-
cowników nauki i doktorantów w Europejskiej 
Organizacji Badań Jądrowych CERN. Zapoznano 
się między innymi z największym współczesnym 
instrumentem naukowym na świecie, jakim jest 
Wielki Zderzacz Hadronów (Large Hadron Col-
lider). Uczestniczono w konferencji „Advanced 
Mechanics in Accelerator Technology”, zorga-
nizowanej wspólnie z naukowcami z CERNu, 
poświęconej wymianie doświadczeń i ustaleniu 
tematów współpracy między CERNem i polski-
mi instytucjami naukowymi. W zebraniu plenar-
nym Komitetu w grudniu 2013 r. wzięła udział 
prof. A. Zalewska, przewodnicząca Rady CERN. 
W 2013 r. decyzją Komitetu Mechaniki dwóch 
badaczy otrzymało nagrodę naukową im. prof. 
Michała Życzkowskiego. Komitet pełni funkcję 
dwóch komitetów narodowych: ds. Współpracy 
z Międzynarodową Unią Mechaniki Teoretycz-
nej i Stosowanej (IUTAM) oraz ds. Współpracy 
z Międzynarodowym Centrum Nauk Mechanicz-
nych w Udine (CISM). 

Komitet Metalurgii współorganizował 
dziewięć konferencji, które, między innymi 
dały możliwość uaktywnienia młodych człon-

ków komitetu. Konferencja „Polska metalurgia 
w Unii Europejskiej. Przemysł, badania, kształ-
cenie” dała możliwość dokonania oceny stanu 
polskiej metalurgii w obszarze przemysłu, badań 
i kształcenia kadr, z wypracowaniem stanowi-
ska na temat roli metalurgii w gospodarce kraju 
i dalszego jej rozwoju w najbliższych latach. Na 
podstawie wygłoszonych referatów oraz dys-
kusji, sprecyzowano wnioski i program, które 
powinny być uwzględnione przez decydentów, 
podejmujących działania na rzecz innowacyjnej 
gospodarki w naszym kraju, z uwzględnieniem 
globalnych wyzwań europejskiego przemysłu 
metalurgicznego. Komitet pełni funkcję komitetu 
narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową 
Komisją Wykresów Fazowych (APDIC). Komitet 
wydaje kwartalnik „Archives of Metallurgy and 
Materials” indeksowany w bazie JRC Thompson 
Reuters.

W Komitecie Metrologii i Aparatury Na-
ukowej opracowano dwa ważne raporty: „Stan 
i perspektywy rozwojowe metrologii jako in-
terdyscypliny naukowej w skali globalnej” oraz 
„Strategia instytucjonalnego rozwoju metrologii 
w Polsce”. W 2013 r. Komitet był organizatorem 
VI Kongresu Metrologii, będącego forum wymia-
ny doświadczeń i prezentacji aktualnych dokonań 
polskich naukowców zajmujących się metrologią, 
obejmującą pomiary wielkości: elektrycznych, 
mechanicznych, geometrycznych, chemicznych, 
biologicznych, medycznych i mających zasto-
sowanie w energetyce, inżynierii materiałowej 
oraz ochronie środowiska, geodezji i kartografii. 
Ponadto tematyka obrad dotyczyła oceny dokład-
ności pomiarów i problemów metrologii praw-
nej. Komitet sprawował również patronat nad XII 
Sympozjum „Modelowanie i Pomiary w Medy-
cynie”, będącym okazją do spotkania lekarzy, 
inżynierów i pracowników naukowych prowa-
dzących badania w obszarze szeroko rozumianej 
inżynierii biomedycznej. Członkowie Komitetu 
brali udział w pracach zespołów ministerialnych 
w sprawach zmian legislacyjnych i organizacyj-
nych w obszarze metrologii. Komitet współpra-
cuje z podmiotami mającymi za zadanie wytwa-
rzanie, stosowanie oraz upowszechnianie wiedzy, 
nauki i innowacji oraz nowych technologii, m.in.: 
Biurem Innowacji Urzędu Marszałkowskiego 
woj. świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Centrum 
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Innowacji i Transferu Technologii, Mazowieckim 
Klastrem Innowacyjnych Technologii Fotonicz-
nych „OPTOKLASTER”, z towarzystwami na-
ukowymi: Polskim Towarzystwem Fizycznym, 
Polskim Towarzystwem Techniki Sensorowej. 
W roku sprawozdawczym podjęto prace z Głów-
nym Urzędem Miar nad wspólnym projektem, 
którego celem jest wdrożenie do praktycznego 
stosowania administracyjnych systemów WIM 
(Weigh-In-Motion), tj. systemów ważących po-
jazdy samochodowe w ruchu, nadzorujących 
przestrzeganie obowiązujących przepisów w za-
kresie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów 
oraz nacisków statycznych poszczególnych osi. 
Komitet współpracuje z wieloma organizacjami 
międzynarodowymi: International Measurement 
Confederation IMEKO, Institute of Electrical and 
Electronic Engineering (IEEE), Danube Adria 
Asociation for Automation and Manufacturing 
(DAAAM), International Society for Optical En-
gineering SPIE. Komitet wydaje kwartalnik „Me-
trology and Measurement Systems – Metrologia 
i Systemy Pomiarowe” (znajdujący się na tzw. 
liście filadelfijskiej) oraz serię wydawniczą „Pro-
blemy metrologii elektronicznej i fotonicznej”. 

Komitet Nauki o Materiałach współorga-
nizował lub objął patronatem sześć konferencji, 
w tym cztery konferencje międzynarodowe ukie-
runkowane na: prezentację osiągnięć naukowych 
w aspekcie ich konfrontacji z nauką światową; 
rozwój najnowszych metod zaawansowanej dia-
gnostyki materiałowej; organizowanie warsz-
tatów naukowych z referatami wybitnych spe-
cjalistów z kraju i zagranicy. Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa „NANOCOMPOSITES 
MoDeSt Worskshop” poświęcona była nanostruk-
turom, nanokompozytom i bionanokompozytom. 
Konferencja „X-ray Investigations of Polymer 
Structure XIPS” była forum prezentacji najnow-
szych osiągnięć w dziedzinie badań struktury 
i właściwości fizycznych polimerów za pomocą 
rentgenowskich i neutronowych metod dyfrak-
cyjnych WAXS, SAXS i SANS ze szczególnym 
uwzględnieniem promieniowania synchrotrono-
wego. Konferencja „XX Physical Metallurgy 
and Materials Science, Advanced Materials and 
Technologies AMT” była okazją do promowa-
nia osiągnięć polskich ośrodków badawczych. 
W 2013 r., ogłoszonym Rokiem Czochralskiego, 

w ramach działalności upowszechniającej i pro-
mującej naukę, członkowie Komitetu wygłosili 
szereg referatów promujących osiągnięcia prof. 
Jana Czochralskiego. Członkowie Komitetu od 
kilku kadencji wybierani są do władz Federation 
of European Materials Society (FEMS). Pod pa-
tronatem Komitetu (wraz z Komitetem Metalur-
gii PAN) wydawany jest kwartalnik „Archives of 
Metallurgy and Materials” indeksowany w bazie 
JRC Thompson Reuters.

Komitet Termodynamiki i Spalania był 
współorganizatorem jednej oraz objął patronatem 
dwie konferencje. We współpracy z Komitetem 
Problemów Energetyki PAN oraz Międzywydzia-
łową Komisją Nauk Technicznych PAU i GIG 
zorganizowano seminarium „Bezpieczeństwo 
energetyczne Polski – technologie dla energety-
ki systemowej”. W trakcie obrad III Konferencji 
Naukowo-Technicznej „Współczesne technolo-
gie i urządzenia energetyczne” i XI Konferencji 
„Problemy badawcze energetyki cieplnej” poru-
szano zagadnienia dotyczące aktualnych kierun-
ków rozwoju odnawialnych i konwencjonalnych 
źródeł energii, nowych technologii i urządzeń 
energetycznych, modelowania matematycznego 
w energetyce i ciepłownictwie, spalania i prze-
twarzania paliw oraz rozwoju zastosowań ter-
modynamiki i wymiany ciepła. Sekcja Spalania 
Komitetu zorganizowała „Doktoranckie semina-
rium spalania”. Komitet uczestniczył w formu-
łowaniu zadań badawczych ważnych dla nauki 
i gospodarki narodowej, m.in. 3 programy stra-
tegiczne: „Opracowanie technologii dla wysoko-
sprawnych zeroemisyjnych bloków węglowych 
zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin”, 
„Opracowanie technologii spalania tlenowego dla 
kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych 
wychwytem CO2”, „Opracowanie zintegrowa-
nych technologii wytwarzania paliw z biomasy, 
odpadów rolniczych i innych”. Zaplanowano 
opracowanie ekspertyzy pt: „Stan i perspektywy 
rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii 
w Polsce”, która zostanie zrealizowana w 2014 
roku. Komitet współpracuje z wieloma między-
narodowymi organizacjami, m.in.: International 
Society on Thermodynamics, ASME, Sigma-Xi 
Scientific Society w USA, The Combustion In-
stitute w USA. Członek Komitetu prof. J. Le-
wandowski pełnił funkcję konsultanta rozdziału 
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uprawnień emisji CO2 na lata 2008-2012, prof. 
W. Nowak jest członkiem Grupy Roboczej Spo-
łecznej Rady Narodowego Programu Redukcji 
Emisji, prof. P. Wolański jest Doradcą Parlamen-
tarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej. Ko-
mitet wydaje dwa czasopisma naukowe o zasięgu 
międzynarodowym: „Archives of Thermodyna-
mics” i „Archivum Combustionis”.

Komitet Transportu był współorganizatorem, 
lub objął patronatem konferencje naukowo-tech-
niczne, w tym sześć o zasięgu międzynarodowym: 
„Transport XXI wieku”, XIII Międzynarodowa 
Konferencja „Transport Systems Telematics 
TST’13”, XVIII Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa TransComp „Komputerowe systemy 
wspomagania nauki, przemysłu i transportu”, VII 
Konferencja Naukowo-Techniczna „Otwarty ry-
nek kolejowy w Polsce”, XIII Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa TRANSMEC. We współ-
pracy z Polsko-Chińskim Centrum Dialogu Inży-
nierów i Uczonych oraz Chińską Akademią Nauk, 
przygotowano konferencję ECO-Mobilność „In-
nowacyjne systemy i konstrukcje oraz zaawan-
sowane technologie materiałowe”. W 2013 r. 
kontynuowano współpracę z Chińską Akademią 
Nauk, a także podjęto rozmowy międzynarodowe 
z USA, Szwecją, Austrią o współpracy w ramach 
programów międzynarodowych oraz programów 
rządowych w szczególności w obszarze syste-
mów APM&ATS (Automated People Movens & 
Automated Transit System). Komisje i zespoły 
opracowały materiały dla Komisji Rządowych 
i Sejmu związanych z funkcjonowaniem i rozwo-
jem transportu w Polsce. Przygotowano wystąpie-
nia do premiera w sprawie wybranych elementów 
rozwoju transportu związane z zaniechaniem bu-
dowy linii Y. W roku sprawozdawczym Komitet 
opracował dwie ekspertyzy: „Analiza funkcjo-
nalna Inteligentnego Systemu Zarządzania Trans-
portem” dla Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu 
Miasta Katowice w dziedzinie dokumentów stra-
tegicznych i programowych dotyczących rozwoju 
systemu transportowego miasta oraz opracowań 
studialnych i projektowych w zakresie Inteligent-
nych Systemów Transportowych oraz ekspertyzę 
wykonaną przez Zespół Technicznych Środków 
Transportu pt. „Analiza potencjału naukowo-ba-
dawczego i prac badawczych w zakresie technicz-
nych środków transportu Polski”. Kontynuowano 

współpracę z ZG NOT przy organizacji konferen-
cji, debat technicznych oraz dokształcania zawo-
dowego. Komitet wziął udział w przygotowaniu 
koncepcji Programu wieloletniego INNOKOL. 
Współpracowano z Polską Platformą Technolo-
giczną Transportu Szynowego, kontynuowano 
działania ukierunkowane na realizację wspól-
nych projektów badawczych finansowanych ze 
środków MNiSW, NCBR oraz Unii Europejskiej 
w zakresie bezpieczeństwa pojazdów. Przewod-
niczący Komitetu brał udział w posiedzeniach 
Komitetu Sterującego Narodowego Programu 
Foresight „Polska 2020”. Prowadzono bieżącą 
analizę programów dydaktycznych dla kierunku 
Transport na specjalności Sterowanie Ruchem 
w Transporcie, w związku z wprowadzaniem 
studiów dwustopniowych i nowymi standardami 
nauczania, a także analizę tematyki i programów 
studiów podyplomowych związanych ze sterowa-
niem w transporcie – w poszczególnych środowi-
skach akademickich. Komitet wydaje kwartalnik 
„Archives of Transport – Archiwum Transportu”. 

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Su-
rowcami Mineralnymi swoją działalność skupił 
na problematyce racjonalnej gospodarki złoża-
mi kopalin kraju, m.in. był współorganizatorem 
dwóch konferencji: „Zagadnienia surowców 
energetycznych i energii w gospodarce krajo-
wej” oraz „Aktualia i perspektywy gospodarki 
surowcami mineralnymi” będących forum wy-
miany poglądów i doświadczeń w zakresie pro-
blemów kompleksu paliwowo-energetycznego 
w powiązaniu z całością gospodarki krajowej. 
Omówiono zagadnienia z zakresu uwarunkowań 
prawnych funkcjonowania przemysłu surowco-
wego, bezpieczeństwa surowcowego Polski, pro-
blemów racjonalnej gospodarki złożem, ochrony 
i perspektyw zagospodarowania złóż, znaczenia 
i korzyści z wykorzystania kopalin towarzyszą-
cych i surowców odpadowych, wyceny złóż 
kopalin, ekonomicznej oceny efektów projek-
tów inwestycyjnych w przemyśle surowcowym, 
działań prywatyzacyjnych w sektorze górniczym. 
Wnioski i przemyślenia będące wynikiem konfe-
rencyjnych prezentacji oraz dyskusji będą miały 
wpływ na bieżące działania, m.in. Departamentu 
Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa 
Środowiska, Departamentu Górnictwa, Departa-
mentu Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki 
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oraz Departamentu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego, 
jak również przedsiębiorstw górniczych. Komitet 
był organizatorem seminarium „Bezpieczeństwo 
energetyczne Polski – technologie dla energetyki 
systemowej”. Podjęta została uchwała, w której 
sformułowano wnioski w zakresie bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski. Komitet opraco-
wał opinie i stanowiska, między innymi: opinię 
w sprawie kierunków zmian prawa geologiczne-
go i górniczego, stanowisko w sprawie potrzeby 
modyfikacji systemu szkolenia studentów dla 
prawidłowego kształcenia kadr dla gospodarki 
surowcami mineralnymi. Członkowie Komitetu 
brali udział w panelu dyskusyjnym „Bezpieczeń-
stwo surowcowe Polski”, w ramach konferencji 
organizowanej przez Polską Platformę Technolo-
giczną Surowców Mineralnych i Państwowy In-
stytut Geologiczny, a także w szkoleniu geologów 
powiatowych w ramach warsztatów: „Prawno- 
administracyjne aspekty racjonalnej gospodarki 
złożami kopalin i ich ochrony w działalności wy-
dobywczej prowadzonej bez wymaganej prawem 
koncesji na prowadzenie ruchu w zakładach gór-
niczych w warunkach koncesji udzielanej przez 
starostę”. Komitet wydaje kwartalnik „Gospodar-
ka surowcami mineralnymi”.

Komitety problemowe
 
Komitet Gospodarki Wodnej odbył posie-

dzenie plenarne, na którym skupiono się głównie 
na omówieniu propozycji projektu badawczo- 
wdrożeniowego pt. „Woda a zrównoważony 
rozwój kraju”, do realizacji w perspektywie fi-
nansowej UE 2014-2020, posiedzenie Prezydium 
i pięć zebrań sekcji Komitetu. Na wspólnym po-
siedzeniu prezydiów trzech Komitetów PAN: 
Komitetu Gospodarki Wodnej, Komitetu Me-
lioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego oraz 
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej przyjęto 
stanowisko, w którym wyrażono poparcie dla 
projektu „Reformy Gospodarki Wodnej” wypra-
cowanego przez Ministerstwo Środowiska. Za-
deklarowano wspieranie działań na jego rzecz 
i postulat jak najszybszego wprowadzenia do 
praktyki życia gospodarczego państwa. Omawia-
no sprawy organizacji Międzynarodowej Szkoły 
Hydrauliki „Hydrodynamics and mass transport  

at water/sediment and water/biota interfaces”, 
która odbędzie się w 2015 roku. Sekcja Syste-
mów Gospodarki Wodnej była współorganizato-
rem: Międzynarodowej konferencji „Współcze-
sne problemy inżynierii i gospodarki wodnej”, 
na której przedstawiono obecny stan zasobów 
wodnych oraz gospodarki wodnej w Europie 
i w poszczególnych krajach europejskich oraz 
prognozy w bliższej i dalszej perspektywie cza-
sowej, a także XXIII Ogólnopolskiej Szkoły 
Gospodarki Wodnej, której tematyka skupiała 
się na modelowaniu w planowaniu i zarządzaniu 
zasobami wodnymi ze szczególnym uwzględnie-
niem modeli wodnogospodarczych. Członkowie 
Komitetu biorą udział w tworzeniu i realizacji 
projektu POIG „Informatyczny System Osło-
ny Kraju przed nadzwyczajnymi Zagrożeniami 
(ISOK)”, przedsięwzięcia podstawowego z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa powodziowego kraju 
oraz innych zagrożeń meteorologicznych i tech-
nologicznych. Komitet kontynuował współpracę 
z instytucjami związanymi z gospodarką wodną. 
W 2013 roku opublikowano dwa zeszyty mono-
grafii komitetu: „Metody obliczania przepływów 
maksymalnych w zlewniach niekontrolowanych” 
i „Metody obliczania przepływów maksymalnych 
w zlewniach kontrolowanych”.

Komitet Problemów Energetyki sprawował 
patronat oraz wspierał prace badawcze w ramach 
projektu strategicznego „Zaawansowane techno-
logie pozyskiwania energii”. Członkowie Komi-
tetu są kierownikami czterech zadań wchodzą-
cych w zakres tego projektu. Podczas posiedzeń 
plenarnych Komitetu omawiano zagadnienia 
energetyki jądrowej, problematykę odnawialnych 
źródeł energii, w tym wykorzystywania biomasy 
do produkcji energii elektrycznej i ciepła przez 
energetykę zawodową. Zorganizowana przez 
Komitet wspólnie z Komitetem Termodynami-
ki i Spalania PAN, Komitetem Górnictwa PAN, 
Komitetem Zrównoważonej Gospodarki Surow-
cami Mineralnymi PAN, Międzywydziałową 
Komisją Nauk Technicznych Polskiej Akademii 
Umiejętności oraz Głównym Instytutem Górnic-
twa konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne 
Polski – technologie dla energetyki systemowej” 
zaowocowała podjęciem uchwały, w której sfor-
mułowano najważniejsze stwierdzenia i wnioski 
w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski 
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oraz polityki surowcowej i energetycznej. Pod 
patronatem Komitetu odbyły się dwie ważne 
konferencje: konferencja naukowo-techniczna 
„Nauka i technika wobec wyzwania budowy 
elektrowni jądrowej”, podczas której omówiono 
problemy związane z budową pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej, z bezpieczeństwem i za-
gadnieniami systemowymi. XXVII konferencja 
„Zagadnienia surowców energetycznych i ener-
gii w gospodarce krajowej”, dotyczyła surowców 
energetycznych, w szczególności poświęcona 
była zagadnieniom gazu łupkowego, jego możli-
wych zasobów w Polsce i problemów związanych 
z jego ewentualnym przyszłym wydobywaniem. 
Kontynuowana jest współpraca z Towarzystwem 
Gospodarczym Polskie Elektrownie oraz Izbą 
Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska. 
Komitet współpracuje z Międzynarodowym In-
stytutem Stosowanej Analizy Systemów (IIASA) 
oraz z Polskim Komitetem Światowej Rady Ener-
getycznej (WEC). Komitet współpracuje (jako 
organizacja stowarzyszona) z Europejską Kon-
ferencją Maszyn Przepływowych. 

Czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk
Przewodniczący Rady Kuratorów
Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

Działania Rady Kuratorów Wydziału w 2013 
roku koncentrowały się głównie na: dalszym 
uściślaniu zasad oraz harmonogramu oceny in-
stytutów i komitetów naukowych, konkursach na 
dyrektorów instytutów, współpracy z dziekanem 
Wydziału w zakresie przeprowadzania wyborów 
członków krajowych i zagranicznych PAN oraz 
regulaminie wyborów, a także na tworzeniu ko-
misji oceny instytutów i komitetów.

Opracowano dodatkową ankietę dla komisji 
oceniających instytuty, umożliwiającą pogłębioną 
analizę działalności i stanu jednostek naukowych. 
Zmodyfikowano harmonogram oceny ze wzglę-
du na przebieg procesu kategoryzacji jednostek 
przeprowadzanej przez MNiSW oraz przewidy-
wanego terminu zakończenia procesu odwoław-
czego. Powołano 13 komisji oceny składających 
się z dwóch członków Rady Kuratorów, jednego 
członka Wydziału oraz jednego wybitnego spe-
cjalisty spoza Wydziału.

Ocena komitetów naukowych Wydziału roz-
pocznie się na początku 2014 r. Ewaluacji zostaną 
poddane wszystkie instytuty według jednolitych 
kryteriów i za ten sam okres. 21 komitetów Wy-
działu przyporządkowano do 6 grup. Przepro-
wadzono konsultacje zmierzające do wyboru 6 
komisji oceny, składających się z 3-4 członków 
Rady Kuratorów Wydziału.

Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału 
i jego zastępca uczestniczyli w dyskusjach do-
tyczących zasad i trybu wyboru członków kore-
spondentów oraz członków rzeczywistych PAN 
prowadzonych przez dziekana Wydziału, które 
towarzyszyły wyborom członków krajowych 
i zagranicznych w 2013 r.

Rada Kuratorów zajmowała się także wielo-
ma sprawami związanymi z działalnością bieżą-
cą Wydziału IV, między innymi zaopiniowano 
wnioski instytutów o dofinansowanie działal-
ności statutowej oraz wnioski dotyczące spraw 
majątkowych i uwłaszczenia instytutów, wsparto 
odwołania instytutów od wyników kategoryzacji 
MNiSW, analizowano trudności w poszczegól-
nych instytutach, np. związane z możliwością 
utraty uprawnień doktorskich czy habilitacyjnych.

INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH 
PAN

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
inż. Jacek Koronacki

Instytut zatrudnia 106 pracowników, w tym 48 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
240 prac, z tego 60 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
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wym; realizowano: 21 projektów badawczych 
w tym 3 zagraniczne, 6 zadań badawczych w ra-
mach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 15 tematów.

Wybrane wyniki: 
• W ramach projektu badawczego „Transporta-
tion, Air Pollution and Physical Activities” oce-
niono korzyści i ryzyko aktywnego transportu 
w sześciu obszarach miejskich Europy. Warszawa 
była jednym z miast biorących udział w projekcie. 
Przeprowadzono w niej badania, w skład których 
weszły: pogłębione wywiady, warsztaty z intere-
sariuszami oraz przeprowadzanie ankiet wśród 
osób korzystających na co dzień z roweru, jak 
również nieużywających tego środka transportu 
oraz analiza wpływu na zdrowie różnych rodza-
jów wypadków drogowych. To drugie badanie 
zostało przeprowadzone na podstawie danych po-
chodzących ze szwedzkiej bazy danych dotyczą-
cej wypadków drogowych. Oszacowano wpływ 
na zdrowie warszawskich rowerzystów za pomo-
cą modelu stworzonego w CREAL w Barcelonie. 
• Uzyskano nowe wyniki w zakresie zasto-
sowania teorii tensorów i ich faktoryzacji do 
analizy dużych baz danych, zwłaszcza danych 
biomedycznych obejmujących głównie sygna-
ły mózgu: EEG (elektroencefalografia), NIRS, 
MRI/fMRI (rezonans magnetyczny). Opraco-
wano nowe metody faktoryzacji i dekompozycji 
tensorów i macierzy do wyławiania cech i ich 
klasyfikacji, analizy skupień, kompresji obrazów 
i sygnałów oraz ślepej separacji źródeł. Metody 
te pozwoliły nie tylko uzyskać lepsze wyniki, ale 
analizować znacznie większe wielowymiarowe, 
zaszumione i/lub niekompletne dane otrzymane 
z różnych instrumentów (np. EEG, EMG, NIRS, 
kamera wideo). 
• W roku sprawozdawczym ukazała się mono-
grafia Topological Derivatives in Shape Optimi-
zation (we współpracy z Narodowym Instytutem 
Obliczeń Naukowych LNCC w Petropolis), która 
jest pierwszą na świecie monografią naukową 
dotyczącą nowatorskiej analizy wrażliwości dla 
szerokiej klasy modeli matematycznych obiek-
tów opisywanych równaniami różniczkowymi 
cząstkowymi. Podstawowym pojęciem w propo-
nowanym podejściu jest pochodna topologiczna, 
wyznaczana dla wybranych wskaźników czy 

funkcjonałów zależnych od geometrii obsza-
ru, w którym określony jest model obiektu. Do 
wyznaczania pochodnych topologicznych funk-
cjonałów kształtu wykorzystano zaawansowane 
matematyczne metody analizy asymptotycznej 
w obszarach osobliwie zaburzonych. Pojęcie po-
chodnej topologicznej w optymalizacji kształtu 
zostało wprowadzone przez pracowników Insty-
tutu w 1999 r. 
• Otrzymano nowe wyniki w projekcie „Anali-
za matematyczna nieliniowych zagadnień począt-
kowo-brzegowych dla równań różniczkowych 
cząstkowych typu Cahna-Hillarda czwartego 
i szóstego rzędu”. Badane zagadnienia dotyczyły 
w szczególności separacji faz w stopach i mate-
riałach polimerowych. Zagadnienia te charaktery-
zują się osobliwym potencjałem energii swobod-
nej, np. fizycznie uzasadnionym potencjałem typu 
logarytmicznego. Dodatkowo, składnik gradien-
towy energii swobodnej ma postać nieliniową, 
a w przypadku materiałów polimerowych nieli-
niowość ta jest osobliwa. Uzyskano nowe wyni-
ki o poprawności postawienia takich zagadnień 
w sensie istnienia, jednoznaczności i regularności 
słabych rozwiązań. 

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym:
• Opracowano mapę numeryczną miejskiej sie-
ci wodociągowej dla przedsiębiorstwa wodocią-
gowego w Głubczycach i dokonano jej integracji 
z modelem hydraulicznym sieci wodociągowej. 
Wykonano wstępne obliczenia kalibracji mode-
lu hydraulicznego sieci, korzystając z pomiarów 
pozyskanych z szarży pomiarowej. Opracowano 
projekt systemu monitoringu dla głubczyckiej 
sieci wodociągowej pod kątem użycia go do au-
tomatycznej kalibracji modelu hydraulicznego. 
Pojedyncze punkty tego systemu są sukcesywnie 
instalowane w Głubczycach w ramach środków 
własnych przedsiębiorstwa wodociągowego. Ce-
lem prowadzonych prac jest wdrożenie zintegro-
wanego systemu ICT do kompleksowego zarzą-
dzania miejskim systemem zaopatrzenia w wodę. 
Badania prowadzone w projekcie rozwojowym 
są obecnie kontynuowane i rozwijane w ramach 
współpracy badawczo-aplikacyjnej z przed-
siębiorstwami wodociągowymi GPW w Kato-
wicach i ZIM w Mikołowie. Prowadzone tam 
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prace są obecnie na etapie instalacji systemów 
GIS i systemów monitoringu na obu sieciach 
wodociągowych, co umożliwi w konsekwencji 
wdrożenie dla tych sieci modeli hydraulicznych, 
ich kalibracji, a następnie wykonania obliczeń 
optymalizacyjnych sieci.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
• Współpraca z Instytutem Geografii i Prze-
strzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyc-
kiego PAN przy projekcie „Trendy rozwojowe 
Mazowsza”, realizowanego przez Mazowieckie 
Biuro Planowania Regionalnego. Prowadzono 
prace z zakresu modelowania zmian społecznych, 
gospodarczych i przestrzennych w Wojewódz-
twie Mazowieckim, polegające na sporządzeniu 
obszernego zestawu modeli procesów społecz-
nych, gospodarczych i środowiskowych w ujęciu 
przestrzennym. Modele (około 60) będą służyły 
do sporządzenia prognoz i projekcji przedmioto-
wych procesów do roku 2025. Sporządzono bazę 
danych zintegrowaną z modelami oraz aplikację 
komputerową, obejmującą wszystkie modele 
i bazę danych. W roku sprawozdawczym wyko-
nano prace uzupełniające i poprawki dotyczące 
zawartości merytorycznej modeli i funkcjonowa-
nia odpowiedniej aplikacji komputerowej. 
• W ramach projektów „Standardy zarządza-
nia długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym 
oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury”, 
„Zarządzanie finansami i długiem samorządu 
terytorialnego w perspektywie wieloletniej” 
przeprowadzono analizę empiryczną zależności 
między wysokością stopy procentowej (kosz-
tem pozyskania kredytu) a jakością zarządzania 
finansami (nadwyżką operacyjną budżetu i po-
siadaniem ratingu przez jednostki samorządu 
terytorialnego – jst) z użyciem regresji liniowej. 
Analizę wykonano dla 440 jst, które przesłały 
ankiety. Opracowano wnioski i zaprezentowano 
rekomendacje dotyczące znaczenia dyscypliny 
rynkowej jako czynnika ograniczającego po-
ziom zadłużenia jst i skłaniającego ich organy 
do podjęcia ewentualnych działań naprawczych. 
Sformułowano model wieloletniej optymalizacji 
finansów jst z ograniczeniami i opóźnieniami 
czasowymi zmiennych, umożliwiający analizę 
finansów jst w okresie 2014-2022. Z jego po-

mocą określa się maksymalny poziom wydatków 
inwestycyjnych w długim okresie (np. 10 lat), 
z uwzględnieniem środków UE oraz bezpieczny 
poziom długu. Kryterium optymalizacji i ogra-
niczenia sformułowano na podstawie opinii jst 
z zebranych ankiet. Pokazano, że ustawa o finan-
sach publicznych, w obecnym kształcie, posiada 
wiele wad uniemożliwiających efektywne wyko-
rzystanie środków z UE, nie zabezpiecza także 
przed nadmiernym zadłużaniem się samorządów. 
Zaproponowano zmiany do ustawy oraz sposobu 
zarządzania finansami przez jst.

Tytuł profesora uzyskał Antoni Żochowski.
Uzyskane habilitacje: 
Maria Ganzha Agenty programowe jako brokerzy 
zasobów w gridzie;
Leszek Klukowski Methods of estimation of rela-
tions of: Equivalence, tolerance and preference 
in a finite set;
Lech Kruś Wielokryterialne decyzje kooperacyj-
ne. Metody wspomagania komputerowego.
Uzyskane doktoraty:
Szymon Łukasik Algorytm redukcji wymiaru 
i liczności próby dla celów procedur eksplora-
cyjnej analizy danych;
Anna Olwert Karta Kendalla jako nieparame-
tryczne narzędzie do wykrywania zależności po-
między kolejnymi pomiarami procesów.

Instytut należy do sieci naukowych: Network for 
Integrated Assessment Modelling – NIAM; Tech-
niki informacyjne w zaawansowanych systemach 
sterowania i wspomagania decyzji „TISTER”; 
Machine Intelligence Research Labs; Techniki 
informacyjne „TINFO”. 

Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego: 
Laboratorium Technik Semantycznych w Infor-
matyce. 

Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: 
Centrum Technik Informatycznych (Wyższa Szko-
ła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w War-
szawie, Instytut Badań Systemowych Polskiej 
Akademii Nauk); Centrum Naukowe (Politechnika 
Krakowska, Instytut Badań Systemowych PAN); 
Centrum Naukowe Matematyki Stosowanej, In-
formatyki Stosowanej, Automatyki i Robotyki 
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(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Sie - 
dlcach, Instytut Badań Systemowych PAN). 

 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

INSTYTUT BIOCYBERNETYKI 
I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

im. Macieja Nałęcza PAN

Dyrektor: czł. koresp. PAN Jan M. Wójcicki  
(do 28 grudnia 2013 r.)
P.o. Dyrektora: prof. dr hab. inż. Marek Darow-
ski (od 29 grudnia 2013 r.)
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
inż. Krzysztof Kędzior

Instytut zatrudnia 114 pracowników, w tym 49 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 2(B) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
108 prac, z tego 45 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 34 projekty badawcze w tym 
6 zagranicznych, 17 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 23 tematy. 

Wybrane wyniki: 
• Opracowano metody ilościowe w zakresie 
oceny funkcji motorycznych i poznawczych, sta-
nowiących komplementarne rozszerzenie metod 
UHDRS stosowanych u pacjentów z pełnoobja-
wową postacią choroby Huntingtona. Ze względu 
na subtelne zaburzenia czynności, jakie zachodzą 
na etapie przedobjawowym schorzenia, przydat-
ność UHDRS dla oceny tych zmian jest ograni-

czona. Zaburzenia czynności w tej fazie schorze-
nia są porównywalne ze zmianami w OUN, jakie 
towarzyszą procesowi fizjologicznego starzenia 
się. Wykrycie tego typu zmian może jedynie ba-
zować na pomiarze ilościowym parametrów opi-
sujących dynamikę ruchu, np. szybkich ruchów 
powtarzalnych ręki, fazy programowania czyn-
ności śledzenia nadążnego (wodzenia wzrokiem) 
i wolicjonalnej refiksacji sakkadycznej. Otwiera 
to drogę do badań efektywności nowych metod 
terapii przyczynowej, których skuteczność jest 
największa w fazie przedobjawowej schorzenia, 
zanim dojdzie do dewastującej atrofii ośrodko-
wego układu nerwowego.
• Porównano wyniki pomiarów powierzchni 
ran na stopach, w grupie pacjentów chorych na 
cukrzycę z zespołem stopy cukrzycowej (ZSC), 
wykonywanych za pomocą komercyjnego tabletu 
planimetrycznego oraz opracowanego w Instytu-
cie systemu AreaMe, działającego na smartfonie. 
Uzyskano bardzo dobre korelacje pomiędzy wy-
nikami pomiarów obiema metodami (współczyn-
niki korelacji powyżej 0.99). Opracowany system 
może być użytecznym narzędziem w ocenie sku-
teczności leczenia ran u pacjentów z ZSC. 
• Opracowano sposób otrzymywania podłoży 
z polimerów biodegradowalnych (poli-L-laktyd 
i copoli-glikolid-kaprolakton) do hodowli komór-
kowych. Na podłożach tych wyhodowano dwa 
razy więcej komórek niż w próbkach kontrolnych. 
Modyfikacje tych membran np. za pomocą kon-
trolowanej hydrolizy czy nanoszenia hydrożelu 
dały bardzo dobre rezultaty. Uzyskano doskonałe 
podłoża do hodowli komórek skóry (fibroblastów, 
keratynocytów), stanowiące bazę do opracowania 
„bio-sztucznej skóry”, czyli opatrunku na trudno 
gojące się rany.
• W projekcie badawczym „SensorART” do-
tyczącym wspomagania krążenia opracowano 
hybrydową platformę symulacyjną – oryginalne 
osiągnięcie naukowe – dającą nowe możliwo-
ści badawcze, umożliwiające m.in. obiektywne 
badania porównawcze, np. nowych sztucznych 
komór i pomp krwi, a także wspomaganie decy-
zji klinicznych i edukacji. Wykonano na niej ba-
dania symulacyjne i porównawcze mikropompy 
SYNERGY firmy Circulite. Platforma została 
wykorzystana w IFC CNR w Rzymie i teleme-
trycznie – w szpitalach w Mediolanie i Leuven, co 
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pozwoliło na ograniczenie badań na zwierzętach. 
Prace badawcze zostały opublikowane w presti-
żowych czasopismach naukowych.

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym:
• Wyniki badań sprzężenia nerwowo-naczynio-
wego podczas stymulacji motorycznej i wizualnej 
wykorzystano do opracowania zaleceń dotyczą-
cych kompleksowej oceny parametrów funkcjo-
nalnych mózgu. Utworzono system bazodanowy 
do gromadzenia zapisów wielokanałowych reje-
stracji EKG, danych ciągłego pomiaru ciśnienia 
i dokumentacji medycznej wraz z wynikami in-
nych badań. Bazę przystosowano do udostępnie-
nia dla innych zespołów badawczych na całym 
świecie. Umieszczono w niej dane zgromadzone 
podczas badań naukowych prowadzonych w In-
stytucie. Wyniki badań opóźnienia przedsionko-
wo-komorowego zastosowano do opracowania 
algorytmów doboru pacjentów i zasad progra-
mowania rozruszników serca w wybranych gru-
pach pacjentów. Dodatkowo zastosowano je do 
nieinwazyjnej optymalizacji programowania roz-
ruszników oraz do wyboru optymalnego miejsca 
symulacji lewej komory w czasie implantacji 
rozruszników resynchronizujących u chorych 
z zaawansowaną niewydolnością serca i zabu-
rzeniami przewodnictwa śródkomorowego.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• We współpracy z zagranicą powstały publi-
kacje, m.in.: „Reproduction of continuous flow 
left ventricular assist device experimental data 
by means of a hybrid cardiovascular model with 
baroreflex control”, „A new hybrid (hydro-nu-
merical) model of the circulatory system”, „Ef-
fects of IABP Timing on Baroreflex Activities in 
a Closed Loop Cardiovascular Hybrid Model”, 
„Low cost and flexible electrodes with NH3 plas-
ma treatments in extended gate field effect tran-
sistors for urea detection”, „Microfluidic Platform 
for Enzyme-Linked and Magnetic Particle-Based 
Immunoassa, Micromachines”, „Is it necessary 
to evaluate nuclei in HER2 FISH evaluation?”, 
„Equalisation of Archival Microscopic Images 
from Immunohistochemically Stained Tissue Sec-
tions”, „A multistep image analysis method to 

increase automated identification efficiency inim-
munohistochemical nuclear markers with a high 
background level”, „Validation of various adap-
tive threshold method of segmentation applied to 
follicular lymphoma digital images stained with 
3,3’-Diaminobenzidine&Haematoxylin”.

Uzyskany doktorat: 
Piotr Sawosz Czasowo-rozdzielcze obrazowanie 
propagacji światła w tkankach z wykorzystaniem 
kamery o wysokiej czułości.

Przy Instytucie działa Międzynarodowe Centrum 
Biocybernetyki PAN; Centrum Doskonałości 
„Sztuczne i Hybrydowe Narządy Wspomaga-
jące Przemiany Metaboliczne” – ARTOG; Pol-
skie Centrum Zaawansowanych Technologii Dla 
Ochrony i Promocji Zdrowia – POLTEM.

Instytut należy do sieci naukowych: Sieć nauko-
wa mikro- i nanostruktur półprzewodnikowych 
dla interdyscyplinarnych zastosowań w elektroni-
ce, telekomunikacji, ochronie środowiska, biolo-
gii 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; Konsorcjum naukowe ROT-
MED; Konsorcjum Biocentrum Ochota Polskiej 
Akademii Nauk.

 02-109 Warszawa, ul. Trojdena 4
 (22) 659-91-43, fax (22) 658-28-72
 e-mail: ibib@ibib.waw.pl
www.ibib.waw.pl

INSTYTUT BUDOWNICTWA WODNEGO 
PAN

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sawicki
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
inż. Bolesław Mazurkiewicz

Instytut zatrudnia 52 pracowników, w tym 30 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
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Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „B” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 31 
prac, z tego 7 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 22 projekty badawcze w tym 4 za-
graniczne, 17 zadań badawczych w ramach dzia-
łalności statutowej; we współpracy z zagranicą 
realizowano 3 tematy.

Wybrane wyniki: 
• W ramach projektu „Transmisja nieliniowych 
fal powierzchniowych przez falochron pneuma-
tyczny” wykonano nowatorskie badania doświad-
czalne transmisji fal wodnych przez falochron 
pneumatyczny obejmujące pomiary złożonego 
pola prędkości w obszarze działania falochronu. 
Pozwoliło to na dokładne rozpoznanie procesów 
odpowiedzialnych za dyssypację energii falowa-
nia i sformułowanie modelu teoretycznego. Model 
stanowi narzędzie wspomagające projektowanie 
falochronów pneumatycznych – przyjaznych śro-
dowisku i nie stanowiących przeszkód w nawi-
gacji prostych konstrukcji chroniących akweny 
portowe przed falowaniem. Badania te przyczynią 
się do wdrażania nietypowych i innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie budownictwa morskiego.
• W książce The Puzzle of Soil Liquefaction 
opisano zjawisko upłynnienia nawodnionego 
gruntu. Pomimo bogatej literatury zjawisko to 
nie jest jeszcze dobrze rozpoznane i opisane. 
Uporządkowano dotychczasową wiedzę na temat 
upłynnienia, omówiono zagadnienia: warunki 
sprzyjające upłynnieniu, fizyka zjawiska, mode-
lowanie upłynnienia, opis zjawiska statycznego 
upłynnienia, opis upłynnienia w wyniku obciążeń 
cyklicznych, właściwości upłynnionego gruntu 
i upłynnienie dna morskiego. Szeroko omówiono 
również badania doświadczalne oraz odniesiono 
się do niektórych błędnych opisów upłynnienia. 
• W publikacji książkowej Wzmacnianie kon-
strukcji dróg przy użyciu geosyntetyków przedsta-

wiono aktualny stan wiedzy na temat możliwości 
wykorzystania geosyntetyków do wzmacniania 
konstrukcji dróg opartych w sposób bezpośredni 
na podłożu jednorodnym. Omówiono możliwości 
przedłużenia trwałości nawierzchni drogowych 
przy użyciu geosyntetyków. Przedstawiono zasady 
działania geosyntetyków wykorzystywanych jako 
warstwy pośrednie w obrębie warstw bitumicz-
nych konstrukcji nawierzchni, w celu opóźnie-
nia wystąpienia tzw. spękań odbitych. Określono 
mechanizmy pracy geosyntetycznego zbrojenia 
w podłożu i konstrukcji nawierzchni drogowych 
oraz zdefiniowano najważniejsze parametry decy-
dujące o skuteczności pracy zbrojenia. Zbadano 
wielkości deformacji strukturalnych występują-
cych w trakcie użytkowania nawierzchni drogo-
wych oraz oceniono wpływ pęknięć występują-
cych w konstrukcji nawierzchni na ich przyrost.

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym: 
• Instytut prowadzi monitoring pracy insta-
lacji zrzutowej solanki do wód Zatoki Puckiej 
od momentu rozpoczęcia budowy podziemnych 
magazynów gazu w gminie Kosakowo. Monito-
ring obejmuje comiesięczne pomiary zasolenia 
w polu bliskim instalacji, analizę warunków me-
teorologicznych i parametrów solanki. Badania 
terenowe potwierdzają dobre mieszanie solanki 
z wodami Zatoki Puckiej. Budowa podziem-
nych magazynów gazu ma charakter strategicz-
ny dla regionu i kraju w zakresie dywersyfikacji 
dostaw gazu.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
• Wykonanie pracy „Monitoring i badania 
dotyczące aktualnego stanu brzegu morskiego 
– ocena skuteczności systemów ochrony brzegu 
morskiego”, której celem była ocena skuteczności 
systemów ochrony brzegu morskiego zrealizowa-
nych przez Urzędy Morskie w latach 2004-2012, 
a w szczególności: porównanie położenia linii 
brzegowej z lat 2004-2006 i w roku 2012, oce-
na zgodności poziomu bezpieczeństwa zaplecza 
gwarantowanego przez systemy ochrony brzegów 
z poziomem wymaganym przez strategię ochrony 
brzegów z uwzględnieniem miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego i studiów 
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uwarunkowań gmin nadmorskich, ocena wpływu 
przedsięwzięć na przedpole budowli i sąsiednie 
odcinki brzegu, ocena kosztów przedsięwzięć 
ochronnych w porównaniu z szacunkową war-
tością zaplecza (kategorią ekonomiczną), ocena 
oddziaływania brzegowych przystani morskich 
na poziom bezpieczeństwa zaplecza. W pracy 
przeanalizowano także studia uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania gmin nadmor-
skich oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 22 gmin nadmorskich, na obsza-
rze których prowadzone są działania ochronne 
w ramach programu „Ochrony Brzegów Mor-
skich”. Z przeprowadzonej pracy wynika, że nie 
wszystkie analizowane gminy posiadają doku-
menty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dotyczące stref sąsiadujących 
bezpośrednio z budowlami ochrony brzegów. 
W gminach, dla których istnieją miejscowe pla-
ny, obejmują one znaczne obszary gmin w są-
siedztwie linii brzegowej morza. Przeprowa-
dzona procedura waloryzacyjna środowiska 
antropogenicznego pasa nadbrzeżnego metodą 
bonitacji punktowej w powiązaniu z wartościami 
przyrodniczymi posłużyła do oceny stopnia zain-
westowania zaplecza brzegu chronionego przez 
systemy ochrony brzegu morskiego. Wyniki tych 
analiz mogą stanowić podstawę do prowadzenia 
prac rozwojowych w gminach nadmorskich zmie-
rzających do wzrostu atrakcyjności turystycznej 
i inwestycyjnej tych rejonów poprzez stworzenie 
dogodnych warunków społeczno-ekonomicznych 
dalszego ich rozwoju. 
• W ramach realizowanego projektu „LAGO-
ONS” rejon Zalewu Wiślanego został wskazany 
jako obszar testowy, w którym lokalna społecz-
ność miała możliwość wspólnego wypraco-
wania własnego obywatelskiego scenariusza 
przyszłego rozwoju oraz rekomendacji dla tego 
rejonu w oparciu o informacje przedstawione 
przez praktyków – przedstawicieli administra-
cji krajowej i regionalnej. Scenariusz posłużył 
do opracowania prognozy zmiany jakości wody 
w Zalewie Wiślanym wskutek przewidywanych 
przyszłych zmian w gospodarowaniu w rejonie 
Zalewu. Rekomendacje zawierały zalecenia dla 
przyszłych kierunków rozwoju oraz zarządzania 
w tym rejonie wynikające z obywatelskiej oceny 
perspektyw, które zostaną przedstawione regio-

nalnym włodarzom (urzędy marszałkowskie, po-
wiatowe i gminne) z prośbą o ich uwzględnienie 
w obecnych oraz przyszłych planach i progra-
mach. Do opracowania scenariuszy przyszłych 
zmian w rejonie Zalewu Wiślanego wskutek pro-
gnozowanych zmian klimatu oraz zmian w go-
spodarowaniu w zlewni służy pakiet modeli ma-
tematycznych SWIM oraz Delft 3D. Wykonane 
zostały obliczenia dla kilku różnych scenariuszy 
klimatycznych oraz dla przypadku modyfikacji 
batymetrii Zalewu poprzez pogłębienie kana-
łów żeglownych. Scenariusze te uwzględniają 
opinię lokalnej społeczności oraz ekspertów na 
temat możliwych kierunków przyszłego rozwoju 
w rejonie Zalewu w perspektywie do roku 2030, 
jak również prognozowanych zmian klimatu 
w perspektywie do roku 2098. Wyniki obliczeń 
wszystkich scenariuszy zaprezentowane zostaną 
w maju 2014 r. na spotkaniu zorganizowanym 
dla interesariuszy z rejonu Zalewu Wiślanego 
(administracji lokalnej i państwowej, Urzędu 
Morskiego, IMGW, WIOŚ, RZGW, Inspektoratu 
Rybołówstwa, biur planowania przestrzennego, 
itp.). Pozwoli to na ocenę słuszności rekomenda-
cji zaproponowanych przez społeczność lokalną, 
jak również ocenę zagrożenia związanego z prze-
widywanymi zmianami klimatu oraz w związku 
z różnym sposobem gospodarowania w zlewni 
Zalewu. Sformułowane zostaną zalecenia co 
do kierunków dalszych działań w rejonie Zale-
wu w celu ograniczenia negatywnych skutków 
różnych form gospodarowania w regionie oraz 
zmian klimatycznych. Końcowe wyniki projektu 
zostaną rozpowszechnione wśród interesariuszy.

 80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 7
 (58) 522-29-00, 522-29-31, 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
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Instytut zatrudnia 105 pracowników, w tym 46 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „B” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
370 prac, z tego 13 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 57 projektów badawczych 
w tym 14 zagranicznych, 13 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 8 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Opublikowano raport „Wpływ budowy auto-
strad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno- 
gospodarczy i terytorialny Polski”, który realizo-
wany był w roku sprawozdawczym na zlecenie 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ogólnym 
celem ewaluacji była ocena wpływu budowy 
autostrad i dróg ekspresowych na rozwój spo-
łeczno-gospodarczy i terytorialny Polski. Cela-
mi cząstkowymi były: ocena wpływu rozbudowy 
sieci autostrad i dróg ekspresowych na popra-
wę dostępności transportowej kraju i regionów 
oraz na jakość i poziom bezpieczeństwa systemu 
transportowego, ocena efektów społeczno-gospo-
darczych (popytowych i podażowych) generowa-
nych w miejscu realizacji inwestycji dot. budowy 
autostrad i dróg ekspresowych oraz ocena syste-
mu zarządzania wybudowanymi odcinkami auto-
strad i dróg ekspresowych w kontekście potrzeb 
użytkowników i gwarancji efektywnego wyko-
rzystania powstałej infrastruktury. Cele oraz przy-
porządkowane im zadania szczegółowe odnosiły 
się do podstawowych kryteriów ewaluacyjnych 
wyznaczających ramy metodyczne badania, ta-
kich jak skuteczność, użyteczność, efektywność 
i trwałość. Badaniem objęto cały obszar Polski. 
Zakres czasowy był ograniczony okresem realiza-
cji inwestycji drogowych wspieranych w ramach 
okresów programowania 2004-2006 i 2007-2013. 

Uwzględniono wszystkie projekty dotyczące sieci 
autostrad i dróg ekspresowych, których budowę 
rozpoczęto przed 2013 r. Wśród inwestycji reali-
zowanych w okresie 2004-2006 ocenie poddano 
także przedsięwzięcia rozpoczęte wcześniej z wy-
korzystaniem przedakcesyjnego funduszu ISPA 
(i kontynuowane w ramach Funduszu Spójności). 
• W publikacji „Potencjał leczniczy klimatu 
Polski” przedstawiono zróżnicowanie przestrzen-
ne wskaźników bioklimatycznych, bodźców kli-
matycznych i okresów klimatoterapeutycznych. 
Na tej podstawie określono możliwości leczenia 
klimatycznego w skali lokalnej. Monografia za-
wiera również rozdział omawiający podstawy 
i formy leczenia klimatycznego oraz propozycję 
weryfikacji norm klimatycznych dla miejscowo-
ści uzdrowiskowych.
• W ramach zadania badawczego „Polska 
wieś w perspektywie 2050 – uwarunkowania, 
prognozy, wizje”, zakończonego w roku spra-
wozdawczym, skoncentrowano się na diagnozie 
współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej na 
polskiej wsi i prognozowaniu zmian w różnych 
perspektywach czasowych. Szczególną uwagę 
zwrócono na ocenę możliwych przekształceń 
obszarów wiejskich w perspektywie 2050 roku. 
Prace prowadzono w powiązaniu z projektem 
„Scenariusze rozwoju i wizje polskiej przestrzeni 
wiejskiej w perspektywie długookresowej”. Wy-
nikiem jest publikacja Polska wieś w perspekty-
wie długookresowej – ujęcie regionalne, która 
wypełnia lukę dotyczącą opracowań prognostycz-
nych nt. polskiej wsi, szczególnie w ujęciu regio-
nalnym (nieliczne dotychczasowe opracowania 
obejmują głównie zagadnienia socjologiczne 
i ekonomiczne).

Zastosowania wyników badań naukowych 
o zna czeniu społecznym: 
• Opracowano raport o ekonomicznych stratach 
i społecznych kosztach niekontrolowanej urbani-
zacji w Polsce. Przedstawiono w nim stanowisko, 
że niekontrolowana urbanizacja powoduje rozle-
wanie się zabudowy i wywołuje różnego rodzaju 
patologie społeczne, środowiskowe i ekonomicz-
ne. Powiększanie się terenów osadniczych w skali 
kraju następuje przy spadku liczby ludności, skut-
kując pogarszaniem warunków życia mieszkań-
ców oraz generując nieuzasadnione koszty funk-
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cjonowania i zobowiązania państwa, zwłaszcza 
dla samorządów.
• W ekspertyzie „Adaptacja Warszawy do 
zmian klimatu, w świetle obecnych i perspekty-
wicznych kierunków rozwoju miasta” opracowa-
no kluczowe zagadnienia związane z przystoso-
waniem miasta do ewentualnych zmian klimatu 
(do 2070 r.): analizę systemu przyrodniczego 
Warszawy w kontekście zmian klimatu, zmien-
ność przestrzenną i czasową oraz prognozę do 
roku 2070 miejskiej wyspy ciepła, zanieczysz-
czenia powietrza w kontekście zmian klimatu, 
adaptację Warszawy do zagrożenia niedoborem 
wody, analizę systemu odprowadzania wód opa-
dowych w aglomeracji warszawskiej, ocenę in-
frastruktury wodno-kanalizacyjnej odwadniają-
cej i retencjonującej wodę pod kątem zagrożenia 
podtopieniami i pogłębiających się niedoborów 
wody na terenie Warszawy oraz zagrożenie po-
wodzią w Warszawie. 

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych: 
• Prowadzenie badań naukowych z obszaru te-
matyki regionalnej oraz studiów koncepcyjnych 
związanych z regionem stanowi zasadniczy ele-
ment działalności Instytutu. Tematyce tej poświę-
cona jest większość realizowanych zadań i pro-
jektów np. „Badanie potencjałów i specjalizacji 
województwa podkarpackiego” (zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego województwa podkarpackie-
go); „Analiza obsłużenia ludności względem 
Warszawy w izochronach według różnych rodza-
jów transportu w 2010 r.” (Mazowieckie Biuro 
Planowania Regionalnego); „Społeczno-gospo-
darcze uwarunkowania rozbudowy korytarza 
transportowego w oparciu o drogę krajową nr 12” 
(Starostwo Powiatowe w Głogowie); „Właściwo-
ści lecznicze klimatu Czarnego Dunajca” (Urząd 
Gminy Czarny Dunajec); „Właściwości leczni-
cze klimatu uzdrowiska Gołdap” (Urząd Miej-
ski w Gołdapi); „Właściwości lecznicze klimatu 
Łagowa” (Urząd Miasta i Gminy Łagów); „Wła-
ściwości lecznicze klimatu Lidzbarka Warmiń-
skiego” (Gmina Miejska Lidzbark Warmiński); 
„Właściwości lecznicze klimatu Jaworza” (Urząd 
Gminy Jaworze); „Właściwości lecznicze klimatu 
miejscowości Lipa” (Gmina Zaklików); „Kon-
sultacje w zakresie przygotowania delimitacji 

Ełckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” 
(Starostwo Powiatowe w Ełku); „Konsultacje 
w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych na Obszarze Metropolitalnym Warszawy” 
(Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego). 
Na zlecenie władz centralnych wykonywane były 
m.in. projekty: „Wpływ budowy autostrad i dróg 
ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy 
i terytorialny Polski” (Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego); „Ocena dokumentu implementacyj-
nego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 
roku (z perspektywą do 2030 r.)” (Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego); „Analiza potrzeb in-
westycyjnych i uzasadnienie założeń operacyj-
nych programu dla Polski Wschodniej na lata 
2014-2020 w obszarze infrastruktura drogowa” 
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego); „Analiza 
potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń 
operacyjnych programu dla Polski Wschodniej 
na lata 2014-2020 w obszarze transport miejski” 
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego); „Sur-
vey on how Member States are implementing 
place-based approach into their Public Policies” 
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego); „Wery-
fikacja i testowanie wskaźników zagospodaro-
wania i ładu przestrzennego w gminach” (Mini-
sterstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej); „Wiejskie obszary funkcjonalne – 
szczegółowe warunki określania obszarów i ich 
granic” (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi); 
„Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” (Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi); „Adaptacja 
Warszawy do zmian klimatu, w świetle obecnych 
i perspektywicznych kierunków rozwoju miasta” 
(Ministerstwo Środowiska, Instytut Ochrony 
Środowiska); „Raport o ekonomicznych stra-
tach i społecznych kosztach niekontrolowanej 
urbanizacji w Polsce” (udział w opracowaniu 
eksperta z Instytutu – Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów); „Konsultacje w zakresie wdrożenia 
Dyrektywy INSPIRE w zakresie tematu IV „pla-
nowanie przestrzenne” (Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej); „Kon-
sultacje w zakresie Programu Badań Statysty-
ki Publicznej GUS” (Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej); „Konsul-
tacje w zakresie delimitacji Miejskich Obsza-
rów Funkcjonalnych w Polsce” (Ministerstwo  
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Rozwoju Regionalnego); „Konsultacje w zakre-
sie Kodeksu Budowlano-Urbanistycznego” (Ko-
misja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego).

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
• Zakończono realizację projektu „Indicators 
and Perspectives for Services of General Interests 
in Territorial Cohesion and Development” (SeGI), 
realizowanego w ramach programu ESPON 2013, 
co zaowocowało opublikowaniem 23 tomu czaso-
pisma „Europa XXI” „Services of general intere-
sts in Europe”, atlasu „European Atlas of Services 
of General Interest” oraz artykułu „Accessibility 
of services of general interest in Europe”.
• Wyniki projektu zakończonego w roku spra-
wozdawczym „European Land Use Patterns” 
(EU-LUPA) realizowanego w ramach programu 
ESPON 2013 opublikowano w 32 tomie „Stu-
diów Obszarów Wiejskich” pt. „European land 
use patterns”.

Uzyskana habilitacja:
Ewa Korcelli-Olejniczak Region metropolitalny. 
Pojęcie. Struktura przestrzenna. Dynamika.
Uzyskane doktoraty:
Bogusława Przewoźna Zmiany właściwości gleb 
zagłębień bezodpływowych jako efekt denudacji 
antropogenicznej i procesów erozyjnych;
Małgorzata Kijowska-Strugała Transport zawie-
siny w warunkach zmieniającej się antropopresji 
w zlewni Bystrzanki (Karpaty fliszowe).

Instytut należy do sieci naukowych: GEOBIOS; 
„Systemy Geoinformacyjne”; „System identyfi-
kacji, detekcji i prognozowania katastrofalnych 
zjawisk hydrometeorologicznych w Europie 
środkowej i wschodniej oraz sposoby ogranicza-
nia ich skutków”; European Rural Development 
Network; Europejska sieć badawcza Spa-Ce- 
Net (Network of Spatial Research and Planning 
in Central and Eastern Europe); Eu-Interact.

 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
 (22) 697-88-41, fax (22) 620-62-21
 e-mail: igipz@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 zatrudnia 88 pracowników, w tym 38 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
190 prac, z tego 23 prace w recenzowanych 
czasopismach naukowych o zasięgu międzyna-
rodowym; realizowano: 74 projekty badawcze 
w tym 11 zagranicznych, 39 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 7 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Realizowano projekt „Rozpoznanie i karto-
graficzny obraz neotektonicznej i współczesnej 
mobilności obszaru Polski w kontekście bezpiecz-
nej lokalizacji elektrowni jądrowych”. W roku 
sprawozdawczym wykonano mapy izoliniowe 
i na ich podstawie wygenerowano modele map: 
ukształtowanie podłoża podczwartorzędowego, 
mapę miąższości utworów czwartorzędowych 
i mapę ukształtowania podłoża podkenozoiczne-
go dla obszaru Polski pozakarpackiej. Interpreta-
cję przeprowadzono w oparciu o autorsko zwery-
fikowaną bazę otworów pozyskaną z Centralnej 
Bazy Danych Geologicznych, złożoną z kilku 
tysięcy punktów. Izolinie powierzchni wgłębnych 
(subQ i subken) zsynchronizowano z izoliniami 
powierzchni terenu i na wychodniach podłoża na 
powierzchni terenu. 
• W ramach realizacji projektu „Opracowanie 
prognozy zapotrzebowania gospodarki polskiej 
na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla 
energetyki w perspektywie 2050 r.” analizowano 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2013/DL_Atlas.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2013/DL_Atlas.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.rrsa.ro/rjrs/V7special3.pdf
http://www.rrsa.ro/rjrs/V7special3.pdf
http://rcin.org.pl/igipz/dlibra/docmetadata?id=31387&from=publication
http://rcin.org.pl/igipz/dlibra/docmetadata?id=31387&from=publication
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różne scenariusze rozwoju zapotrzebowania na 
węgiel w zależności od kształtowania się warun-
ków makroekonomicznych rozwoju kraju i za-
potrzebowania na energię elektryczną, decyzji 
unijnych w zakresie kształtowania polityki kli-
matycznej po roku 2020, kierunków jej rozwoju 
oraz decyzji w zakresie wydobycia gazu z łupków 
i budowy energetyki jądrowej.
• Opracowano wieloaspektową analizę możli-
wości stworzenia giełdowego indeksu dla kra-
jowego węgla energetycznego i jego wdrożenia 
przez Towarową Giełdę Energii SA. Praca za-
wiera analizę metodologii wyznaczania indeksów 
węgla energetycznego, stosowanych w handlu 
międzynarodowym oraz elementów konstrukcji 
indeksów w aspekcie ich zastosowania w two-
rzeniu polskiego indeksu węgla energetycznego. 
Przedstawiono możliwości wykorzystania indek-
su na krajowym rynku węgla energetycznego oraz 
na rynku energii elektrycznej.
• Realizowano projekt „Badania środowisko-
we potrzeb w zakresie usług ICT oraz metod 
ich realizacji w ramach dziedzinowej platformy 
Energetyka w zakresie modelowania krajowego 
sektora wytwarzania energii elektrycznej”. Celem 
pierwszej części prac była identyfikacja potrzeb 
i problemów indywidualnych badaczy (środowi-
ska naukowo-badawczego w zakresie energetyki) 
w adaptacji nowoczesnych technologii ICT w za-
kresie modelowania krajowego sektora wytwarza-
nia energii elektrycznej oraz analiza istniejącego 
oprogramowania wykorzystywanego do modelo-
wania sektora wytwarzania energii elektrycznej.

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym: 
• Dokonano przeglądu i reinterpretacji archi-
walnych danych dotyczących wstępnie udoku-
mentowanych złóż polihalitu w rejonie Zatoki 
Puckiej, przeprowadzono kontrolne badania mi-
neralogiczne i chemiczne próbki z zachowanego 
rdzenia z serii złożowej oraz opracowano osta-
teczną wersję „Projektu robót geologicznych na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potaso-
wej w obrębie obszaru koncesyjnego Werblinia”.
• Sformułowano i przedstawiono oryginalne 
zasady dokumentowania niekonwencjonalnych 
złóż gazu i ropy naftowej w łupkach w szcze-
gólności: klasyfikacji zasobów w nawiązaniu do 

standardów międzynarodowych (Petroleum Re-
sources Management System – PRMS), sposobu 
wyznaczania granic złóż oraz wyboru metod ob-
liczania zasobów. 

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych: 
• Opracowano roczną analizę stanu gospodar-
ki odpadami komunalnymi dla gminy Białystok, 
w celu weryfikacji możliwości technicznych 
i organizacyjnych w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Opracowana analiza 
wykazuje, że zakres wymaganych ustawowo 
informacji powinien zostać rozszerzony. Anali-
za powinna dostarczać niezbędnych informacji 
dla tworzenia efektywnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi lub jego modyfikacji 
z uwzględnieniem indywidualnego charakteru 
miasta, gminy, aglomeracji oraz regionu. Praca 
wykazała na konieczność rozszerzenia analizy 
o szereg istotnych elementów, których obraz po-
zwala na skuteczną diagnozę.
• W ramach rocznej analizy stanu gospodar-
ki odpadami komunalnymi dla miasta Białystok 
dokonano (jako proponowany element dodat-
kowy analizy) próby optymalizacji istniejących 
i planowanych regionalnych instalacji dla całej 
aglomeracji białostockiej oraz regionu central-
nego: ZUOK Hryniewicze i ZUOK Białystok 
z uwzględnieniem instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych. Prze-
prowadzone prace doprowadziły do wniosków 
wskazujących na konieczność weryfikacji kierun-
ku przepływu i wielkości strumienia odpadów 
komunalnych. Analiza mocy przerobowych i za-
sadność funkcjonowania poszczególnych instala-
cji muszą być rozpatrywane wspólnie z regionem 
centralnym województwa gospodarowania odpa-
dami, co uzasadnia sensowność jego tworzenia 
i funkcjonowania.
• Prowadzono prace na terenie gminy Limano-
wa, w miejscowości Kłodne. Główną płaszczyzną 
współpracy z gminą była tematyka oceny zagro-
żenia osuwiskowego w Kłodnem. W jej ramach 
prowadzono prace obejmujące kartowanie geo-
logiczno-inżynierskie oraz instalacje punktów 
geodezyjnych mających na celu rozpoznanie 
kierunku i wartości przemieszczeń powierzchnio-
wych w obrębie osuwiska, jak również obszaru 
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znajdującego się w strefie jego bezpośredniego 
oddziaływania. Wyniki prac przedstawione zosta-
ły w formie raportu władzom gminy Limanowa 
oraz na Barbórkowych Sesjach Naukowych Pionu 
Górniczego organizowanych na AGH.
• Opracowano (w ramach ogłaszanego corocz-
nie przez Ministerstwo Gospodarki konkursu 
„Azbest”), programy usuwania materiałów zawie-
rających azbest wraz ze szczegółową inwentaryza-
cją. Programy te zostały opracowane dla siedmiu 
gmin o charakterze wiejskim, dwóch gmin miej-
skich oraz trzech miejsko-wiejskich. Przeprowa-
dzono inwentaryzację wśród gospodarstw indywi-
dualnych (mieszkańców), na obiektach będących 
we władaniu gminy, na obiektach firm i przedsię-
biorstw (w tym PKP i MON) oraz na pozostałych 
obiektach. Programy pozwalają na uruchomienie 
możliwości pozyskania środków finansowych 
na realizację zadań dla mieszkańców gmin.
• W ramach projektu „Strategie i scenariusze 
technologiczne zagospodarowania i wykorzy-
stania złóż surowców skalnych” przygotowano 
monografie na ten temat dla trzech województw: 
mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazur-
skiego. Scharakteryzowano m.in. źródła i podaż 
surowców skalnych w województwie, uwarunko-
wania ich transportu oraz relacje popytu do poda-
ży w obrębie województwa. Wskazano zalecane 
działania strategiczne w zakresie pozyskiwania 
tych surowców w danym województwie, w tym 
kierunki stosowania innowacyjnych technologii, 
doskonalenie logistyki transportu surowców oraz 
wskazanie potrzeby ochrony ważniejszych złóż 
niezagospodarowanych poddanych waloryzacji. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
• W ramach współpracy sieciowej FENCO – 
NET powstała wspólna publikacja „Experimental 
study of mercury removal from exhaust gases”.
• W wyniku współpracy z Wardell Armstrong 
z Wielkiej Brytanii stworzono załącznik do pro-
spektu emisyjnego Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
S.A., która wprowadziła na Giełdę Papierów War-
tościowych w Warszawie nowy pakiet akcji.

Uzyskane habilitacje: 
Jacek Kamiński Siła rynkowa w krajowym sekto-
rze wytwarzania energii elektrycznej;

Barbara Tomaszewska Utylizacja wód geotermal-
nych z wykorzystaniem technik membranowych.

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

Instytut należy do klastrów i konsorcjów na-
ukowych: Innowacyjny Śląski Klaster Czystych 
Technologii Węglowych; Małopolsko-Podkar-
packi Klaster Czystej Energii; Europejska Plat-
forma Surowców Mineralnych; Polska Platforma 
Technologiczna Surowców Mineralnych;
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, 
Członek Wspierający Górniczej Izby Przemysło-
wo-Handlowej; Członek Wspierający Polskiego 
Komitetu Światowej Rady Energetycznej; Kon-
sorcjum Eco-Safety-Geo Centrum Badawcze 
PAN; Konsorcjum w sprawie platformy współ-
pracy z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź 
S.A.; Konsorcjum utworzone w celu realizacji 
Narodowego Programu rozpoznawania formacji 
i struktur odpowiednich do bezpiecznego geolo-
gicznego składowania CO2 wraz z ich monito-
ringiem; Konsorcjum naukowo-przemysłowe do 
realizacji projektu: Procesy i technologie zmie-
rzające do ograniczania oraz emisji CO2 pocho-
dzącego z procesów spalania paliw kopalnych.

 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. rzecz. 
PAN Ryszard Tadeusiewicz

Instytut zatrudnia 36 pracowników, w tym 25 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 2(B) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
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wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 48 
prac, z tego 13 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 22 projekty badawcze w tym 1 za-
graniczny, 4 zadania badawcze w ramach dzia-
łalności statutowej.

Wybrane wyniki: 
• Przeprowadzono analizę charakterystyki ru-
chu w obecnym Internecie w oparciu o najnowsze 
dane udostępniane naukowcom przez organizację 
CAIDA oraz w oparciu o dane zebrane w La-
boratorium Instytutu. Opracowano realistyczne 
modele źródeł ruchu przy wykorzystaniu proce-
sów markowowskich (MMPP, BMAP, HMM). 
Utworzono analityczne (markowowskie) modele 
prostych mechanizmów kontroli ruchu w sieci In-
ternet przy wykorzystaniu opracowanych źródeł 
ruchu. Utworzono również modele symulacyjne 
analogicznych mechanizmów przy wykorzysta-
niu symulatora zdarzeń dyskretnych OMNeT++. 
Zbadano m.in. wpływ samopodobieństwa na 
działanie mechanizmów aktywnego zarządzania 
buforami.
• Opracowano i stworzono rozproszone środo-
wisko analizy numerycznej dla kwantowej teorii 
informacji, jako zestaw narzędzi programistycz-
nych oraz bibliotek dla architektur równoległych, 
pozwalających na badania symulacyjne stanów 
i kanałów kwantowych. Opracowano procedu-
ry prowadzenia symulacji złożonych układów 
kwantowych z wykorzystaniem macierzy rzad-
kich. Zaimplementowano również rozproszone 
algorytmy do generowania cieni numerycznych 
operatorów przejścia, pojawiających się przy ana-
lizie układów informatyki kwantowej.
• Celem projektu „Budowa powierzchniowych 
modeli przestrzennych z wykorzystaniem metod 
geometrii obliczeniowej” jest opracowanie metod 
umożliwiających efektywne budowanie modeli 
powierzchniowych, poczynając od akwizycji 
danych pomiarowych aż po generowanie mo-
delu parametrycznego oraz jego wizualizację. 

Zgromadzenie pełnej informacji przestrzennej 
o obiekcie możliwe jest na podstawie wielu po-
miarów wykonanych z różnych punktów obser-
wacji. Zaproponowano realizację reprezentacji 
o wielu poziomach złożoności w oparciu o ideę 
siatek progresywnych. Do celów pomiarowych 
wykorzystano skanery 3D dostępne w Labo-
ratorium Eksploracji Przestrzeni 3D Instytutu. 
Przeprowadzono praktyczne digitalizacje detali 
architektonicznych, obiektów muzealnych oraz 
innych przedmiotów dziedzictwa kultury do po-
staci siatek punktów pokrytych teksturą. Zbiór 
danych pomiarowych stanowią eksponaty mu-
zealne udostępnione przez Muzeum w Gliwicach 
oraz elementy architektury sakralnej z terenu Die-
cezji Gliwickiej.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
• Instytut jest współuczestnikiem regionalnego 
projektu Utworzenie Klastra Przemysłów Kre-
atywnych i Kulturalnych „Made in Śląsk”. Jest 
to inicjatywa zorganizowania przedsiębiorstw, 
środowiska naukowo-akademickiego oraz insty-
tucji kulturalnych i środowisk twórczych w grupę 
współpracujących ośrodków w ramach idei „Cre-
ative industries”.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
• Instytut uczestniczył w projekcie badawczym 
„Numerical computation for Markov chains on 
GPU: building chains and bounds, algorithms 
and applications”, wykonywanym wspólnie 
z Uniwersytetem w Wersalu – postępy w roz-
woju metody ograniczeń stochastycznych dla 
łańcuchów Markowa w celu wykorzystania ich 
do ograniczenia rozmiaru modeli sieci kompu-
terowych. Rozwój algorytmów obliczeniowych 
związanych z modelami sieci komputerowych 
i numerycznym rozwiązywaniem łańcuchów 
Markowa o wielkiej liczbie stanów przy wyko-
rzystaniu architektur CUDA.
• Opracowano modele stanów nieustalonych 
w sieciach po awarii, gdy poszczególne węzły 
sieci łączą się z zarządcą sieci, by ściągnąć nie-
zbędne dane dla dalszej prawidłowej pracy, tzw. 
boot-up storm oraz ogólne metody modelowania 
stanów nieustalonych.
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Uzyskany doktorat: 
Michał Cholewa Czołowe funkcje kuliste jako 
baza do aproksymacji sygnałów o ograniczonym 
paśmie.

Instytut jest członkiem konsorcjum „Nowe tech-
nologie”. 

Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: 
Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii. 

 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 Warmu-
ziński 
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
inż. Leon Troniewski 

Instytut zatrudnia 63 pracowników, w tym 29 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „B” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 62 
prace, z tego 20 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 18 projektów badawczych w tym 2 
zagraniczne, 7 zadań badawczych w ramach dzia-
łalności statutowej; we współpracy z zagranicą 
realizowano 6 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Przeprowadzono badania procesu utleniania 
niskostężonych mieszanin metan – powietrze 
w badawczo-demonstracyjnej instalacji spalania 

rewersyjnego, przy prędkościach przepływu gazu 
ok. 50% większych niż w poprzednich badaniach. 
Uzyskane wyniki badań umożliwiły podjęcie de-
cyzji o budowie (w ramach Konsorcjum zawar-
tego z Kompanią Węglową S.A.) przemysłowej 
instalacji pilotowej o wydajności 25000÷35000 
Nm3/h do spalania metanu zawartego w powietrzu 
wentylacyjnym kopalń. Instalacja będzie również 
zawierała moduł wykorzystujący oryginalną me-
todę odzysku ciepła wytworzonego w procesie.
• Zaprojektowano i wybudowano demonstra-
cyjną instalację do usuwania ditlenku węgla ze 
spalin w procesie łączącym adsorpcję zmienno-
ciśnieniową i separację membranową. Wykazano 
możliwość wydzielenia ditlenku węgla ze spalin 
ze 100% skutecznością i uzyskania CO2 o czy-
stości ponad 95%. Opracowano symulator nume-
ryczny do projektowania procesu. Opracowana 
technologia znajdzie zastosowanie do usuwania 
ditlenku węgla z dużych strumieni spalin emito-
wanych w przemyśle energetycznym.
• Opracowano metodę rozdziału mieszanin aze-
otropowych poprzez odparowanie i kondensację 
filmu cieczy w obecności inertów. Inerty w obu 
fazach działają jak selektywne filtry, zastępując 
membrany polimerowe lub ceramiczne. Odpo-
wiedni dobór gazu inertnego, ilości inertu w cie-
czy oraz temperatury odparowania umożliwia 
optymalizację i wzrost selektywności rozdziału. 
Proces znajdzie zastosowanie w przemyśle spo-
żywczym, farmaceutycznym i biotechnologii do 
rozdziału mieszanin wrażliwych na temperaturę.
• Wykonano badania rozpuszczalności pyłów 
pochodzących ze spalania węgla brunatnego 
w kotłach fluidalnych w celu określenia możliwo-
ści ich zastosowania w procesie karbonatyzacji. 
Stwierdzono bardzo dobrą rozpuszczalność bada-
nych pyłów w wodzie, niezależnie od parametrów 
procesu. Spośród wszystkich badanych odpadów 
popioły fluidalne są najbardziej odpowiednie do 
wykorzystania w procesie karbonatyzacji i będą 
wykorzystane w dalszych badaniach, których 
celem jest opracowanie użytecznej praktycznie 
technologii wiązania CO2.

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym: 
• Przekazano partnerowi przemysłowemu (PRO-
FARB Grupa Chemiczna Sp. z o.o) know-how 
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dotyczące biotechnologii oczyszczania powietrza 
z lotnych związków organicznych w bioreakto-
rach strużkowych. Obejmowało ono zarówno dane 
dotyczące konstrukcji bioreaktora, jak i sposobu 
prowadzenia procesu. Wyszczególniono parame-
try procesowe, których wartość należy kontrolo-
wać w trakcie procesu i utrzymywać na odpowied-
nim poziomie za pomocą układu automatycznej 
regulacji. Aplikacja tej technologii będzie miała 
duże znaczenie dla ochrony środowiska przed  
emisją kancerogennych związków i odorów.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
Instytut jest członkiem Platformy Innowacji Tech-
nologicznej Regionu Opolszczyzny (PITRO), 
której specjalnością są technologie innowacyj-
ne. Celem Platformy jest integracja środowisk 
naukowo-badawczych i producentów, zwłaszcza 
z branży chemicznej, przeróbki węgla i ropy, farb 
i lakierów oraz energetyki. 

Uzyskane habilitacje:
Maria Madej-Lachowska Reforming metanolu 
parą wodną – termodynamika, kataliza i kine-
tyka procesu;
Adam Rotkegel Wymiana ciepła i masy w zinte-
growanym procesie kondensacji i adsorpcji;
Zenon Ziobrowski Transport masy i ciepła w zin-
tegrowanych procesach odparowania i konden-
sacji. 
Uzyskany doktorat:
Anna Pawlaczyk Opis procesu homogenicznego 
spalania niskostężonych mieszanin powietrze – 
metan w wypełnieniu monolitycznym i ocena jego 
przydatności do modelowania reaktorów rewer-
syjnych.

Instytut należy do sieci naukowej: Śląskie Cen-
trum Zaawansowanych Technologii.

Instytut jest członkiem konsorcjów i klastrów na-
ukowych: Konsorcjum naukowo-przemysłowe; 
Wspólnota Wiedzy i Innowacji (KIC – Knowledge 
and Innovation Community) Zrównoważona Ener-
gia – Węzeł w Krakowie; International Scientific 
Thematic Network for Environmental Technolo-
gies ENVITECH-NET; Polska Platforma Tech-
nologiczna Środowiska; Polska Izba Gospodarcza 

Zaawansowanych Technologii; EUROGIA+ – Kla-
ster Programu Eureka; Park Naukowo-Technolo-
giczny TECHNOPARK GLIWICE, sp. z o.o., 
Platforma Innowacji Technologicznej Regionu 
Opolszczyzny.

 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 5
 (32) 231-08-11, (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. rzecz. PAN Jarosław Mikielewicz 
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp. 
PAN Tadeusz Chmielniak

Instytut zatrudnia 184 pracowników, w tym 67 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „B” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
373 prace, z tego 58 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 79 projektów badawczych 
w tym 18 zagranicznych, 9 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 22 tematy.

Wybrane wyniki: 
• Zastosowano metodę uderzenia hydraulicz-
nego (Gibsona) w badaniach gwarancyjnych 
zmodernizowanych hydrozespołów Elektrowni 
Szczytowo-Pompowej Żydowo. Głównym celem 
badań było wyznaczenie osiąganych parametrów 
energetycznych i eksploatacyjnych hydrozespo-
łów odwracalnych nr 1 i 2 o mocy nominalnej 
55 MW w ESP Żydowo po wymianie wirników 

http://www.iich.gliwice.pl


– 202 –

pompoturbin oraz porównanie tych parametrów 
z parametrami gwarantowanymi. Przygotowane 
procedury wykonania pomiarów i badań zostały 
zaakceptowane przez zainteresowane strony (zle-
ceniodawcę, wykonawcę badań i dostawcę tech-
nologii). Do pomiaru natężenia przepływu wody 
przez turbinę wykorzystano metodę uderzenia 
hydraulicznego, popularnie zwaną metodą Gib-
sona. Zastosowanie tej metody wymagało przy-
gotowania specjalnych urządzeń pomiarowych na 
rurociągach derywacyjnych badanych hydroze-
społów. Do obliczania mierzonej wartości natę-
żenia przepływu wykorzystano wcześniej zwery-
fikowane własne oprogramowanie GIB-ADAM. 
Obliczanie mierzonej wartości natężenia prze-
pływu tym programem odbywa się na podstawie 
całkowania w czasie przebiegu zmian różnicy 
ciśnienia mierzonej pomiędzy dwoma przekro-
jami pomiarowymi rurociągu w trakcie względ-
nie szybkiego odcinania przepływu wody za po-
mocą kierownicy łopatkowej badanej maszyny.
• W ramach projektu „Modelowe kompleksy 
agroenergetyczne jako przykład kogeneracji roz-
proszonej opartej na lokalnych i odnawialnych 
źródłach energii” opracowany został projekt oraz 
dokumentacja wykonawcza mikrosiłowni koge-
neracyjnej małej mocy, służącej do jednoczesnego 
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w ma-
łej skali, na potrzeby indywidualnych odbiorców. 
Opracowana mikrosiłownia umożliwi wytwa-
rzanie użytecznych form energii przy wykorzy-
staniu biomasy pochodzącej z lokalnych i od-
nawialnych zasobów. Układ termodynamiczny 
mikrosiłowni kogeneracyjnej opiera się na obiegu 
Rankine’a (ORC) z wykorzystaniem czynnika 
niskowrzącego. Przy mocy cieplnej ok. 25 kW, 
opracowane urządzenie pozwoli na wytwarza-
nie ok. 2,5 kW mocy elektrycznej, którą będzie 
można wykorzystać do zasilania oświetlenia lub 
innych urządzeń elektrycznych. Do konwersji 
energii cieplnej na elektryczną w mikrosiłowni 
wykorzystano nowo opracowaną prototypową 
mikroturbinę parową, której cechą szczególną 
jest hermetyczność (do zasilania turbiny i ło-
żysk wykorzystuje się ten sam czynnik roboczy 
mikrosiłowni). W ramach projektu opracowano 
3 warianty konstrukcyjne mikroturbin, różniące 
się rozwiązaniem układu przepływowego oraz 
sposobem łożyskowania wirnika. Mikroturbiny 

te są aktualnie przedmiotem badań laboratoryj-
nych i prac optymalizacyjnych. Mikrosiłownia 
będzie mogła mieć zastosowanie w domach jed-
norodzinnych, małych gospodarstwach rolnych, 
domach wczasowych itp., gdzie z powodzeniem 
może zastąpić tradycyjne piece grzewcze. Pod-
stawową zaletą opracowywanej mikrosiłowni jest 
istotna poprawa wykorzystania energii paliwa 
przy skojarzonym wytwarzaniu ciepła i energii 
elektrycznej. Urządzenia tego typu zwiększa-
ją również udział odnawialnych źródeł energii 
w bilansie paliwowo-energetycznym.
• Opracowano elektrostatyczny mokry skruber 
do usuwania nanocząstek zanieczyszczeń ze spa-
lin silnika Diesla lub gazów odlotowych z kotłów 
energetycznych. Skruber obejmuje elektryzator 
cząstek stałych zanieczyszczeń i elektryzator 
kropli rozpylanych cieczy. Naelektryzowane 
cząstki stałe osadzane są na kroplach cieczy pod 
wpływem sił elektrycznych w kolumnie skrube-
ra. Osiągnięto liczbową skuteczność odpylania 
większą od 90% w zakresie wielkości cząstek 
< 300 nm (urządzenie opracowano wspólnie 
z RAFAKO S.A.). 
• W projekcie „Wizualizacja uszkodzeń w kon-
strukcjach cienkościennych” opracowano metodę 
przetwarzania sygnałów pełnego pola propagują-
cych się fal sprężystych w materiale konstrukcji 
cienkościennej zarejestrowanych przez wibrometr 
laserowy. Metoda polega na filtrowaniu sygnałów 
pełnego pola fal sprężystych w dziedzinie liczb 
falowych. Przetwarzanie sygnałów wzbogacono 
o kompensację zjawiska tłumienia fal. Dzięki 
temu możliwe jest dokładniejsze oszacowanie 
wielkości uszkodzenia niezależnie od jego od-
ległości od źródła wzbudzania fal. Opracowano 
metodę przetwarzania sygnałów pełnego pola pro-
pagujących się fal sprężystych w materiale kon-
strukcji cienkościennej zarejestrowanych przez 
wibrometr laserowy. Metoda umożliwia identyfi-
kację pęknięć w konstrukcjach metalowych oraz 
delaminacji w konstrukcjach kompozytowych.

Zastosowania wyników badań o znaczeniu 
społecznym:
• Zbudowano małą instalację do ciągłego zga-
zowania biomasy, która wytwarza gaz o kalorycz-
ności powyżej 4,5 MJ/m3. Gaz ten stosowany jest 
w generatorze prądu elektrycznego z silnikiem 
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o zapłonie iskrowym. Tak niewielka instalacja 
może znaleźć zastosowanie w tysiącach gospo-
darstw rolnych i firm posiadających własne źró-
dło biomasy. Może to znacząco poprawić sytuację 
ekonomiczną gospodarstw i firm w rejonach rol-
niczych i wiejskich, ponieważ pozwala produko-
wać prąd elektryczny na własne potrzeby.
• W ramach projektu „Nowe pigmenty…” 
badano historyczną kolekcję farb J. Matejki 
z okresu ok. 1860 r. Celem badań było utworze-
nie bazy danych referencyjnych do analiz in situ 
autentyczności materiałów malarskich J. Matejki 
w muzeach i zbiorach kolekcjonerskich. W części 
obejmującej żółcienie nieorganiczne zidentyfiko-
wano np.: żółcień chromową, strontową, kadmo-
wą i neapolitańską. Stwierdzono przy tym dla 
farb o tych samych oznaczeniach producenta (R. 
Aine’, Paris) istotne różnice pigmentacji/składu 
chemicznego.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
• Prowadzenie badań naukowych w dziedzi-
nie energetyki (szczególnie odnawialnej) jako 
obszarze będącym specjalizacją naukową i tech-
nologiczną Pomorza; współudział (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski, Politechnika Gdańska oraz 
Politechnika Koszalińska) w opracowywaniu 
programu makrokierunku na studiach II stopnia 
pn. Ekoenergetyka prowadzone w ramach Bał-
tyckiego Klastra Ekoenergetycznego; budowa 
oraz wyposażenie Centrum Badawczego „Kon-
wersja Energii i Źródła Odnawialne” w gminie 
Jabłonna; projektowanie oraz zakup nowoczesnej 
infrastruktury badawczo-rozwojowej (wspólnie 
z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Po-
litechniką Gdańską i ponad 10 MSP) do badań 
w zakresie małej energetyki wiatrowej, mikro-
turbin, minisiłowni kogeneracyjnych, kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła, czystego spalania, 
wytwarzania biopaliw alternatywnych; koordy-
nacja Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego 
w ramach projektu „Wsparcie tworzenia i roz-
woju powiązań kooperacyjnych w Klastrze Klu-
czowym Województwa Pomorskiego – Bałtyckim 
Klastrze Ekoenergetycznym” – zorganizowanie 
kolejnej edycji Drużynowego Konkursu Tech-
nicznego EKOTECH 2013 dla młodzieży szkół 
średnich województwa pomorskiego.

• Inicjowanie i prowadzenie prac oraz stu-
diów koncepcyjnych związanych z regionem 
– współpraca ze Specjalną Pomorską Strefą 
Ekonomiczną w Gdańsku i z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska przy udostęp-
nianiu i rozwoju środowiskowego laboratorium 
biopaliw i mikroenergetyki, które jest dostępne 
dla środowiska biznesu, nauki, inżynierii i dla 
szkół; udostępnienie członkom Bałtyckiego 
Klastra Ekoenergetycznego czterech wzorco-
wych studiów wykonalności wg wymagań RPO 
Województwa Pomorskiego dla następujących 
odnawialnych źródeł energii: wytwarzania ener-
gii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem 
biomasy lub biogazu, elektrowni wiatrowej, 
elektrowni wodnej (o mocy do 10 MW), wy-
twarzania energii elektrycznej w instalacjach 
fotowoltaicznych.
• Udział w projekcie MKiDN (wraz z Muzeum 
Zamkowym w Malborku) „Pradzieje prawo-
brzeżnego Powiśla” – badania dotyczyły zbioru 
archeologicznych zabytków metalowych z prac 
wykopaliskowych (1974-1980) w Nowym Targu 
k/Malborka. Analizy wykonane metodą fluore-
scencji rentgenowskiej (XRF) dostarczyły in-
formacji o składzie pierwiastkowym badanych 
materiałów i stanowią punkt wyjścia do do-
kładniejszych badań dotyczących oryginalności 
obiektów, ich pochodzenia i technologii wyko-
nania stosowanych w przeszłości. 

Uzyskano patent „Urządzenie plazmowe do ob-
róbki powierzchni elementów”.

Tytuł profesora uzyskał Anatol Jaworek.
Uzyskana habilitacja: 
Alicja Krystyna Krella Degradacja systemów po-
włoka nanokrystaliczna – stalowe podłoże w wa-
runkach niszczenia kawitacyjnego.
Uzyskane doktoraty: 
Joanna Grzelak Jednoczesny wpływ intensyw-
ności i skali turbulencji na parametry przejścia 
laminarno-turbulentnego typu by-pass;
Kamil Szewc Rozwój metody Smoothed Particle 
Hydrodynamics dla przepływów z powierzchnia-
mi rozdziału.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
„Opracowanie metody doboru typu konstrukcji 
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wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich 
obszarach morskich”; „Zastosowanie metody 
bezdotykowej do monitorowania drgań łopatek 
wirnikowych typu ND37 w niskoprężnej części 
turbiny parowej 18K370”; „Kompleksowe roz-
wiązania technologii chłodniczej składowania 
warzyw”; „Nieinwazyjne metody oceny degra-
dacji fizykochemicznej i mechanicznej elemen-
tów konstrukcji kompozytowych”; „Wykorzysta-
nie materiałów termoelektrycznych do poprawy 
stabilności termicznej systemów łożyskowania 
wirników szybkoobrotowych”; „Innowacyjny 
desorber do pomiaru gazów rozpuszczonych 
w płuczkach wiertniczych”; „Modelowe kom-
pleksy agroenergetyczne jako przykład koge-
neracji rozproszonej opartej na lokalnych i od-
nawialnych źródłach energii”; „Nowoczesne 
technologie materiałowe stosowane w przemyśle 
lotniczym”; Morskie Centrum Ekoenergii i Eko-
systemu MORCEKO; „Opracowanie zintegro-
wanych technologii wytwarzania paliw i energii 
z biomasy”; „Zaawansowane technologie pozy-
skiwania energii. Opracowanie technologii dla 
wysokosprawnych „zeroemisyjnych” bloków 
węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 
ze spalin”; „Monitorowanie stanu technicznego 
konstrukcji i ocena jej żywotności”; „Urządzenie 
laserowe do femtosekundowej mikroobróbki ma-
teriałów”; „Nowoczesne technologie dla sektora 
rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji ga-
zów cieplarnianych”; „Generation of Hydrogen 
by Kerosene Reforming via Efficient and Low 
Emission New Alternative, Innovative, Refined 
Technologies for Aircraft Application (Green-
Air); „Dissemination and fostering of plasma 
based technological innovation for environment 
protection in BSR (PlasTEP); „Useful Plasma for 
Aerodynamic Control (PLASMAERO)”; „Full 
Aero-thermal Combustor-Turbine interaction 
Research (FACTOR)”; „Engine Representa-
tive Internal Cooling Knowledge and Applica-
tions (ERICKA); „Innovative After-Treatment 
System for Marine Diesel Engine Emission 
Control (DEECON)”; „Transition Location Ef-
fect on Shock Wale Boundary Layer Interaction 
(TFAST)”; „Engine Breakthrough Components 
and Subsystems (E-BREAK)”; „New Materials 
and Reliability in Offshore Wind Turbines Tech-
nology, (MARE-WINT)”; „Innovative Meth-

ods of Separated Flow Control in Aertonautics 
(IMESCON)”; „Static and Dynamic piezo-driven 
Streamwise Wortex Generators for Active Flow 
Control (STA-DY-WI-CO; „Generation of Swell-
ing Pressure in a Coke, Transmission on Oven 
Walls and Consequences on Wall Degradation 
(SPRITCO). 

Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: 
Umowa w celu wspólnej realizacji projektu euro-
pejskiego „Public Energy Alternatives – Sustain-
able Energy Startegies as a Chance for Regional 
al Development (PEA)”; Umowa w celu wspólnej 
realizacji projektu europejskiego BIOENERGY; 
Umowa w celu wspólnej realizacji projektu eu-
ropejskiego „The Baltic Sea Regional Bioenergy 
Promotion Project 2 (BIOENERGY 2)”; Umowa 
o utworzeniu konsorcjum „Bałtycki Klaster Eko-
energetyczny”. 
Instytut jest członkiem „European Research Com-
munity on Flow, Turbulence and Combustion”; 
European Energy Research Alliance (EERA)”; 
„KIC – Europejska Wspólnota Wiedzy i Innowa-
cji”; Międzynarodowej Sieci Naukowo-Technicz-
nej „BalticNet – PlasmaTec”; „European Small 
Hydropower Association ESHA (Europejskie 
Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej)”; 
koordynatorem Bałtyckiego Klastra Ekoenerge-
tycznego; członkiem Towarzystwa Elektrowni 
Wodnych, Polskiego Komitetu Normalizacyjne-
go – Komitet Techniczny nr 47 „Pompy i turbiny 
wodne” oraz nr 311 „Konserwacji Dóbr Kultu-
ry”; Fundacji Bałtycka Ekoenergetyka; człon-
kiem Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania 
Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych 
i Technicznych KOPIPOL.

 80-231 Gdańsk, ul. J. Fiszera 14
 (58) 341-12-71
 e-mail: imp@imp.gda.pl
www.imp.gda.pl

INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU 
PAN

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
inż. Janusz Roszkowski
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Instytut zatrudnia 54 pracowników, w tym 19 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 49 
prac, z tego 10 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 9 projektów badawczych i 11 zadań 
badawczych w ramach działalności statutowej; 
we współpracy z zagranicą realizowano 2 tematy.

Wybrane wyniki: 
• Opracowano model numeryczny opisujący 
proces sorpcji wymiennej CO2/CH4 zachodzącej 
w brykiecie węglowym. Celem pracy był opis 
i ujęcie skomplikowanych procesów mających 
miejsce w trakcie przebiegu zjawiska. Opracowa-
nie modelu wymagało przyjęcia szeregu hipotez. 
Założono, że sorpcja wymienna zachodzi na po-
wierzchni pomiędzy ściankami ziaren a makro-
porami sorbentu. Postawiono hipotezy dotyczące 
kinetyki procesu sorpcji wymiennej oraz wpływu 
zaawansowania tego procesu na filtracyjny trans-
port mieszaniny gazów poprzez sieć makroporów. 
Prezentowany model sorpcji wymiennej stanowi 
układ równań rozwiązywanych numerycznie. Sy-
mulacje numeryczne porównano z wynikami eks-
perymentów laboratoryjnych sorpcji wymiennej 
CO2/CH4 zachodzącej w brykiecie węglowym. 
Opracowany model stanowi użyteczne narzędzie 
do oceny możliwości wykorzystania zjawiska 
sorpcji wymiennej dla celów sekwestracji CO2 
przy równoczesnej możliwości odzyskiwania 
CH4 jako gazu energetycznego. 
• W ramach projektu „Opracowanie modelu 
przemieszczeń poziomych wywołanych pod-
ziemną eksploatacją górniczą z uwzględnieniem 
ich wpływu na obiekty budowlane”, w roku 
sprawozdawczym badania skierowane były na 
rozpoznanie zjawiska przemieszczeń pozio-
mych powierzchni terenu w wyniku eksploatacji 

pokładów węgla w niemieckiej kopalni BW 
Prosper Haniel. Przeprowadzone kompleksowe 
studia pomiarów przemieszczeń poziomych wy-
kazały istnienie proporcjonalności między wek-
torem przemieszczenia poziomego, a wektorem 
nachylenia profilu niecki osiadania. Analizując 
wyniki szczegółowych przekrojów prostopadłych 
do wybiegu można zauważyć, że najmniejsza 
wartość współczynnika przemieszczeń B okre-
ślona została na krawędziach eksploatacji i rośnie 
do środka wybranej przestrzeni eksploatacyjnej. 
Maksymalną wartość uzyskano dla przekroju, 
który przechodzi przez środek pola eksploatacji. 
Najniższe wartości parametru oszacowano dla 
przekrojów, w których ściana zaczynała swój 
bieg. Znacznie większe wartości parametru B 
otrzymano dla przekrojów sumarycznych równo-
ległych do wybiegu. Jeżeli wniosek ten potwier-
dzi się w dalszych analizach dla innych kopalń 
może, to oznaczać, że wartość przemieszczenia 
poziomego uzależniona jest również od kształtu 
wybranej przestrzeni. 
• Realizowano zadanie „Badania przestrzen-
nej propagacji oraz optymalizacja metod ge-
neracji, detekcji i analizy fal temperaturowych 
w aspekcie bezwzględnego pomiaru prędkości 
przepływu i dyfuzyjności cieplnej gazów”. Ce-
lem projektu jest opracowanie absolutnej meto-
dy równoczesnego pomiaru prędkości przepływu 
i dyfuzyjności cieplnej gazu w oparciu o zjawi-
sko rozchodzenia się fal cieplnych. Metoda fal 
cieplnych umożliwia absolutny pomiar prędko-
ści przepływu gazu tylko wtedy, gdy pominiemy 
wpływ dyfuzyjności cieplnej płynącego gazu na 
prędkość rozchodzenia się unoszonej fali, lub gdy 
wartość dyfuzyjności jest znana. W pierwszym 
etapie realizacji projektu przystąpiono do mody-
fikacji stanowiska pomiarowego. W dotychczaso-
wych badaniach pomiary prowadzono w tunelu 
aerodynamicznym, nie pozwalało to jednak na 
uzyskanie stabilnych, wzorcowych warunków 
pomiaru. Duży wpływ miały zewnętrzne fluk-
tuacje powietrza. Opracowano więc odmienne 
stanowisko pomiarowe z ruchomym czujnikiem 
poruszającym się ze znaną prędkością w sto-
jącym powietrzu. Wzorcowanie takie nosi na-
zwę wzorcowania dynamicznego. Do napędu 
czujnika zastosowano napęd liniowy sterowany 
silnikiem krokowym. Pozwala to na uzyskanie 
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stabilnej, precyzyjnie zadanej prędkości. Ruch 
czujnika odbywa się w zamkniętej komorze, co 
pozwala na odizolowanie od warunków zewnętrz-
nych, a także na zmianę parametrów składu  
medium. 

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym:
• Zaprojektowano i wykonano przenośne urzą-
dzenie do współczasowego, quasi-punktowego 
pomiaru stężenia metanu i prędkości przepływu 
powietrza w wyrobisku górniczym. Urządzenie 
zostało zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu 
w podziemnych zakładach górniczych i spełnia 
wymagania odpowiednich norm i przepisów. Ko-
munikacja pomiędzy miernikiem i rejestratorem 
odbywa się drogą radiową. Nowe urządzenie po-
zwala na wykonywanie pomiarów punktowych 
i pomiarów metodą trawersu ciągłego. Przewi-
duje się, po opracowaniu odpowiednich procedur 
pomiarowych, wykorzystanie nowego urządzenia 
do wyznaczania strumienia objętości metanu. Ze 
względu na konieczność częstej weryfikacji me-
trologicznej czujnika metanu zaprojektowano 
dodatkowe urządzenie umożliwiające przepro-
wadzanie procedury adjustacyjnej. Urządzenie 
to jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. 
Zostały przeprowadzone pomiary in situ, dzięki 
którym uzyskano unikalne dane pozwalające na 
poznanie rozkładów nie tylko pól prędkości, ale 
również odpowiadających im czasowo rozkładów 
pól stężeń metanu. Dane te stanowią podstawę 
do walidacji modeli numerycznych przepływów 
w rejonie ściany. 

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
• We współpracy z zagranicą trwały prace nad 
przystosowaniem indukcyjnego czujnika mie-
rzącego odkształcenia w warunkach wysokiego 
ciśnienia (400MPa) do pracy w zakresie tempe-
ratur 20oC÷180oC oraz wykonaniem aparatury 
odczytująco-rejestrującej. Czujnik indukcyjny, 
zaprojektowany i wykonany w Instytucie, wy-
korzystywany był w pomiarach ciśnieniowych je-
dynie dla temperatur pokojowych z maksymalną 
dewiacją kilkunastu stopni. Rozszerzenie zakresu 
temperatur do 180oC spowodowało konieczność 
udoskonalenia kompensacji termicznej czujnika, 

zaprojektowania innego sposobu połączeń me-
chanicznych i elektrycznych czujnika z izolato-
rami i badanym obiektem. Czujnik zamocowany 
na badanym obiekcie i umieszczony w komorze 
ciśnieniowej jest indukcyjną częścią obwodu 
rezonansowego LC. Obwód rezonansowy wraz 
z generatorem drgań znajduje się na zewnątrz ko-
mory. Deformacja obiektu powoduje zmianę dłu-
gości cewki-czujnika, co zmienia proporcjonalnie 
częstotliwość drgań generatora. Zmiany częstotli-
wości są rejestrowane i przeliczane na odkształ-
cenia badanego obiektu. Dla zminimalizowania 
wpływu zmiennego ciśnienia i temperatury na 
pomiar zastosowano identyczny z czujnikiem po-
miarowym czujnik referencyjny zamocowany na 
materiale o znanych właściwościach termicznych 
i mechanicznych (czujnik referencyjny umiesz-
czony został również w komorze ciśnieniowej). 
Oba czujniki są naprzemiennie podłączane do 
tego samego generatora za pomocą tranzystoro-
wego przełącznika. Pozwoliło to praktycznie wy-
eliminować wpływ zmian napięcia zasilającego 
i temperatury otoczenia generatora oraz często-
ściomierza na pomiar. Przetestowano różne mate-
riały do wykonania czujnika jak: stal sprężynowa, 
manganin oraz ich kombinacja. Obecnie czujnik 
jest w końcowej fazie testów. 

Uzyskano patent „Masowy przepływomierz ka-
pilarny zwłaszcza do małych wydatków gazu”.

Uzyskana habilitacja: 
Lucyna Florkowska Zastosowanie numerycznej 
mechaniki nieliniowej w zagadnieniach ochrony 
budynków na terenach górniczych.

 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
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MATERIAŁOWEJ

 im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Paweł Zięba
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp. 
PAN Bogusław Major
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Instytut zatrudnia 81 pracowników, w tym 37 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
183 prace, z tego 68 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 63 projekty badawcze w tym 
9 zagranicznych, 14 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 18 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Określono relację między mikrostruktu-
rą i własnościami magnetycznymi w stopach 
Heuslera na bazie związku Ni2MnSn w stopach 
masywnych i szybkochłodzonych taśmach. 
Kompleksowe badania mikrostrukturalne i ma-
gnetyczne wskazują na wpływ zmiany składu 
chemicznego (odejścia od stechiometrii) na 
strukturę fazową, mikrostrukturę oraz charakter 
przemiany strukturalnej i magnetycznej w tych 
stopach. Wyniki opublikowano w recenzowa-
nych periodykach o zasięgu międzynarodowym. 
Wniosły one znaczący wkład wiedzy w badania 
stopów z pamięcią kształtu i efektem magneto-
-kalorycznym.
• W ramach zadania badawczego związanego 
z uzyskiwaniem biomimetycznych powłok za-
pewniających dynamiczny dialog międzytkanko-
wy i opisu właściwości w aspekcie hemozgod-
ności przeprowadzono modyfikację powierzchni, 
celem zapewnienia dialogu śródbłonka i komórek 
mięśni gładkich w zakresie skutecznego hamo-
wania aktywacji płytek. Powierzchnie pokryto 
fizyczną metodą hybrydową – powłokami bio-
zgodnymi takimi jak: węglowe (a-C:H), tytanowe 
(Ti), azotku tytanu (TiN), węglo-azotku tytanu 
(a-C:H:TiN), tlenku tytanu (Ti:O), węglowe 
dotowane Si (a-C:H:Si), węglowe dotowane Ti 
(a-C:H:Ti). Opracowano projekt powłoki de novo 

odtwarzający strukturę naczynia krwionośnego 
w celu zapewnienia dynamicznego dialogu mię-
dzytkankowego. 
• Zastosowanie komplementarnych technik mi-
kroskopii transmisyjnej do badań reakcji metal 
– ceramika na modelowym układzie Al/MgO po-
zwoliło na pełny opis mechanizmu takich procesów, 
tj. konkurencyjnego wzrostu Al2O3 i MgAl2O4. 
Informacje pozyskiwano poprzez filtrowanie 
informacji o składzie fazowym i chemicznym 
z wykorzystaniem dyfrakcji oraz map rozkładu 
pierwiastków. Badania te pozwoliły na przedsta-
wienie po raz pierwszy spójnego i kompletnego 
opisu procesu mającego zarówno duże znaczenie 
poznawcze, jak też mającego duże przełożenie na 
wytwarzanie kompozytów. 

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym, działania zwiększa-
jące innowacyjność: 
• W ramach zadania badawczego „Uzyskiwanie 
biomimetycznych powłok zapewniających dyna-
miczny dialog międzytkankowy i opis właściwo-
ści w aspekcie hemozgodności” – funkcjonalne 
powłoki o właściwościach biomimetycznych 
stanowią innowacyjny i perspektywiczny kieru-
nek rozwoju w zastosowaniu oprzyrządowania 
medycznego i wytwarzania implantów sercowo-
-naczyniowych. 
• Uzyskane wyniki badań w postaci opracowa-
nych, wykonanych i przetestowanych modułów 
fotowoltaicznych w ramach projektu „Opraco-
wanie i badania opartej na bateriach słonecznych 
stacji ładowania akumulatorów do pojazdów 
elektrycznych” znalazły zastosowanie w demon-
stracyjnej stacji ładowania akumulatorów do po-
jazdów elektrycznych. Uzyskane wyniki badań 
będą wykorzystane do ulepszenia istniejącej tech-
nologii wytwarzania krzemowych ogniw słonecz-
nych w Laboratorium Fotowoltaicznym IMIM 
w Kozach poprzez zwiększenie ich wydajności 
i obniżenie kosztów produkcji.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
• We współpracy z zespołem badawczym Uni-
wersytetu w Granadzie kontynuowano badania 
mikrostruktury naturalnych biomateriaów (Conus 
Marmoreus oraz Pinctada). Znaleziono określone 
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prawidłowości budowy krystalograficznej. Uzy-
skane wyniki opisano w publikacjach.
• W wyniku współpracy z Linnaeus University 
w Szwecji rozpoczęto badania w zakresie anizo-
tropii skurczu drewna wskutek cyklicznej sorpcji/
desorpcji wody. Wyniki te są bardzo zachęcające, 
gdyż zastosowana metodologia oparta na Funkcji 
Rozkładu Orientacji pozwala wyjaśnić różnicę 
skurczu drewna w dwóch różnych kierunkach 
anatomicznych – promieniowym i stycznym, co 
jest przyczyną anizotropii skurczu. 
• W ramach współpracy z Uniwersytetem Al-
berta w Edmonton w Kanadzie zostały przepro-
wadzone badania właściwości fizykochemicz-
nych dla trójskładnikowych stopów Al-Mg-Zn, 
które ze względu na swoją niską masę oraz dobre 
własności mechaniczne mogą znaleźć zastosowa-
nie w przemyśle motoryzacyjnym lub lotniczym. 
Wykonane w roku sprawozdawczym badania na-
pięcia powierzchniowego, gęstości i lepkości dla 
stopów Al-Mg z dodatkiem Zn są pierwszymi na 
świecie. Wyniki badań są przygotowywane do 
opublikowania w czasopiśmie Metallurgical and 
Materials Transactions B. 

Uzyskano patent „Bezołowiowy, modyfikowany 
lut cynowo-cynkowy do lutowania miękkiego”.

Tytuł profesora uzyskał Marek Faryna.
Uzyskane doktoraty: 
Katarzyna Berent Charakterystyka struktury i wy-
branych właściwości ferroelektrycznych materia-
łów na osnowie ceramiki PZT;
Adam Dębski Ciepło tworzenia faz międzymeta-
licznych z układu Al-Fe-Ti-Ni;
Tomasz Gancarz Właściwości termodynamiczne 
i fizykochemiczne ciekłych stopów Sb-Sn-Zn;
Krzysztof Kudłacz Phase transitions within the 
lime cycle: Implications in heritage conservation;
Magdalena Miszczyk Microstructure and texture 
evolution during annealing of plane strain com-
pressed FCC metals;
Sylwia Pawlak Charakterystyka naprężeń obsza-
ru karbu strukturalnego w materiale o kontrolo-
wanej lokalizacji pęknięć;
Łukasz Rogal Opracowanie technologii tikso-
tropowego odlewania wybranych stopów żelaza 
i aluminium oraz charakterystyka otrzymanych 
tiksoodlewów.

Instytut należy do sieci naukowych: „Stowarzy-
szony Komitet Wykresów Fazowych i Termo-
dynamiki APDIC” oraz „Technologie i Systemy 
Fotowoltaiczne Nowych Generacji”.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Nanostructural materials for implants and car-
diovascular biomedical (CardioBioMat); Kon-
sorcjum do wspólnej realizacji projektu „Kom-
pozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe 
dla przemysłu lotniczego i samochodowego 
(KomCerMet)”; Konsorcjum dla wspólnej re-
alizacji projektu „Poprawa niezawodności bez-
ołowiowych połączeń lutowanych w pakietach 
elektronicznych”; Narodowo-Przemysłowe Kon-
sorcjum Wytwarzania oraz Badania Materiałów 
i Konstrukcji do Budowy Elektrowni Jądrowych 
„BEJ”; Konsorcjum do wspólnej realizacji pro-
jektu „Opracowanie i badania opartej na bateriach 
słonecznych stacji ładowania akumulatorów do 
pojazdów elektrycznych”; Konsorcjum do wspól-
nej realizacji projektu „Zaawansowane materiały 
i technologie ich wytwarzania (ZAMAT)”; Kon-
sorcjum do wspólnej realizacji projektu „Mode-
lowanie właściwości powłok wielowarstwowych 
w aspekcie wybranych parametrów ich budowy 
wraz z weryfikacją technologiczną (SINPO)”; 
Konsorcjum do wspólnej realizacji projektu „Ce-
ramiczne kompozyty z udziałem grafenu jako na-
rzędzia skrawające i części maszyn o unikatowych 
właściwościach”; Konsorcjum do wspólnej reali-
zacji projektu „Opracowanie technologii odlewa-
nia tiksotropowego skomplikowanych elementów 
ze stopów żelaza”; Konsorcjum do wspólnej re-
alizacji projektu „Innowacyjna technologia wy-
twarzania węglików spiekanych na narzędzia do 
geotechniki”; Konsorcjum do wspólnej realizacji 
projektu „Nowoczesne, zawierające grafen kom-
pozyty na bazie miedzi i srebra przeznaczone dla 
przemysłu energetycznego i elektronicznego”; 
Konsorcjum do wspólnej realizacji projektu 
„Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań tech-
nologiczno-materiałowych w budowie pojazdów 
inwalidzkich”; Konsorcjum do wspólnej realiza-
cji projektu „Innowacyjne materiały o obniżonej 
zawartości pierwiastków krytycznych dla tech-
niki schładzania magnetycznego”; Konsorcjum 
do wspólnej realizacji projektu „Opracowanie 
technologii wytwarzania implanto-dystraktorów 
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– innowacyjnego rozwiązania dla protetyki sto-
matologicznej. Badania materiałowe, modelowe 
i badania metod obróbki”.

Udział jednostki w pracach innych form zrze-
szeń: Małopolskie Centrum Innowacyjnych 
Technologii i Materiałów; Klaster „Innowacyjne 
Odlewnictwo”; Centrum Naukowo-Przemysłowe 
„TEAM ECO”; Memorandum of Understanding.

 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25
 (12) 295-28-00, fax (12) 295-28-04
 e-mail: office@imim.pl 
www.imim.pl

INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI 
PAN

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Andrzej Tarlecki

Instytut zatrudnia 89 pracowników, w tym 44 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
144 prace, z tego 15 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 21 projektów badawczych 
w tym 4 zagraniczne, 20 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 25 tematów.

Wybrane wyniki: 
• W wyniku realizacji projektu POIG IT SOA 
powstała platforma społecznościowo-biznesowa
służąca do budowania wirtualnych rynków to-
warów i usług dla konkretnych społeczności. 
Ideą portalu jest postawienie na wymiar lokalny: 

zarówno rynki, jak i społeczności mają skupiać 
lokalne przedsiębiorstwa (MiŚP) oraz miesz-
kańców danej miejscowości, dzielnicy, osiedla 
itp. Rozszerzenie platformy o wirtualną rzeczy-
wistość (modele konkretnych rynków miejskich 
i użytkowników w nich uczestniczących) zostało 
przyjęte jako europejskie zgłoszenie patentowe 
(Submission no 1600001835, Application no 
EP12461556.8).
• Ukazały się prace „A SAT-based preimage 
analysis of reduced KECCAK hash functions”, 
„Rotational distinguisher on round-reduced 
Keccak hash function”, „Preimage attacks on 
the round-reduced Keccak with the aid of differ-
ential cryptanalysis” dotyczące łamania krypto-
graficznych funkcji skrótu (ang. hash). Tego ro-
dzaju funkcje stosowane są m.in. w algorytmach 
podpisu elektronicznego, a ostatnio w protokole 
systemu waluty cyfrowej Bitcoin. Pokazano naj-
lepszy jak dotąd na świecie atak na przeciwo-
braz 4 rund funkcji Keccak-512, która wygrała 
w 2012 r. amerykański konkurs na nowy standard 
kryptograficznej funkcji skrótu.
• Jednym z głównych narzędzi wykorzysty-
wanych przez systemy wydobywania informacji 
semantycznej z tekstów jest szeroka ontologia 
opisująca pojęcia odnoszące się do świata rzeczy-
wistego i związki między nimi. Ręczne tworze-
nie takiej ontologii jest w praktyce bardzo trudne 
i wymaga olbrzymich nakładów. W ramach prac 
nad powstającą w Instytucie wyszukiwarką se-
mantyczną NEKST stworzono oprogramowanie 
służące do automatycznej ekstrakcji wiedzy on-
tologicznej z bardzo dużych danych tekstowych. 
Kluczową rolę w zrealizowanym systemie odgry-
wa umiejętne połączenie metod powierzchnio-
wej analizy języka polskiego oraz metod analizy 
statystycznej.
• W pracy „Using random subspace metod for 
prediction and variable importance assesment in 
linear regression” zaproponowano nową metodę 
wyboru wartościowych atrybutów w liniowych 
problemach regresyjnych, która jest obliczeniowo 
efektywna w przypadku danych zawierających 
bardzo dużą liczbę cech opisujących niewielką 
liczbę obiektów. Metoda polega na generacji 
wielu modeli o małej liczbie atrybutów, kon-
strukcji na podstawie ich dopasowania pewnej 
zbiorczej miary użyteczności oraz wyborze 
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w oparciu o dane pewnej liczby atrybutów naj-
bardziej użytecznych. Eksperymenty numeryczne 
wskazują, że zaproponowana metoda jest obiecu-
jącą alternatywą predykcyjną dla powszechnie 
stosowanej metody Lasso, dając jednocześnie 
znacznie mniejszą frakcję fałszywych odkryć 
niż ta metoda.

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym: 
• W roku sprawozdawczym opracowano i udo-
stępniono (http://hackage.haskell.org/package/
hist-pl-lexicon) narzędzia do obsługi elektro-
nicznego słownika polszczyzny niewspółcze-
snej. Obecnie, dzięki  coraz powszechniejszej 
digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, 
cyfrowe wersje starych tekstów dostępne są dla 
szerokiego grona czytelników. Słownik zbudowa-
ny przy wykorzystaniu opracowanych narzędzi 
umożliwi niespecjalistom szybkie znajdowanie 
znaczeń słów, które obecnie wyszły już z użycia 
(jako serwis internetowy lub nakładka na prze-
glądarkę). 

Uzyskana habilitacja:
Stanisław Szpakowicz Język negocjacji elektro-
nicznych.
Uzyskane doktoraty: 
Marek Faderewski Reprezentacja środowiska do 
współdziałania w systemach otwartych i hetero-
genicznych;
Marcin Michał Mirończuk Analiza danych teksto-
wych w projektowaniu wybranego systemu infor-
macyjnego na przykładzie analizy dokumentacji 
zdarzeń krajowego systemu ratowniczo-gaśni-
czego;
Paweł Teisseyre On some methods of model se-
lection for linear and logistic regression;
Aleksander Wawer Metody rozpoznawania wy-
dźwięku w języku polskim (Methods of Sentiment 
Detection in Polish).

Instytut należy do sieci naukowych: Sieć nauko-
wa Technologii Informacyjnych SOA (IT-SOA); 
Nowe technologie informacyjne dla elektronicz-
nej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego 
oparte na paradygmacie SOA; FLaReNet – Fos-
tering Language Resources Network / nowe tech-
nologie językowe; A Network of Excellence forg-

ing the Multilingual Europe Technology Alliance 
/ nowe technologie językowe. 

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
CLARIN, NEKST oraz SYNAT.

Udział jednostki w pracach innych form zrze-
szeń: Centrum Naukowe / nauki ścisłe / Instytut 
Podstaw Informatyki PAN i Uniwersytet Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego; Centrum Naukowe 
Instytut Podstaw Informatyki PAN i Uniwersytet 
Gdański / informatyka /. 

 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, www.ipipan.eu

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII 
ŚRODOWISKA PAN

Dyrektor: dr inż. Franciszek Pistelok
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Franciszek Buhl

Instytut zatrudnia 80 pracowników, w tym 28 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „C” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 93 
prace, z tego 29 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 17 projektów badawczych w tym 3 
zagraniczne, 7 zadań badawczych w ramach dzia-
łalności statutowej; we współpracy z zagranicą 
realizowano 8 tematów.

Wybrane wyniki:
• Realizując projekt „Zintegrowany system 
wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika 

http://hackage.haskell.org/package/hist-pl-lexicon
http://hackage.haskell.org/package/hist-pl-lexicon
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zaporowego” ZIZOZAP określono rolę pobrze-
ża jeziornego, w tym czasową i przestrzenną dy-
namikę zmian – jako elementu funkcjonowania 
nizinnego zbiornika zaporowego – służącego do 
celów wodociągowych w zakresie kształtowania 
jakości zasobów wodnych. Określono również 
rolę wód depresyjnych w warunkach ogroblowa-
nego ekosystemu antropogenicznego w ogólnym 
bilansie zanieczyszczeń oraz w kształtowaniu 
warunków środowiskowych przybrzeżnej strefy 
zbiornika. Opracowano i oddano do druku mo-
nografię Rekultywacja zbiornika Pławniowice 
metodą usuwania hypolimnionu – studium lim-
nologiczne – podsumowującą okres 35 lat badań 
nad funkcjonowaniem antropogenicznego eko-
systemu limnicznego.
• W projekcie „Badania wpływu ruchu dro-
gowego na skład fizykochemiczny oraz udział 
nanocząstek w aerozolu atmosferycznym” prze-
prowadzono pobory i analizę składu pierwiast-
kowego 13 frakcji pyłu przy drogach i skrzyżo-
waniach oraz w miejscach oddalonych od nich, 
a także w budynkach mieszkalnych. Wykona-
no też analizę statystyczną, która pozwoliła na 
ocenę udziału źródeł emisji w wytypowanych 
do badań punktach terenu. Na podstawie otrzy-
manych wyników oceniono wpływ ruchu dro-
gowego na rozkład ziarnowy pyłu, skład pier-
wiastkowy oraz udział nanocząstek w aerozolu 
atmosferycznym. Oszacowano też wpływ ruchu 
drogowego na parametry pyłu respirabilnego  
w mieszkaniach.
• W ramach projektu „Geochemiczne badania 
nad występowaniem i pochodzenie wielopierście-
niowych węglowodorów aromatycznych w po-
wietrzu atmosferycznym i gazach odlotowych” 
zbadano zawartość biomarkerów i WWA w pyle 
emitowanym przy spalaniu paliw stałych i płyn-
nych, pyle zawieszonym oraz w gruncie na obsza-
rach depozycji pyłu. Wyniki badań potwierdzają 
tezę o zasadniczym zachowaniu geochemicznych 
cech wyjściowego paliwa kopalnego w materii 
organicznej pyłów emitowanych, szczególnie 
w odniesieniu do związków o dużych masach 
cząsteczkowych oraz wskazują na przydatność 
tych związków w badaniach nad rodzajem źródeł 
emisji pyłu zawieszonego w powietrzu.

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym:
• Opracowano w zakresie wykonywanych 
badań limnologicznych – elementy scenariuszy 
reakcji nizinnego zbiornika na zmienność hydro-
logiczną i hydrochemiczną oraz elementy zarzą-
dzania i ochrony nizinnego zbiornika zaporowego 
(na przykładzie zbiornika Goczałkowice).

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych:
• W roku sprawozdawczym zakończono re-
alizację projektu AIR Silesia, realizowanego 
w konsorcjum z polskimi i czeskimi placówkami 
badawczymi. Celem projektu było utworzenie re-
gionalnego systemu informacji o jakości powietrza 
w regionie pogranicza polsko-czeskiego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pyłowych 
PM różnych frakcji. Projekt obejmował budowę 
wspólnej platformy metodycznej do oceny jakości 
powietrza w obszarze pogranicza pozwalającej na 
ocenę transgranicznego transportu zanieczyszczeń. 
Wdrożono moduł prognozowania wysokich stę-
żeń zanieczyszczeń w regionach przygranicznych, 
pełniący rolę informacyjno-edukacyjną i narzędzie 
dla lokalnych samorządów w zakresie zarządza-
nia jakością powietrza w przypadku występowa-
nia tzw. epizodów smogowych. Produktem koń-
cowym projektu jest system informacji o jakości 
powietrza w obszarze pogranicza (dostępny na 
stronach internetowych), który służy władzom 
samorządowym i społeczeństwu, spełniając rolę 
informacyjną, ostrzegawczą i edukacyjną. Pro-
jekt ukierunkowany był na wsparcie lokalnych 
samorządów w zakresie rozwiązywania pro-
blemów jakości powietrza poprzez realizację 
pomiarów, inwentaryzację emisji, wykonanie 
map zagrożeń obejmujących obszar pogranicza 
Pl-Cz. Badania pozwoliły na zidentyfikowa-
nie głównych przyczyn złej jakości powietrza  
i wskazanie kierunków dalszych działań na-
prawczych. Wyniki badań uzyskane w trakcie 
projektu wspierają rozwiązywanie aktualnych 
problemów w zakresie polityki regionalnej, 
w szczególności w zakresie ograniczenia zagro-
żeń związanych z ponad normatywnym pozio-
mem stężeń PM10 i PM2,5. Problematyka ta 
ma kluczowe znaczenie w rozwoju regionalnym 
i posiada znaczące implikacje międzynarodo-
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we – wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa 
z granicą czeską. Projekt realizowany był przy 
współpracy z urzędem marszałkowskim i urzę-
dami gmin w obszarze tzw. wsparcia – rejony  
pogranicza Pl-Cz.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• W ramach współpracy z Uniwersytetem To-
hoku w Japonii opublikowano dziewięć publikacji 
w czasopismach z listy filadelfijskiej. Uzyskane 
wyniki badań prezentowano na kilkunastu mię-
dzynarodowych konferencjach.

Instytut należy do Eko-Safety-Geo Centrum Ba-
dawcze Polskiej Akademii Nauk.

Instytut należy do sieci naukowych: „Przyjazna 
Rzeka”; „Środowisko a Zdrowie”; AIRCLIM- 
NET; ENVITECH-NET.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych 
i klastrów: Polska Platforma Technologiczna Śro-
dowiska; Platforma Innowacji Technologicznej 
Regiony Opolszczyzny; Śląskie Środowiskowe 
Studium Doktoranckie z dyscypliny „Inżynieria 
Środowiska”; Centrum Zaawansowanych Tech-
nologii „Energia – Środowisko – Zdrowie” przy 
Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach; 
Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii 
przy Politechnice Śląskiej w Gliwcach; „Śląski 
Klaster Gospodarki Odpadami”.

 41-819 Zabrze, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34
 (32) 271-64-81, fax (32) 271-74-70
 e-mail: kanc@ipis.zabrze.pl
www.ipis.zabrze.pl

INSTYTUT PODSTAWOWYCH 
PROBLEMÓW TECHNIKI PAN

Dyrektor: czł. koresp. PAN Andrzej Nowicki (do 
30 listopada 2013 r.)
czł. koresp. PAN Tadeusz Burczyński (od 1 grud-
nia 2013 r.).
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp. 
PAN Henryk Petryk

Instytut zatrudnia 227 pracowników, w tym 92 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A+” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
251 prac, z tego 105 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 71 projektów badawczych 
w tym 8 zagranicznych, 25 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 43 tematy.

Wybrane wyniki: 
• Wykonano wagę kolejową na stacji Warsza-
wa-Powiśle w pobliżu mostu Średnicowego. Ob-
ciążenia osiowe pociągu są identyfikowane na 
podstawie sygnałów otrzymywanych z czujników 
zainstalowanych na szynach. Wyniki pomiarów 
są dostępne dla autoryzowanego użytkownika za 
pośrednictwem przeglądarki internetowej. Trwają 
starania mające na celu utworzenie ekspozycji 
w Centrum Nauki Kopernik w formie obserwa-
cji (na żywo) i animacji ugięć konstrukcji mostu 
wywołanych bieżącym przejazdem pociągu.
• Zbudowano obliczeniowy model kontaktu 
i zużycia powierzchni w warunkach quasi-usta-
lonych z uwzględnieniem skończonych zmian 
konfiguracji. Opracowano efektywny algorytm 
obliczeniowy wykorzystujący stabilny, niejaw-
ny schemat Eulera. Opracowano również model 
uproszczony, w którym przyjęto, że ewolucja 
ciśnień kontaktowych wynika jedynie ze zuży-
cia powierzchni, a odkształcenia sprężyste mają 
na nią pomijalny wpływ. Wyniki opublikowano 
w czasopismach o wysokiej randze międzynaro-
dowej.
• Sformułowano teoretyczne i numeryczne 
podstawy hydrodynamiki w mikrokanale giętkich 
mikroobiektów modelowanych oraz wyznaczono 
charakterystyczne mody ich dynamiki. Zadano 
ruch nicieni (C. elegans) w środowisku wodnym 
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przy założeniu, że ruch ten wynika z kontrolo-
wania lokalnej krzywizny ciała, wykazując że 
efektywność pływania znacznie rośnie w pobli-
żu ścianek. Uogólniono powszechnie stosowane 
przybliżenie Rotne–Pragera–Yamakawy na przy-
padek składowych rotacyjnych i dipolowych oraz 
skonstruowano regularyzacyjną poprawkę dla 
przekrywających się cząstek. Wyniki opubliko-
wano w renomowanych czasopismach między-
narodowych.
• Uzyskano istotną poprawę funkcjonowania 
elementów powłokowych z translacyjnymi stop-
niami swobody wykorzystujących dwupozio-
mowe interpolacje tensora odkształceń. Zapro-
ponowano modyfikację transformacji wewnątrz 
- elementowych, która usuwa problem niespeł-
niania patch testu oraz zmniejszono wrażliwość 
tej klasy elementów na dystorsje kształtu. Opra-
cowany element (skończony) może zostać wyko-
rzystany do analizy powłok kompozytowych np. 
stosowanych w konstrukcjach lotniczych.

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym:
• Stworzono unikatowe stanowisko badawcze 
do napromieniowania falą ultradźwiękową komó-
rek nowotworowych in vitro. Stanowisko skła-
da się z wypełnionego wodą pojemnika z mie-
szadłem, termostatem oraz wymiennej głowicy 
ultradźwiękowej. Głowica ultradźwiękowa jest 
sterowana przez wzmacniacz mocy RF i pro-
gramowany generator sygnałowy. Pojemnik jest 
przystosowany do nadźwiękawiania wielootwo-
rowych płytek cellstar, w których są hodowane 
komórki nowotworowe. Konstrukcja pojemnika 
umożliwia pozycjonowanie płytek z dokładno-
ścią 0,5 mm bez utraty sterylności. Stanowisko 
służy do badań nad jednoczesnym stosowaniem 
leków i fali ultradźwiękowej do niszczenia komó-
rek nowotworowych in vitro. Może być stosowa-
ne do badań nad rozpuszczaniem skrzeplin przez 
współdziałanie leku i fali ultradźwiękowej.
• Zaprojektowano maty z elektroprzędzonych 
nanowłókien, które mogą być wykorzystywane
jako opatrunki przeciwzrostowe i neuroprotek-
cyjne w operacjach rdzenia kręgowego oraz do 
rekonstrukcji ściany pęcherza moczowego, mo-
czowodu, odbudowy chrząstki i do wspomagania 
implantów skóry.

• Mikro- i nanożele wykorzystywane są w no-
wych technologiach transportu leków i oczysz-
czania wody. We współpracy z Wydziałem Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego opracowano mo-
del teoretyczny zawiesin takich cząstek, trakto-
wanych jako ,,core-shell'”, czyli sztywne kulki 
o promieniu równym promieniowi hydrodyna-
micznemu cząstki żelowej, otoczone warstewką 
płynu nieprzenikalną dla innych cząstek. Dla 
umiarkowanie gęstych zawiesin sprawdzono nu-
merycznie bardzo wysoką dokładność tego pro-
stego i użytecznego modelu teoretycznego.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi: 
• We współpracy z zagranicą powstały publika-
cje m.in.: „Information content in cortical spike 
trains during brain state transitions”, „A spatially 
extended model of kinase-receptor interaction”, 
„Decomposing Noise in Biochemical Signalling 
Systems Highlights the Role of Protein Degrada-
tion”, „Maximising the information content of 
experiments in systems biology”, „Nitrogen and 
carbon status are integrated at the transcriptional 
level by the nitrogen regulator NtrC in vivo”, 
Corrigendum to „Motion of a sphere parallel to 
plane walls in a Poiseuille flow. Application to 
field-flow fractionation and hydrodynamic chro-
matography”, „Conformal contact of punches 
and coated solids with complex shape of surface 
[in Russian]”, Influence of nitrogen ion implan-
tation on deformation and fatigue properties of 
TiNi shape memory alloy wire”, „Comparative 
assessment of Young’s modulus measurements of 
metal-ceramic composites using mechanical and 
non-destructive tests and micro-CT based com-
putational modeling”, „Setting up virgin stress 
conditions in discrete element models”, „Math-
ematical foundations of the classical Maxwell-
Lorentz electrodynamic models in the canonical 
Lagrangian and Hamiltonian formalisms”.

Uzyskano patent „Przyrząd do badania wytrzyma-
łości na ścinanie próbki połączenia różnorodnych 
materiałów (A device for testing shear strength of 
a sample of the two different materials joint)”.

Tytuł profesora uzyskali: Michał A. Glinicki 
i Eligiusz Wajnryb.
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Uzyskane habilitacje: 
Marcin Białas Mechanical Modelling of Thin 
Films;
Joanna Radziejewska Laserowa modyfikacja 
właściwości warstwy wierzchniej wspomagana 
nagniataniem;
Przemysław Ranachowski Procesy starzeniowe 
w ceramice elektrotechnicznej.
Uzyskane doktoraty: 
Teresa Frąś Modelling of plastic yield surface of 
materials accounting for initial anisotropy and 
strength differential effect on the basis of experi-
ments and numerical simulation;
Ziemowit Klimonda Obrazowanie parame-
tryczne tłumienia fali ultradźwiękowej w tkance 
miękkiej;
Dorota Kołbuk Wpływ warunków elektroprzędze-
nia na strukturę i właściwości jedno- i dwuskład-
nikowych nanowłókien polimerowych stosowa-
nych w inżynierii tkankowej;
Hanna Piotrzkowska-Wróblewska Wyznaczanie 
parametrów skóry ludzkiej in vivo za pomocą 
ultradźwięków wysokiej częstotliwości;
Agnieszka Pręgowska Półaktywne sterowanie 
układami mechanicznymi drgającymi skrętnie.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
European Technology Platform on Advanced En-
gineering Materials and Technologies EuMaT; 
European Virtual Institute on Knowledge-based 
Multifunctional Materials (KMM-VIN AISBL); 
CEPT; PiezoInstitute; Centrum Zaawansowanych 
Technologii „AERONET-Dolina Lotnicza”; Bio-
centrum Ochota; SMART CONCRETE; ATOM-
SHIELD.

 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b
 (22) 826-12-81, fax (22) 826-98-15
 e-mail: director@ippt.pan.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 Świętokrzy-

skiej i Polskiej Akademii Nauk zostało utworzone 
w 1996 roku. 

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
Centrum zatrudnia 29 pracowników, w tym 24 
naukowych. 

Działalność naukowa: 
Opublikowano 61 prac w czasopismach i mate-
riałach konferencyjnych; 18 prac jest w druku lub 
przygotowane do druku; opublikowano 6 mono-
grafii i 2 rozdziały w monografii.
Realizowano 4 projekty badawcze i 8 zadań ba-
dawczych statutowych. Uzyskano 7 patentów 
i zgłoszeń patentowych.

Wybrane wyniki: 
• Realizowano projekt badawczy „Wykorzysta-
nie laserowego przetapiania w obecności wibracji 
do zwiększenia powierzchni wymiany ciepła”. 
Analizowano wpływ wibracji przetapianych la-
serowo elementów metalowych na zwiększenie 
chropowatości obrobionych powierzchni. Prze-
topieniu laserowo-wibracyjnemu poddano mate-
riały typu: stal nierdzewna, stop aluminium, stal 
węglowa. Materiały przetapiano w obecności 
wibracji liniowej (częstotliwość wibracji 40-100 
Hz, amplituda 0,4-1 mm) oraz w obecności wi-
bracji kołowej (częstotliwość wibracji 104 Hz, 
amplituda 3 mm). Pozytywne efekty wpływu wi-
bracji na zwiększenie chropowatości odnotowano 
w przypadku przetapiania laserowego z udzia-
łem wibracji kołowej. Chropowatość mierzona 
wielkością parametru średniej chropowatości Ra 
wzrosła z wartości ok. 0,21 µm charakteryzują-
cą powierzchnię technicznie gładką do wartości 
rzędu 40-50 µm. Badania prowadzono pod kątem 
wykorzystania powyższej technologii do intensy-
fikacji wymiany ciepła powierzchni grzewczych. 
• W ramach projektu badawczego „Właści-
wości eksploatacyjne supertwardych powłok 
elektroiskrowych modyfikowanych laserowo” 
wykonywano badania o charakterze teoretycz-
nym i eksperymentalnym w zakresie wybranych 
właściwości eksploatacyjnych supertwardych 
powłok elektroiskrowych przed i po obróbce la-
serowej. Koncentrowano się na analizie mikro-
struktury i mikrogeometrii powierzchni oraz na ba-
daniach tribologicznych i odporności korozyjnej. 
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Charakter poznawczy badań to identyfikacja me-
chanizmów zużycia wytworzonych warstw po-
wierzchniowych na rzeczywistych elementach. 
Charakter technologiczny projektu obejmuje 
optymalizację procesu wytwarzania elektrod 
kompozytowych z nanostrukturalnych proszków 
oraz opracowanie wytycznych do projektowania 
technologii supertwardych powłok nanoszonych 
elektroiskrowo obrabianych laserowo.
• Zadania statutowe obejmowały m.in.: badania 
eksperymentalne płaszczyznowego manipulatora 
elektropneumatycznego o zamkniętym łańcuchu 
kinematycznym; właściwości nanostrukturalnych 
powłok natryskanych plazmowo; algorytm wy-
znaczania ścieżki spawalniczej; oddziaływanie 
wiązki lasera pikosekundowego na powłoki na-
tryskiwane zimnym gazem; filtry różniczkujące 
w układach czasu rzeczywistego crio; właściwo-
ści eksploatacyjne powłok natryskanych ciepl-
nie modyfikowanych obróbką elektroerozyjną; 
filtracja profili wykorzystująca aproksymację za 
pomocą kombinacji przesuniętych funkcji Gaus-
sa; wpływ zwiększonych prędkości skanowania 
wiązki na kształt lica przetopienia laserowego dla 
stopów aluminium i wybranych stali szlachetnych. 

Działalność dydaktyczna Centrum objęła m.in. 
zajęcia z 173 przedmiotów prowadzonych przez 
pracowników (8105 godzin). Pracownicy CLTM 
byli recenzentami 98 prac dyplomowych, a także 
prowadzili 133 prace dyplomowe (magisterskie 
i inżynierskie).

Inne formy działalności: Pracownicy CLTM 
byli recenzentami 2 podręczników, 6 artykułów 
naukowych. Centrum uczestniczyło w różnych 
formach popularyzacji technologii laserowych, 
między innymi jako wystawca na specjalistycz-
nych targach i wystawach innowacyjnych, uzy-
skując liczne nagrody i wyróżnienia. Przedsta-
wiciele Centrum wzięli udział w sympozjum 
w Turynie (Włochy) organizowanym przez Am-
basadę RP w Rzymie i Polską Akademię Nauk, 
prezentując plakat oraz katalog założeń technolo-
gii laserowo-wibracyjnego przetapiania. Podczas 
sesji naukowej Komitetu Budowy Maszyn PAN 
i Politechniki Świętokrzyskiej przedstawiono 
referat „Przetapianie laserowe – modelowanie, 
badania eksperymentalne, zastosowanie”.

Powołano konsorcjum do opracowania projektu 
„Technologie laserowego spawania dla energe-
tyki i ochrony środowiska”, w realizacji którego 
wezmą udział specjaliści Centrum Laserowych 
Technologii Metali, Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie, IPPT PAN oraz przedstawicieli 
firm przemysłowych. 

 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego 7 

/fax (41) 342-45-04 
 e-mail: cltm@tu.kielce.pl
www.cltm.tu.kielce.pl

 Centrum Badawcze PAN „Konwersja 
Energii i Źródła Odnawialne”

W roku 2013 została podpisana umowa pomię-
dzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego 
a Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta 
Szewalskiego PAN o przyznaniu środków UE na 
zbudowanie i wyposażenie w nowoczesną apa-
raturę technologiczną i badawczą Centrum Ba-
dawczego PAN w Jabłonnie. Beneficjentem pro-
jektu jest Instytut Maszyn Przepływowych PAN. 
Centrum będzie bazą laboratoryjną przeznaczoną 
do prowadzenia badań samodzielnych przez IMP 
PAN, jak też badań realizowanych we współpra-
cy z innymi jednostkami naukowymi Akademii, 
uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi, 
a także z wiodącymi firmami energetycznymi. 
W fazie projektowania przyjęto główne cele ba-
dawcze Centrum: nowe technologie wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła; zasady kogeneracji 
energii pozyskiwanej z różnych źródeł; metody 
magazynowania ciepła i wykorzystywania ciepła 
odpadowego; standaryzacja metod pomiarowych 
w energetyce rozproszonej; metody certyfikacji 
urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawial-
nych; racjonalizacja zużycia energii i wprowa-
dzenie systemów typu smart-grid dla inteligent-
nych domów i ARE; integracja różnych źródeł 
energii (słońce, wiatr, spalanie biomasy, pompy 
ciepła, ogniwa paliwowe) w budowie małych 
elektrowni osiedlowych.

Centrum Badawcze PAN składa się z pięciu 
tematycznie spójnych laboratoriów: Laborato-
rium Mikrosiłowni Kogeneracyjnych, Labo-
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ratorium Technik Słonecznych, Laboratorium 
Energetyki Wiatrowej, Laboratorium Inżynierii 
Bezpieczeństwa Energetyki oraz Zintegrowane 
Laboratorium Plus Energetyczne.

W roku 2013 opracowano architektoniczne 
projekty wykonawcze, uzyskano pozwolenie na 
budowę i 16 grudnia 2013 r. rozpoczęto budowę 
Centrum. 

Instytut Maszyn Przepływowych 
im. Roberta Szewalskiego PAN
 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
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Czł. koresp. PAN Jacek Zaremba
Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN

W grudniu 2013 roku Wydział V Nauk Me-
dycznych PAN skupiał 40 członków krajowych: 
21 rzeczywistych i 19 korespondentów oraz 26 
członków zagranicznych. 

Wydział opiniował projekty niektórych aktów 
prawnych. 

W Wydziale funkcjonowała stała łączność 
elektroniczna i wymiana informacji pomiędzy 
członkami a dziekanem. Informacje o bieżących 
wydarzeniach z działalności Wydziału były publi-
kowane w witrynie internetowej Akademii, gdzie 
zamieszczano również teksty autorskie dotyczące 
aktualnych spraw z dziedziny medycyny.

Odbyły się 2 posiedzenia plenarne Wydziału. 
W dniu 4 kwietnia dokonano wyboru kandy-

datów na członków krajowych i zagranicznych 
PAN. Zgromadzeniu Ogólnemu PAN rekomen-
dowano: 5 kandydatów na członków rzeczywi-
stych: Andrzeja Górskiego, Romana Kaliszana, 
Janusza Limona, Tadeusza Popielę, Tomasza 
Trojanowskiego; 6 kandydatów na członków 
korespondentów: Tomasza Brzozowskiego, Sta-
nisława Czuczwara, Barbarę Jarząb, Grzegorza 
Opolskiego, Michała Tenderę, Andrzeja Więcka; 
4 kandydatów na członków zagranicznych: Ri-
charda Frąckowiaka (Wlk. Brytania), Hermana 
Nysa (Belgia), Noela R. Rose (USA), Bronisława 
L. Słomianego (USA). Wszyscy kandydaci Wy-
działu na Zgromadzeniu Ogólnym PAN zostali 
mianowani nowymi członkami PAN. Przyznano 
nagrodę naukową im. Jana Steffena. Przyjęto spra-
wozdanie z działalności Wydziału za rok 2012.

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada przyjęto 
wnioski Rady Kuratorów z oceny działalności In-
stytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi oraz In-
stytutu Farmakologii PAN w Krakowie w latach 
2010-2012; przyjęto regulamin zakresu działania 
Wydziału V Nauk Medycznych PAN. Ponadto 
Wydział przyznał doroczne nagrody i wyróżnie-
nia naukowe. 

Członkowie Wydziału opublikowali łącznie 
356 prac naukowych, w większości w międzyna-
rodowych czasopismach naukowych o wysokiej 
cytowalności, byli autorami monografii, komuni-
katów i doniesień zjazdowych; aktywnie uczest-
niczyli w działalności naukowej i dydaktycznej, 

prowadząc badania, wykłady, opiniując wnioski 
na stopnie i tytuły naukowe oraz nagrody nauko-
we. Byli organizatorami lub współorganizatorami 
konferencji naukowych.

Nagrody i wyróżnienia naukowe

Wydział przyznał nagrody naukowe za rok 
2013. Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego przy-
znano: prof. dr. hab. Jerzemu Kulczyckiemu za 
popularyzację nauki w dziedzinie nauk neuro-
logicznych. Indywidualną Nagrodę Naukową 
im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymała dr n. med. 
Monika Karczewska-Kupczewska z Kliniki En-
dokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrz-
nych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
za cykl prac dot. związku między wrażliwością 
tkanek na insulinę a czynnikami regulującymi 
apetyt oraz parametrami odzwierciedlającymi 
metabolizm tkanek mózgowia. Zespołowe Na-
grody Naukowe Wydziału otrzymali: dr hab. 
Piotr Trzonkowski, dr hab. Małgorzata Myśliwiec 
oraz dr Natalia Marek-Trzonkowska z Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego za pracę Admini-
stration of CD4+ CD25high CD127 – regulatory 
T cells preserves β-cell function in type 1 diabetes 
in children oraz prof. dr hab. Urszula Sławińska, 
dr hab. Henryk Majczyński oraz dr Anna M. Ca-
baj z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Mar-
celego Nenckiego PAN w Warszawie za cykl prac 
pt. Rola aktywności układu serotoninergicznego 
i glutamininergicznego w kontroli regulacji czyn-
ności uszkodzonego rdzenia kręgowego i nerwów 
obwodowych. Laur Medyczny im. dr. Wacława 
Mayzla za rok 2013 przyznano: Piotrowi Neh-
ringowi (Warszawski Uniwersytet Medyczny) za 
pracę Osteoproterin gene rs2073617, rs2073618 
and rs3134069 polymorphisms in patients with 
type 2 diabetes. Polymorphism rs2073618 – 
a new sex – specific genetic marker as a diabe-
tic foot risk factor; Łukaszowi Januszkiewiczowi 
(Warszawski Uniwersytet Medyczny) za pracę 
Association of blood groups with acute coronary 
syndrome prognosis; Marcinowi J. Kamińskie-
mu, Magdalenie Kamińskiej, Remigiuszowi Ka-
zimierczykowi, Iwonie Skorupie (Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku) za pracę In silico 
identification of cardiovascular disease-related 
SNPs affecting predicted miRNA target sites. 
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Nagrodę „Złoty Neuron” – za najlepszą pra-
cę w dziedzinie neurobiologii wykonaną w kra-
ju – przyznano dr Annie Wilkaniec z Instytutu 
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mi-
rosława Mossakowskiego PAN w Warszawie za 
pracę A novel mechanism of non-Ab component of 
Alzheimer’s disease amyloid (NAC) neurotoxici-
ty. Nagrodę Naukową im. Jana Steffena otrzy-
mała: dr Magdalena Jarosz za wybitną rozprawę 
doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej 
i/lub klinicznej pt. Immunoterapia nowotworów 
z użyciem szczepionki DNA skierowanej przeciw-
ko nowotworowym naczyniom krwionośnym. 

Nagrody i wyróżnienia członków Wydziału

Członkowie Wydziału uzyskali następujące 
nagrody państwowe, naukowe i resortowe oraz 
wyróżnienia: Jan Albrecht – członkostwo Aka-
demii Europejskiej; Tomasz Brzozowski – człon-
kostwo Zarządu Światowej Federacji Nauk Fizjo-
logicznych IUPS, „Laur Jagielloński” – nagroda 
rektora UJ; Anna Członkowska – wyróżnienie 
zespołowe Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii za najlepsze prace w dziedzinie neu-
rologii; Stanisław Czuczwar – Medal Komisji 
Edukacji Narodowej, Nagroda Io Rektora Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie; Andrzej Ja-
nuszewicz – zespołowa nagroda dydaktyczna Io 
Rektora WUM; Włodzimierz Januszewicz – na-
groda Alberto Zanchetti Life Achievements Award 
przyznawana przez European Society of Hyper-
tension; Roman Kaliszan – nagroda zespołowa Io 
Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; 
Paweł Kisielow – Life Technologies’ Ion Torrent 
Breakthrough Award 2013; Franciszek Kokot – 
nagroda naukowa Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego; Marek Krawczyk – nagroda Mini-
stra Zdrowia Io, członkostwo honorowe Polskie-
go Towarzystwa Transplantacyjnego, Order Palm 
Akademickich nadany przez Premiera Francji; 
Janusz Limon – Medal Gloria Medicinae, na-
groda Ministra Zdrowia, dwie nagrody zespołowe 
Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; 
Sławomir Majewski – nagroda Rektora WUM, 
członkostwo honorowe Amerykańskiego Towa-
rzystwa Medycznego „Alpha-Omega-Alpha”; 
Krzysztof Narkiewicz – nagroda zespołowa 
Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-

go; Grzegorz Opolski – Krzyż Oficerski OOP; 
Wiesław Pawlik – Medal Medicus Laureatus  
Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego; Ta-
deusz Popiela – Laur Pacjenta 2013; Witold 
Rużyłło – „Medal im. prof. Zbigniewa Religi” 
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, nagroda Ka-
pituły „Kroki Milowe w leczeniu zawału serca”; 
Michał Tendera – Czech Cardiac Society – The 
Libensky Gold Medal, Nagroda Ministra Zdro-
wia Io, członkostwo PAU; Tomasz Trojanowski 
– nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie; Andrzej Więcek – nagroda Rektora 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, nagroda 
Rektora Szkoły Głównej Handlowej; Jacek Za-
remba – członkostwo honorowe Polskiego To-
warzystwa Genetyki Człowieka. 

Działalność komitetów naukowych

W roku 2013 Wydział V Nauk Medycznych 
PAN skupiał 12 komitetów naukowych. Praca ko-
mitetów koncentrowała się na działalności nauko-
wej oraz upowszechnianiu nauki poprzez organi-
zowanie posiedzeń oraz konferencji i sympozjów 
naukowych. Akademia dofinansowała ze środków 
na działalność upowszechniającą naukę łącznie 
19 konferencji organizowanych lub współorga-
nizowanych przez komitety. Wszystkie komitety 
prowadzą strony internetowe prezentujące ich 
działalność. 

Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii 
i Diagnostyki Obrazowej zorganizował posie-
dzenie plenarne, na którym wygłoszono referaty: 
„Biomedyczne skutki ekspozycji na małe dawki 
promieniowania jonizującego”, „Środki radiopro-
tekcyjne – przegląd współczesnych badań” oraz 
„Skutki zdrowotne katastrof w elektrowniach 
jądrowych w Czarnobylu i Fukushimie”. Komi-
tet zorganizował także trzy spotkania członków 
Zespołu ds. Inżynierii Biomedycznej. Był współ-
organizatorem dwóch konferencji naukowych: 
„Od radu do radioterapii hadronowej” oraz „In-
żynieria Biomedyczna – stan i problemy edukacji 
w Polsce”. Członkowie Komitetu współpracowali 
z międzynarodowymi organizacjami naukowy-
mi, m.in. z International Organisation for Me-
dical Physics (IOMP), European Federation of 
Organisations for Medical Physics (EFOMP) oraz 
brali udział w pracach Komisji Fizyki ESTRO 
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(European Society for Therapeutic Radiology and 
Oncology). Współpracują z jednostkami admini-
stracji rządowej. Prof. Jerzy Walecki, przewod-
niczący Komitetu, jest ekspertem w Senackiej 
Komisji Zdrowia. 

Komitet Genetyki Człowieka i Patologii 
Molekularnej zorganizował posiedzenie ple-
narne, na którym wygłoszono referat „Współ-
czesna genetyka sądowa”. Odbyło się wspólne 
posiedzenie z Komitetami PAN: Biotechnologii, 
Neurobiologii oraz Nauk Neurologicznych po-
święcone komórkom macierzystym pt. „Komórki 
macierzyste w Polsce – możliwości i problemy 
w badaniach i terapii”, na którym przygotowa-
no stanowisko w sprawie finansowania badań 
nad komórkami macierzystymi. Na wspólnym 
posiedzeniu przygotowano list do Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju w sprawie uaktualnie-
nia tematyki badawczej programu strategicznego 
STRATEGMED. Komitet był współorganizato-
rem dwóch konferencji: Gliwickie Spotkania 
Naukowe 2013 „Wykorzystanie biologii mole-
kularnej i biotechnologii w diagnostyce i terapii 
nowotworów” oraz IV Polskiego Kongresu Ge-
netyki. Przewodniczący Komitetu, prof. dr hab. 
Ryszard Słomski uczestniczył dwukrotnie w spo-
tkaniach Państw-Stron Konwencji o zakazie bro-
ni biologicznej i toksycznej w Pałacu Narodów 
ONZ w Genewie jako przedstawiciel Polskiej 
Akademii Nauk oraz członek delegacji rządowej. 

Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń 
Człowieka zorganizował dwa posiedzenia pre-
zydium oraz dwa zebrania plenarne, na których 
wygłoszono referaty: „Regulacyjna ograniczona 
proteoliza wewnątrzkomórkowa w prawidłowym 
i nieprawidłowym działaniu limfocytów T” oraz 
„Od czynnika limfocytów supresyjnych TCD8+ 
do zahamowania nadwrażliwości kontaktowej 
z udziałem antygenowo-swoistych egzosomów 
i miR-150”. Komitet był współorganizatorem 
dwóch konferencji: „Biological and clinical 
aspects of the use of somatic stem cells in re-
generative medicine” oraz „Wrodzona i nabyta 
odpowiedź immunologiczna układu limfatycz-
nego”. Objął również patronatem wydawane 
w kraju czasopismo „Central European Journal 
of Immunology”. 

Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmako-
logicznych odbył dwa posiedzenia plenarne, na 

których wygłoszono trzy referaty: „Farmakoge-
netyka – aktualny stan wiedzy”, „Siarkowodór – 
zapach życia czy absurdu? Krytyczne spojrzenie 
na udział siarkowodoru w regulacji procesów 
biologicznych u ssaków”, „Możliwości zastoso-
wania nowoczesnych technik informatycznych 
w naukach przyrodniczych”. Komitet współor-
ganizował trzy konferencje: XXX Szkołę Zimo-
wą pt. „Ból przewlekły, mechanizmy, terapia”, 
XVIII Sympozjum Kardiologii Eksperymentalnej 
oraz XVIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Farmakologicznego. Wypracowa-
ne wspólnie przez KNFiF oraz Komitet Terapii 
i Nauk o Leku PAN stanowisko w sprawie sygno-
wania reklam parafarmaceutyków tytułami nauko-
wymi przyczyniło się do zaprzestania nadużywa-
nia tytułów naukowych w celach komercyjnych 
oraz zniknięcia ze środków masowego przekazu 
reklam suplementów diety rekomendowanych 
przez profesorów farmacji. Członkowie Komite-
tu przyznali, w drodze konkursu „Złoty Neuron”, 
nagrodę dla dr Anny Wilkaniec za najlepszą pracę 
w dziedzinie neurobiologii wykonaną w kraju. 

Komitet Nauk Klinicznych zorganizował 
dwa posiedzenia plenarne, na których wygłoszo-
no referaty: „Stan nauczania geriatrii w Polsce”, 
„Zaburzenia snu a choroby układu krążenia”, 
„Urologia Onkologiczna w Polsce – 2012”. Był 
współorganizatorem 6 konferencji: „2013 – ro-
kiem walki z nowotworami głowy i szyi”, „Po-
stępy w chirurgii i transplantologii wątroby”, 
„Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju 
dziecka z deficytem słuchu”, „Problemy otola-
ryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 
„Nefrokardiologia” oraz „Wyzwania XXI wie-
ku: Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne”. 
Członkowie Komitetu upowszechniali informa-
cje, poprzez liczne audycje radiowe, telewizyjne 
oraz artykuły prasowe, nt. problemów związa-
nych ze słuchem występujących u dzieci w wieku 
szkolnym, żywienia pozajelitowego oraz promo-
wali transplantologię. Członkowie Komitetu są 
reprezentantami Rady Konsultacyjnej Agencji 
Oceny Technologii Medycznych, Rady Trans-
plantacyjnej przy Ministrze Zdrowia, Zespołu 
Konsultanta Krajowego ds. Nefrologii oraz Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zespół ds. 
Zaburzeń Komunikacyjnych prowadził działania 
(we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz 
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Ministerstwem Edukacji Narodowej) zmierzające 
do ustanowienia wspólnego programu polityki 
zdrowotnej dotyczącego zaburzeń komunikacyj-
nych u dzieci w wieku szkolnym. 

Komitet Nauk Neurologicznych odbył dwa 
posiedzenia plenarne, w tym jedno wspólne 
z Komitetami PAN: Biotechnologii, Genetyki 
Człowieka i Patologii Molekularnej, Neurobio-
logii, na których wygłoszono sześć referatów po-
święconych badaniom komórek macierzystych. 
Komitet był współorganizatorem 8 konferencji, 
w tym 2 o charakterze międzynarodowym. Były 
to m.in.: „Postępy w diagnostyce i leczeniu cho-
rób naczyniowych mózgu u dzieci i młodzieży”, 
„Diagnostyka i leczenie glejaków w erze biolo-
gii molekularnej”, „Problemy dzieci i młodzieży 
z dysfunkcją układu ruchowego i narządów zmy-
słów w środowisku szkolnym, rodzinnym i ró-
wieśniczym. Aspekty medyczne, psychologiczne 
i pedagogiczne”, „Farmakologia w profilaktyce 
i leczeniu udaru mózgu – pułapki i zagrożenia”, 
oraz „Mesenchymal Stem Cells: Therapeutic 
Outlook for Central Nervous System Disorders”. 
Członkowie Komitetu przygotowywali dla Mi-
nisterstwa Zdrowia i NFZ opinie w zakresie 
organizacji leczenia chorób układu nerwowego 
i algorytmów postępowania, a także zasadności 
wprowadzania nowych metod leczenia do prakty-
ki klinicznej w Polsce. Brali także udział w opra-
cowaniu nowych programów specjalizacji lekarzy 
w zakresie nauk neurologicznych. 

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka zor-
ganizował dwa zebrania plenarne. Na jednym 
z nich wygłoszono referat „Normy żywienia dla 
populacji polskiej – nowelizacja”. Drugie posie-
dzenie, połączone z konferencją organizowaną 
wspólnie z Komitetem Nauk o Żywności PAN, 
poświęcone było tematyce „Nanotechnologii 
w żywności i żywieniu”, na której wygłoszono 
cztery referaty naukowe. Komitet patronował 
konferencji „Zapobieganie niedoborom wapnia 
w diecie Polaków” oraz IV Sympozjum „Stan-
dardy gastroenterologiczne, hepatologiczne 
i żywieniowe w praktyce lekarza rodzinnego 
i pediatry”. Członkowie Komitetu brali udział, 
jako wykładowcy, w festiwalach nauki, prowa-
dzili prelekcje dla Stowarzyszenia Wspierania 
Onkologii UNICORN dotyczące jakości dostęp-
nej w sprzedaży żywności, oceny i jej wyboru 

na podstawie informacji na opakowaniu. Zespół  
Żywienia Dzieci i Młodzieży działający w ra-
mach Komitetu opracował ekspertyzę na temat 
celiakii w Polsce, a Zespół Higieny Żywności 
i Żywienia opracował ekspertyzę dotyczącą za-
wartości izomerów trans nienasyconych kwasów 
tłuszczowych w wyrobach cukierniczych. Wspól-
nie z Polskim Towarzystwem Nauk Żywienio-
wych opracowano stanowisko dotyczące zapobie-
gania niedoborom wapnia w diecie Polaków oraz 
roli produktów mlecznych w zdrowym żywieniu. 
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego 
ds. Międzynarodowej Unii Nauk Żywieniowych 
(IUNS), w ramach którego przedstawiciel Ko-
mitetu brał czynny udział w posiedzeniach Rady 
IUNS w Granadzie. Komitet współpracuje także 
z Europejską Federacją Towarzystw Żywienio-
wych (FENS) oraz uczestniczy w pracach Euro-
pejskiej Akademii Nauk Żywieniowych (EANS). 

Komitet Neurobiologii zorganizował trzy po-
siedzenia plenarne, na których wygłoszono refera-
ty: „Emocje a zapominanie intencjonalne: badanie 
z wykorzystaniem metody funkcjonalnego rezo-
nansu magnetycznego”, „Nowe kierunki w pro-
jektowaniu leków stosowanych w zaburzeniach 
czynnościowych i chorobach zapalnych układu 
pokarmowego”. Na wspólnym posiedzeniu Ko-
mitetów PAN: Biotechnologii, Genetyki Człowie-
ka i Patologii Molekularnej, Neurobiologii oraz 
Komitetu Nauk Neurologicznych sformułowano 
stanowisko w sprawie badań nad komórkami 
macierzystymi. Komitet był współorganizato-
rem międzynarodowej konferencji: „Images of 
spinal cord: From functionally identified neurons 
to functional recovery” oraz X Międzynarodo-
wego Kongresu Polskiego Towarzystwa Badań 
Układu Nerwowego. Komitet przyznał nagrodę 
im. Jerzego Konorskiego za najlepszą polską 
pracę badawczą z dziedziny neurobiologii opu-
blikowaną w 2012 roku. Patronuje również cza-
sopismu „Neuropsychiatria i Neuropsychologia”. 

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej 
i Integracji Społecznej odbył dwa zebrania 
plenarne poświęcone badaniom i perspektywom 
rozwoju kriogeniki ze szczególnym uwzględnie-
niem zastosowania temperatur kriogenicznych 
w rehabilitacji i odnowie biologicznej oraz wpły-
wom aktywności fizycznej na funkcje bariery 
krew-mózg. Komitet objął patronatem, lub był 
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współorganizatorem, 6 konferencji: V Między-
narodowe Dni Rehabilitacji „Potrzeby i standar-
dy współczesnej rehabilitacji”, VIII Międzyna-
rodowe Dni Fizjoterapii „Fizjoterapia, terapia 
zajęciowa, kosmetologia – razem czy osobno?”, 
XVII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sek-
cji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii 
Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicz-
nego, XI Międzynarodowy Kongres Polskiego 
Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, Kon-
ferencja naukowa Wydawnictwa Lekarskiego 
PZWL „Rehabilitacja w chorobach dzieci i mło-
dzieży – kompleksowość postępowania tera-
peutycznego” oraz IX Konferencji Naukowej 
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji  
w Zamościu „Wielochorobowość w rehabilitacji, 
rehabilitacja kardiologiczna, nowa definicja nie-
pełnosprawności”. Komitet opracował stan nauk 
o kulturze fizycznej oraz nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu w zakresie rehabilitacji w roku 2012. Na 
prośbę Zespołu do oceny czasopism naukowych 
MNiSW opracował wykaz międzynarodowych 
baz bibliograficznych, w których indeksowane są 
czasopisma naukowe z zakresu dziedzin reprezen-
towanych przez Komitet. Sprawował patronat me-
rytoryczny nad serią wydawniczą podręczników 
akademickich dla studentów kierunku fizjoterapii. 

Komitet Rozwoju Człowieka zorganizował 
trzy posiedzenia plenarne. Pierwsze poświęcone 
było tematyce nadciśnienia tętniczego u dzieci 
i młodzieży. Wysłuchano na nim referatów: „Po-
pulacyjne wartości ciśnienia tętniczego u dzieci 
i młodzieży w Polsce – determinanty antropome-
tryczne i socjoekonomiczne”, „Normy rozwojo-
we u dzieci na podstawie badań OLAF i OLA 
– z których wartości należy korzystać”, „Otyłość 
i otyłość trzewna u dzieci i młodzieży w Polsce 
– stan obecny i trendy”. Drugie posiedzenie 
poświęcono problemom kardiologii dziecięcej. 
Wygłoszono referaty: „Problemy kardiologii 
dziecięcej w Polsce w 2013 roku”, „Nagły zgon 
sercowy u dzieci – rola lekarza pediatry” oraz 
„Nowe możliwości diagnostyczno-terapeutycz-
ne w zapaleniu mięśnia sercowego u dzieci”. Na 
trzecim posiedzeniu poświęconym problemom 
neurologii dziecięcej wygłoszono referaty: „Rola 
szlaku mTOR w leczeniu chorób układu nerwo-
wego” oraz „Zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych u dzieci, ze szczególnym uwzględnie-

niem infekcji meningokokowych”. Komitet był 
również współorganizatorem trzech konferencji 
naukowych razem z Polskim Towarzystwem Pe-
diatrycznym, Polskim Towarzystwem Diabeto-
logicznym oraz Polskim Towarzystwem Endo-
krynologii Dziecięcej. Komitet prowadził stałą 
współpracę z Senacką Komisją Zdrowia, Depar-
tamentem Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia 
oraz Rzecznikiem Praw Dziecka. 

Komitet Terapii i Nauk o Leku zorganizo-
wał trzy posiedzenia plenarne, na których wy-
głoszono referaty: „Aktualne poglądy na temat 
roli witaminy D w terapii i profilaktyce”, „Mo-
dyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększenia 
skuteczności terapeutycznej”, „Bezpieczeństwo 
farmakoterapii – jeden problem, różne spojrze-
nia”, „Zindywidualizowana terapia chorób no-
wotworowych – aktualne możliwości i ogranicze-
nia”, „Od farmakogenetyki do teradiagnostyki”, 
„Epigenetyka – istotny element indywidualnej 
odpowiedzi na lek i cel terapeutyczny”, „Trans-
portery ABC – gen ABCB1 przedstawiciel zaan-
gażowany w zjawisko oporności wielolekowej” 
oraz dwa referaty poświęcone pamięci prof. Jo-
anny Szymury-Oleksiak. Komitet był współor-
ganizatorem dwóch konferencji: „Modyfikacje 
technologiczne w aspekcie zwiększania skutecz-
ności terapeutycznej” oraz „Bezpieczeństwo far-
makoterapii – jeden problem, różne spojrzenia”. 
Wspólnie z Komitetem Nauk Fizjologicznych 
i Farmakologicznych PAN opublikowano sta-
nowisko w sprawie sygnowania reklam parafar-
maceutyków tytułami naukowymi. Członkowie 
Komitetu wykonywali zadania opiniodawcze, 
doradcze i kontrolne dla organów administracji 
rządowej, NFZ oraz pełnili nadzór merytorycz-
ny nad doskonaleniem zawodowym i szkoleniem 
specjalizacyjnym lekarzy i farmaceutów. 

Komitet Zdrowia Publicznego zorganizował 
cztery posiedzenia plenarne oraz dwa posiedzenia 
prezydium Komitetu, na których m.in. omawiano 
i uzgodniono krytyczne stanowisko Komitetu wo-
bec założeń i priorytetów programu STRATEG-
MED oraz wypracowano stanowisko popierające 
dokument „Założenia polityki ludnościowej Pol-
ski 2013” Rządowej Rady Ludnościowej. Komitet 
był organizatorem dwóch konferencji: „Zdrowie 
w Europie i w Polsce w 2020 r.” poświęconej wi-
zji, celom strategicznym, zasięgowi oraz treściom 
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nowych strategicznych ram polityki regionalnej 
na rzecz zdrowia Health 2020; „Jak poprawić 
zdrowie Polaków? Wykład Roku: Hiperchole-
sterolemia na świecie i w Polsce”. Członkowie 
Komitetu byli zapraszani, w charakterze eks-
pertów, do udziału w naradach w Ministerstwie 
Zdrowia na temat stanowiska Polski w przygoto-
wywanych dyrektywach UE dot. palenia papiero-
sów. Brali też udział w pracach Komitetu Stałego 
WHO/EURO, są przedstawicielami Rządu RP 
w komitecie Doradczym Komisji Europejskiej 
ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy 
i in. Udzielali wywiadów w audycjach radiowych 
i telewizyjnych promujących prewencję chorób 
serca i naczyń. 

Czł. koresp. PAN Jan Albrecht
Przewodniczący Rady Kuratorów
Wydziału V Nauk Medycznych PAN 

Zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów 
Wydziału V prof. Ewa Szczepańska-Sadowska 
koordynowała prace związane z przekazaniem 
Prezesowi PAN pięciu wniosków instytutów 
naukowych Wydziału V o przyznanie środków 
finansowych na działalność statutową na rok 2014 
oraz dwóch wniosków o przyznanie dotacji na fi-
nansowanie kosztów związanych z restrukturyza-
cją, zaplanowaną na rok 2014, w tym biznesplany. 
Prof. E. Szczepańska-Sadowska zaopiniowała po-
zytywnie wszystkie wnioski. Ponadto opracowała 
opinie do 9 wniosków instytutów o przyznanie 
dotacji w 2014 roku w zakresie dużej infrastruk-
tury badawczej i inwestycji budowlanych oraz 
infrastruktury informatycznej (opinie zostały 
przesłane do Departamentu Instrumentów Poli-
tyki Naukowej MNSW). 

Przewodniczący Rady Kuratorów Wydzia-
łu V prof. Jan Albrecht zajmował się sprawami 
Wydziału z zakresu współpracy z zagranicą oraz 
uczestniczył w pracach Komisji ds. Współpracy 
z Zagranicą PAN.

Prof. J. Albrecht zorganizował w grudniu 
2013 r. wizytę w Warszawie prof. Jerzego Kupca- 
Węglińskiego, chirurga-transplantologa, członka 
zagranicznego PAN. Prof. J. Kupiec-Węgliński 
wygłosił na uroczystej sesji Rady Naukowej In-
stytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 

im. M. Mossakowskiego PAN referat „CMDiK 
PAN – Harvard-UCLA in 40 years: Recollections 
of a Transplant Scientist”. 

Rada Kuratorów dokonała oceny działalności 
dwóch instytutów Wydziału V za lata 2010-2013: 
Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie i Insty-
tutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi. Wnioski 
Komisji, powołanej przez Radę Kuratorów, z oce-
ny działalności Instytutów zostały zaakceptowane 
przez zebranie plenarne Wydziału w listopadzie 
2013 r.

Przewodniczący Rady Kuratorów brał udział 
w pracach Komisji, powołanej przez Prezesa 
PAN, do rozpatrzenia wniosków instytutów na-
ukowych PAN o przyznanie dotacji celowej na 
zadania w zakresie kształcenia na studiach dok-
toranckich. Decyzją Prezydium PAN dwa insty-
tuty Wydziału: Instytut Medycyny Doświadczal-
nej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN 
i Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
im. L. Hierszfelda otrzymały dotację na zadania 
w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich.

INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Jarosław Dziadek
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Antoni Różalski

Instytut zatrudnia 82 pracowników, w tym 58 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „B” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
35 prac, z tego 35 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 22 projekty badawcze, w tym 
2 zagraniczne, 13 zadań badawczych w ramach 
działalności statutowej; we współpracy z zagra-
nicą realizowano 17 tematów.
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Wybrane wyniki: 
• Wykazano, że zarówno oksydaza choleste-
rolowa jak i dehydrogenaza ketosteroidowa są 
niezbędne w patogenezie prątków gruźlicy. Jed-
nocześnie udowodniono, że oksydaza choleste-
rolowa oraz dehydrogenaza hydroksysteroidowa 
nie są niezbędne dla procesu degradacji choleste-
rolu. Pozwoliło to stwierdzić, że rola oksydazy 
cholesterolowej w patogenezie gruźlicy nie wiąże 
się z wykorzystaniem cholesterolu jako źródła 
węgla i energii, a z aktywnością samego białka.
• Dowiedziono, że choć białko ParA uczest-
niczące w procesie segregacji chromosomów 
bakteryjnych nie jest niezbędne w komórkach 
Mycobacterium smegmatis, jego brak upośledza 
proces segregacji chromosomów oraz lokalizacji 
przegrody komórkowej. Otrzymane wyniki opub-
likowano w pracy ParA of Mycobacterium smeg-
matis co-ordinates chromosome segregation with 
the cell cycle and interacts with the polar growth 
determinant DivIVA.
• Małe, interferencyjne kwasy nukleinowe, 
siRNA są dwuniciowymi rybooligonukleotydami 
odpowiedzialnymi za zjawisko interferencji RNA 
(RNAi) – specyficznego co do sekwencji procesu 
post-transkrypcyjnego wyciszania genów. Tera-
pia oparta na technice interferencji RNA może 
być potencjalnie wykorzystana w leczeniu wielu 
schorzeń, których molekularny mechanizm pa-
togenezy został poznany. W pracy siRNAs modi-
fied with boron cluster and their physicochemical 
and biological characterization zaproponowano 
nowy typ modyfikacji siRNA wykorzystując do 
tego celu klastery boru i wykazano zdolność syn-
tetycznych siRNA do efektywnego wyciszania 
ekspresji białka kodowanego przez gen BACE1, 
uczestniczącego w patogenezie choroby Alzhe-
imera.
• W pracy The MM2QM tool for combining 
docking, molecular dynamics, molecular me-
chanics, and quantum mechanics przedstawiono 
autorskie narzędzie (MM2QM) zaprojektowane 
w celu automatyzacji łączonej procedury doko-
wań, dynamiki molekularnej oraz kwantowej. 
MM2QM pozwala na automatyczny podział kom-
pleksu białko-ligand na pary aminokwas-ligand 
(w obrębie zadanego promienia) oraz generację 
plików wsadowych do obliczeń kwantowo-me-
chanicznych (QM). Pozostałe z funkcjonalności 

pozwalają na identyfikację energii oddziaływań 
w przypadku zaangażowania cząsteczki wody 
w proces wiązania ligandu (water mediated con-
tacts) oraz szybką analizę wyników obliczeń QM. 
Wykorzystanie narzędzia zostało zaprezentowane 
na przykładzie syntetazy pantotenowej M. tuber-
culosis. Omówiono również teoretyczne aspekty 
metody obliczeń łączonych ze wskazaniem na jej 
potencjalnie słabe punkty. 

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym: 
• Przedmiotem wynalazku pracowników Insty-
tutu jest zastosowanie pinafide i chaetochromin 
w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Gruźlica (TB) 
towarzyszy ludzkości od tysięcy lat i stanowi 
poważny ogólnoświatowy problem zdrowotny. 
Pomimo, że znane są już skuteczne metody jej 
leczenia, wykorzystujące strategię opartą na le-
czeniu za pomocą krótkich kursów chemioterapii, 
to w dalszym ciągu obserwuje się wzrost zacho-
rowań na tę chorobę. Związane jest to m.in. z po-
jawieniem gruźlicy odpornej na stosowane leki, 
a zwłaszcza gruźlicy wielolekoopornej (MDR- 
TB). Zjawisko występowania koinfekcji HIV-TB 
oraz problem związany z rozszerzoną opornością 
prątków wielolekoopornych, tzw. XDR-TB (ang. 
extensively drug resistant tuberculosis) znacznie 
zwiększa śmiertelność i utrudnia leczenie. Nowy 
potencjał leków poszukiwany jest wśród związ-
ków chemicznych, będących inhibitorami meta-
bolitów uczestniczących w biosyntezie ściany 
komórkowej, metabolizmie lipidów i węglowo-
danów, lub też hamujących działanie enzymów 
biorących udział w podstawowych, zapewniają-
cych przeżycie procesach komórkowych. Wszyst-
kie enzymy specyficzne dla bakterii i niezbędne 
dla jej funkcjonowania mogą być rozważane, jako 
tarcze dla leków, np. NAD+-zależne ligazy DNA. 
Twórcy tego wynalazku potwierdzili użyteczność 
ligazy A jako miejsca docelowego dla nowych 
leków przeciwgruźliczych, gdyż jest ona niezbęd-
na dla przeżycia komórek, a ligazy ATP-zależne 
nie są w stanie zastąpić jej nadrzędnej funkcji 
w komórce. Przedmiotem wynalazku jest nowe 
zastosowanie związków pinafide i chaetochromin 
do wytwarzania leku, który znajdzie zastosowa-
nie w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom bak-
teryjnym.
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Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Oznaczono polimorfizmy FCN2 (gen dla fi-
koliny L) w dużej grupie (>1200) noworodków; 
badano 7 miejsc polimorficznych, opisano 44 róż-
ne genotypy i wykazano ich wpływ na stężenie 
fikoliny L. Stwierdzono także związek między 
polimorfizmem w pozycji -602 (G>A) i wiekiem 
ciążowym (prace te były prowadzone we współ-
pracy ze Scottish National Blood Transfusion 
Service, National Science Laboratory).
• W ramach współpracy ze Scottish National 
Blood Transfusion Service, National Science 
Laboratory oraz Tokai University wykazano, że 
surowicze stężenia fikolin L i H są istotnie niższe 
u kobiet z pierwotnym rakiem jajnika, w porów-
naniu z pacjentkami z guzami łagodnymi i bez 
zmian patologicznych tego narządu.
• Wykazano, że stężenia fikoliny L u noworod-
ków, u których rozwinęła się sepsa są istotnie niż-
sze w porównaniu ze zdrowymi noworodkami, za-
równo urodzonymi w terminie, jak i wcześniakami 
(prace te były prowadzone w ramach współpracy 
ze Scottish National Blood Transfusion Service, 
National Science Laboratory i Tokai University).

Uzyskano patent „Tools and methods useful in 
characterising the immunotoxic activity of xe-
nobiotic substances”.

Uzyskana habilitacja: 
Joanna Boncela Nowe funkcje biologiczne skład-
ników systemu fibrynolizy.
Uzyskane doktoraty:
Jakub Kryczka Charakterystyka białek modyfi-
kowanych przez metaloproteazy w inwazyjnych 
komórkach raka jelita grubego;
Małgorzata Ziółkiewicz Analiza roli białka RadA 
w procesach naprawy DNA u mykobakterii.

Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości 
w Dziedzinie Biologii Medycznej, Centrum Na-
ukowe Biomed Centre Lodz. 

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: 
„European Infrastructure of Open Screening Plat-
forms for Chemical Biology EU-OPENSCRE-
EN”; „Polish Infrastructure of Open Screening 
Platforms for Chemical Biology POL-OPEN-
SCREEN”; Centrum Zaawansowanych Tech-
nologii „BioTechMed”; Konsorcjum naukowe 
powołane do realizacji projektu „Innowacyjny 
preparat przeciwko rakowi wątrobokomórkowe-
mu HCC”; Konsorcjum naukowe powołane do 
realizacji projektu „Opracowanie polowego te-
stu diagnostycznego wykrywającego zakażenie 
pszczoły miodnej patogenem Nosema ceranae”; 
Konsorcjum naukowe powołane do realizacji pro-
jektu badawczego „Mikrobiologiczne aktywiza-
tory w złożach denitryfikacyjnych stosowanych 
do czyszczenia zanieczyszczeń azotanowych dla 
wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dy-
rektywy Azotanowej MIKRAZO”; „Molekularne 
Mechanizmy Zwłóknienia Tkankowego (Molecu-
lar Mechanism of Tissue Fibrosis) „MOMENTO”.

 93-232 Łódź, ul. Lodowa 106 
 (42) 272-36-33, fax 48 (42) 272-36-30 
 e-mail: aobidowska@cbm.pan.pl 
www.ibmpan.pl 

INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN

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

Instytut zatrudnia 211 pracowników, w tym 70 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 395 
prac, z tego 147 prac w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 

mailto:aobidowska@cbm.pan.pl
http://www.ibmpan.pl
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realizowano: 79 projektów badawczych, w tym 
11 zagranicznych, 21 zadań badawczych w ra-
mach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 28 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Wykazano, że walencja tendencyjności po-
znawczej jest u szczurów trwałą cechą beha-
wioralną (przypominającą stały rys charakteru 
człowieka). Cecha ta, opisywana niekiedy jako 
optymizm/pesymizm, determinuje podatność 
zwierząt na wywołaną chronicznym stresem an-
hedonię i może zostać uznana za behawioralny 
marker depresji u zwierząt.
• Wyjaśniono osłabioną efektywność leków 
opioidowych w bólu neuropatycznym przez wy-
kazanie obecności receptora µ- i κ- a braku recep-
tora δ-opioidowego na komórkach mikrogleju, 
co tłumaczy niezmienioną efektywność agoni-
stów receptora δ w odróżnieniu od osłabionego 
działania leków działających przez dwa pozostałe 
receptory opioidowe i wskazuje drogę poszuki-
wania nowych leków przeciwbólowych.
• Dowiedziono, że imipramina i tianeptyna 
w niskich stężeniach działają ochronnie na indu-
kowane lipopolisacharydem uszkodzenia astro-
cytów i mikrogleju kory czołowej szczura.
• Odkryto rolę receptora metabotropowego 
mGluR5 w neuronalnym mechanizmie uzależ-
nienia alkoholowego i poszukiwania wrażeń.

Tytuł profesora uzyskali: Andrzej Bojarski 
i Mariusz Papp. 
Uzyskane habilitacje: 
Katarzyna Starowicz-Bubak Rola receptorów wa-
niloidowych TRPV1 i kanabinoidowych CB1 i ich 
endogennych ligandów w procesach bólowych;
Krzysztof Tokarski Badania funkcji receptorów 
5-HT7 w mózgu szczura i ich zmian pod wpływem 
stresu i leków przeciwdepresyjnych.

Instytut tworzy Centrum Nauk Fizycznych, Che-
micznych i Medycznych (ICNFCM).

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

Instytut należy do sieci naukowej „Poszukiwanie 
wewnątrzustrojowych punktów uchwytu poten-
cjalnych leków neurotropowych NEUROFAR-
MAKOLOGIA”.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Polskie Konsorcjum Innowacyjnych Zastosowań 
Izotopów Promieniotwórczych; Konsorcjum 
PAN-AKCENT; Konsorcjum Innowacyjnych 
Metod Obrazowania Biomedycznych IOITOB”; 
Konsorcjum naukowe POL-OPENSCREEN po-
wołane jako część Konsorcjum europejskiego 
EU-OPENSCREEN do realizacji projektu – „The 
European Infrastructure of Open Screening Plat-
forms EU-OPENSCREEN”; Konsorcjum nauko-
we powołane w celu złożenia wniosku pt. „Nowa 
farmakoterapia chorób neurodegeneracyjnych 
z zastosowaniem innowacyjnych inhibitorów 
kinaz” do konkursu w programie INNOTECH; 
Konsorcjum naukowe pomiędzy Uniwersytetem 
Jagiellońskim a Instytutem Farmakologii PAN 
w celu podejmowania działalności związanej 
z realizacją wspólnych badań naukowych, prac 
rozwojowych oraz przedsięwzięć; „Nanoparti-
culate Delivery Systems for Therapies Against 
Neurodegenerative Diseases – NanoNeucar – 
Consortium Agreement”. 

 31-343 Kraków, ul. Smętna 12
 (12) 662-32-05, fax (12) 637-45-00
 e-mail: ifpan@if-pan.krakow.pl, 

florek@if-pan.krakow.pl
www.ifpan-krakow.pl

INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA 
PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Nowak
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Maciej Zabel

Instytut zatrudnia 72 pracowników, w tym 36 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 

mailto:ifpan@if-pan.krakow.pl
mailto:florek@if-pan.kkrakow.pl
http://www.ifpan-krakow.pl/
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rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 113 
prac, z tego 53 prace w recenzowanych czasopi-
smach naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
realizowano: 54 projekty badawcze, 33 zadania 
badawcze w ramach działalności statutowej; we 
współpracy z zagranicą realizowano 11 tematów.

Wybrane wyniki: 
• Opracowano molekularno-genetyczną charak-
terystykę świń dla potrzeb ksenotransplantacji. 
Przeprowadzono charakterystykę molekularno- 
cytogenetyczną świń z wprowadzonym genem 
α-galaktozydazy człowieka. Określono występo-
wanie endogennych retrowirusów świń w celu 
wyselekcjonowania linii transgenicznych świń 
wolnych od tych wirusów. Scharakteryzowano 
potencjał rozwojowy zarodków świń transgenicz-
nych zawierających fukozylotransferazę człowie-
ka w porównaniu z zarodkami świń nietransge-
nicznych.
• Wykonano przeszczepy mioblastów natyw-
nych i modyfikowanych genetycznie odpowied-
nio dla zwieraczy odbytu i regeneracji mięśnia 
sercowego w grupie pacjentów „non-option”. 
Osiągnięto spektakularny sukces w postaci przy-
wrócenia zwieraczy odbytu u osoby po wypadku 
(urazie) komunikacyjnym, wznawiając w obsza-
rze blizny elektryczne przewodnictwo mięśniowe.
• Określono wpływ czynników ryzyka na 
występowanie tętniaka aorty brzusznej (AAA) 
i niedrożności aortalno-biodrowej (AIOD). Ry-
zyko zachorowania na AAA wśród mężczyzn 
jest ponad dwukrotnie większe (OR = 2,08; 
p = 0,0003) w porównaniu z ryzykiem zacho-
rowania na AIOD. U pacjentów z AAA częściej 
występowała nadwaga i otyłość (47,6% i 20,5%), 
nadciśnienie tętnicze (73,5%) lub zawał mięśnia 
sercowego (31,7%). Większe prawdopodobień-
stwo wystąpienia choroby jest wyraźnie wyższe 
u mężczyzn (OR = 6,04) w przypadku AAA. 
• Poddano ocenie mutacje, polimorfizmy i ha-
plotypy genu MRE11 jako czynników ryzyka 
rozwoju nowotworów. Przeanalizowano wybrane 
fragmenty genu MRE11 (ekson 5, 8, 9, 10, 14, 15, 

17, 19) opisane wcześniej w literaturze jako mogą-
ce mieć związek z występowaniem nowotworów. 
Nie zidentyfikowano najczęstszych mutacji genu 
MRE11 w badanych grupach chorych i w grupie 
kontrolnej. W intronie 16 genu MRE11 wykryto 
wariant c.1783-86delAG u chorych z rakiem krta-
ni (39/175), w grupie MNP-RK (18/115), MNP 
(20/68) oraz w próbkach kontrolnych (61/279). 
Wykonanie testu χ2 nie wykazało znamienności 
statystycznej w częstości występowania ziden-
tyfikowanych zmian w badanych grupach. Uzy-
skane wyniki sugerują, że warianty sekwencji 
genu MRE11 nie stanowią czynnika ryzyka ra-
ków krtani i mnogich nowotworów pierwotnych. 
• Określono funkcje polimorfizmów w genie 
interleukiny-2 (IL2) oraz podjednostki alfa jej 
receptora (IL2RA) w patogenezie cukrzycy typu 1 
i choroby Addisona – badania asocjacyjne i funk-
cjonalne. Wykazano związek pomiędzy rzadszym 
występowaniem T1D a allelem T rs6822844 
(p = 0,002; OR 0,71; 95%CI 0,571-0,880) oraz al-
lelem A rs11594656 (p = 0,011; OR 0,77; 95%CI 
0,629-0,942), a także częściej występującym 
u chorych allelem C rs3118470 (p = 0,003; OR 
1,30; 95%CI 1,094-1,55). Skorelowano genotyp 
TT rs6822844 z wyższym stężeniem IL2 w su-
rowicy (p = 0,037). Wśród osób z AAD częstość 
allelu C rs3136534 była niższa niż u zdrowych 
(OR 0,67; 95%CI 0,501-0,888; p = 0,005). Stęże-
nia IL2 były znamiennie wyższe niż u zdrowych 
(p<0,001), natomiast poziom sIL2Ra nie różnił się 
istotnie. Analizy in vitro w systemie genu reporte-
rowego nie wykazały istotnych różnic w poziomie 
aktywności lucyferazy dla obu alleli rs3136534 
i rs6822844 w warunkach podstawowych i po 
stymulacji transfekowanych komórek (p>0,05). 

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym, działania zwiększa-
jące innowacyjność:
• Oceniono czynniki genetyczne warunkują-
ce nowotwory i stany zapalne jelit. W wyniku 
przeprowadzonych badań małe mutacje genu 
STK11 wykryto w 22 rodzinach (54%), z czego 
7 to nowe, nieopisane dotąd zmiany. Mutacje 
wykryto we wszystkich eksonach kodujących 
genu z wyjątkiem eksonów 3 i 9. Opracowano 
metodę szybkiego wyszukiwania małych mutacji 
w genie STK11 dla pacjentów cierpiących na PJS. 
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Wszystkie mutacje zidentyfikowane w badanej 
grupie pacjentów wykryto, wykorzystując opra-
cowaną metodykę. Metoda HRM okazała się dla 
grupy badanych w 100% skuteczna. Wykazano, 
że polimorfizm +3954C>T genu interleukiny 
1B IL1B zwiększa podatność do występowania 
odpowiedzi zapalnej nabłonka żołądka u pacjen-
tów z infekcją Helicobacter pylori i jest istotny 
w rozwoju zapalenia żołądka, atrofii, metapla-
zji, dysplazji i inicjacji kancerogenezy. Przepro-
wadzono optymalizację i zwalidowano metodę 
multipleks HRMA do analizy zmian c.238G>C, 
c.460G>A i c.719A>G w genie TPMT oraz 
c.94C>A w genie ITPA oraz metodykę z zasto-
sowaniem Long-ASO PCR do molekularnego ha-
plotypowania genomowego DNA dla zmienności 
w genach ITPA (94C>A i IVS2+21A>C) i TPMT 
(460G>A i 719A>G).
• Wykorzystano mikromacierze w monitorowa-
niu leczenia azoospermii gonadotropinami. Udo-
kumentowano prognostyczną wartość obniżenia 
ekspresji genu DQ (klasy II układu HLA) u pa-
cjentów pozytywnie odpowiadających na leczenie 
gonadotropinami. Wydaje się, że gen DQ ocenia-
ny w gonadzie męskiej może być wartościowym 
biomarkerem odzwierciedlającym możliwości 
terapeutyczne w azoospermii nieobstrukcyjnej. 
• Opracowano markery transkrypcyjne, co 
pozwoliło na opracowanie sond, które nie tylko 
umożliwiają identyfikowanie materiału biolo-
gicznego w oparciu o analizę poziomu ekspresji, 
lecz także rozdzielanie komórek różniących się 
poziomem ekspresji genów markerowych. 

Tytuł profesora uzyskała Ewa Ziętkiewicz.
Uzyskana habilitacja: 
Małgorzata Jarmuż-Szymczak Analiza sekwen-
cji krótkiego ramienia chromosomu 21 w oko-
licach punktów złamań w najczęstszych trans-
lokacjach robertsonowskich człowieka oraz  
w genomach innych naczelnych.
Uzyskany doktorat: 
Katarzyna Iżykowska Charakterystyka molekular-
na delecji w regionie 6q23-27 w zespole Sezary’e-
go i białaczce z dużych ziarnistych limfocytów T.

Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości: 
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Tech-
nologii.

Instytut należy do sieci naukowych: Wiel-
kopolskie Centrum Badań Przyrodniczych  
i Medycznych, „Biotechnologia rozrodu zwierząt”.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Wielkopolskie Konsorcjum Nauk Medycznych, 
Wielkopolskie Centrum Badań Przyrodniczych.
W ramach projektu NCBiR Innomed utworzono 
dwa konsorcja naukowe: Konsorcjum projektu 
Medpig i Konsorcjum projektu Onkokan. 

Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń:
Wielkopolskie Centrum Biotechnologii Medycz-
nej „BioTechMed”, Wielkopolskie Centrum Za-
awansowanych Technologii. 

 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 32
 (61) 657-91-00, fax (61) 823-32-35
 e-mail: igcz@pan.poznan.pl
www.igcz.poznan.pl

INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII 
DOŚWIADCZALNEJ 

im. Ludwika Hirszfelda PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Danuta Duś
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
med. Jan Żeromski

Instytut zatrudnia 215 pracowników, w tym 80 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-
wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
138 prac, z tego 120 prac w recenzowanych cza-
sopismach naukowych o zasięgu międzynarodo-
wym; realizowano: 88 projektów badawczych, 
w tym 5 zagranicznych, 37 zadań badawczych 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 25 tematów.

mailto:igcz@pan.poznan.pl
http://www.igcz.poznan.pl
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Wybrane wyniki: 
• Wykazano, że za tolerancję immunologicz-
ną wobec dobroczynnych drobnoustrojów je-
litowych, zapobiegającą powstawaniu takich 
schorzeń jak np. zapalenie okrężnicy (colitis), 
odpowiedzialne są głównie regulatorowe lim-
focyty T pochodzące bezpośrednio z grasicy  
(t-Treg), a nie jak dotychczas postulowano, in-
dukowane poza grasicą (p-Treg). Obserwacja ta 
podważa pogląd, że t-Treg regulują odpowiedź 
immunologiczną przeciwko własnym antygenom 
organizmu, a p-Treg przeciwko obcym i może 
mieć znaczenie dla opracowania nowych metod 
leczenia autoagresywnych chorób przewodu po-
karmowego.
• Oznaczono kompletną strukturę oligocukru 
rdzenia lipopolisacharydu Plesiomonas shigello-
ides PCM 2231, (serotyp O17). W badaniach sto-
sowano metody chemiczne, analizę instrumental-
ną z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu 
jądrowego i spektrometrii mas. Badany oligocu-
kier jest undekasacharydem. Analiza serologiczna 
z wykorzystaniem monoswoistych przeciwciał 
wykazała obecność identycznych lub pokrewnych 
struktur w LPS dwudziestu ośmiu z pięćdziesię-
ciu pięciu znanych O-serotypów P. shigelloides.
• Przeprowadzono analizę wpływu bakteriofa-
ga T4 oraz jego najsilniej eksponowanych białek 
apsydowych gp23*, gp24*, Hoc i Soc na produk-
cję czynników zapalnych. Doświadczenia pro-
wadzone były in vivo z wykorzystaniem modelu 
mysiego, ex vivo z użyciem mysich komórek den-
drytycznych oraz in vitro we krwi ludzkiej. Wy-
kazano brak wzbudzenia produkcji charaktery-
stycznych markerów zapalenia przez całe cząstki 
fagowe oraz badane białka. Wyniki powyższych 
badań świadczą o bezpieczeństwie stosowa-
nia bakteriofagów w medycynie i weterynarii.
• Zidentyfikowano epitop białka OmpC, eks-
ponowany na powierzchni komórki bakteryjnej 
S. flexneri i rozpoznawany przez przeciwciała 
występujące naturalnie w ludzkiej krwi pępo-
winowej. Stosując techniki bioinformatyczne, 
modelowanie molekularne, syntezy chemiczne 
oraz metody immunoenzymatyczne, wyznaczono 
sekwencję epitopu – RYDERY. Peptyd ten stano-
wi antygen do specyficznej szczepionki podjed-
nostkowej, a zastosowany do izolacji naturalnych 
przeciwciał ochronnych, daje możliwość użycia 

ich w terapii pacjentów z niedoborami immunolo-
gicznymi. Uzyskane wyniki mają walory poznaw-
cze o dużym potencjale aplikacyjnym z cechami 
innowacyjności i są w trakcie komercjalizacji.

Zastosowania wyników badań naukowych 
o znaczeniu społecznym:
• W Instytucie prowadzone są badania podsta-
wowe w dziedzinie biomedycznej, które mają 
zastosowanie w zakresie ochrony zdrowia. Przy-
kładami są prace nad nowymi odczynnikami tera-
peutycznymi i diagnostycznymi: badania nad me-
chanizmem działania i efektem terapeutycznym 
fagów. Przygotowywane preparaty terapeutycz-
ne wykorzystywane są do stosowania u chorych 
w leczeniu przewlekłych zakażeń bakteriami an-
tybiotykoopornymi. Prowadzone są badania nad 
działaniem immunomodulatrowego stosowania 
peptydu bogatego w prolinę z siary, zakończone 
zarejestrowaniem preparatu pod nazwą handlo-
wą „Colostrinin”, badania laktoferryny (białko 
pochodzące z mleka), które są we wstępnych 
badaniach klinicznych, z uwagi na interesującą 
aktywność immunoregulatorową oraz badania 
nad endotoksynami i szczepionkami o działaniu 
ochronnym i terapeutycznym, brane pod uwa-
gę, jako potencjalne odczynniki diagnostyczne 
i preparaty terapeutyczne w leczeniu zakażeń 
bakteryjnych. Opracowywane są testy diagno-
styczne do wykrywania i ilościowego oznaczania 
antygenów i/lub przeciwciał w płynach fizjolo-
gicznych. Badania genetyczne wykorzystywane 
są w poznawaniu genetycznego podłoża chorób, 
a także w badaniach diagnostycznych związanych 
z doborem dawca-biorca w przeszczepach tkan-
kowych i narządowych. W Instytucie testowa-
ne są nowe preparaty chemiczne i pochodzenia 
naturalnego o potencjalnym działaniu przeciw-
nowotworowym, prowadzone zgodnie z między-
narodowym programem badań przesiewowych, 
obowiązującym w selekcji i rekomendacji po-
tencjalnych leków do zaawansowanych badań 
przedklinicznych i klinicznych.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• Przedmiotem wieloletniej współpracy z Insty-
tutem Chemii Organicznej RAN w Moskwie są 
badania endotoksyn (lipopolisacharydy) oportuni-
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stycznych bakterii z rodzajów Hafnia, Citrobac-
ter i Edwardsiella, należących do rodziny Entero-
bacteriaceae. Badania te, prowadzone od szeregu 
lat, mają na celu wzbogacenie ogólnej wiedzy 
o budowie endotoksyn bakteryjnych i mogą zna-
leźć zastosowanie w diagnostyce klinicznej oraz 
produkcji szczepionek antybakteryjnych. Wyniki 
dotychczasowych badań zostały opublikowane 
w czasopismach międzynarodowych i pozwoli-
ły na ustalenie ponad 25 struktur antygenów O 
w lipopolisacharydach Hafnia, Citrobacter 
i Edwardsiella. W roku sprawozdawczym głów-
nym przedmiotem badań były lipopolisacharydy 
izolowane z różnych szczepów Edwardsiella tar-
da. Ustalono i opublikowano struktury wielocu-
krów O-swoistych w szczepach E. tarda PCM 
1150 i PCM 1156 oraz H. alvei PCM 1224. Prowa-
dzono też badania strukturalne nad antygenami O 
ze szczepów Edwardsiella tarda PCM 1155, 
PCM 1146 i PCM 1159.
• W ramach wspólnych badań z Instytutem Ge-
netyki Molekularnej ANCR w Pradze przedys-
kutowano wyniki uzyskane w trakcie realizacji 
projektu badawczego „Immunomodulująca rola 
limfocytów T regulatorowych (Treg), DC oraz 
komórek supresorowych pochodzenia szpikowego 
(MDSC) w trakcie wzrostu nowotworu i w terapii 
przeciwnowotworowej”. Poddano analizie dane 
dotyczące zmian w wielkości nacieków leukocy-
tarnych tkanki nowotworowej otrzymane w serii 
immunohistochemicznych barwień materiału. 
Zaplanowano uzupełniające badania z wykorzy-
staniem ww. metody. 
• Przedmiotem współpracy z Centrum Biofizyki 
Molekularnej w Orleanie są badania czynników 
odpowiedzialnych za rozpoznanie i wzajemne in-
terakcje komórek nowotworowych i śródbłonko-
wych. Omówiono i podsumowano wyniki badań 
dotyczących czynników wydzielanych przez ko-
mórki progenitorowe śródbłonka do środowiska. 
Uważa się, że czynniki te mogą z jednej strony 
ułatwiać komunikację między komórkami proge-
nitorowymi śródbłonka a komórkami dojrzałego 
śródbłonka, z drugiej zaś, mogą ułatwiać proces 
angiogenezy nowotworowej w odpowiedzi na 
sygnały wysyłane przez komórki nowotworowe. 
Omówiono także wstępne badania dotyczące za-
stosowania mikroRNA w terapii przeciwnowo-
tworowej. Zorganizowano warsztaty „MicroR-

NAs: mediators of differentiation and biomarkers 
of diseases”. Planowana jest kontynuacja badań, 
głównie dotycząca zastosowania mikroRNA 
w normalizacji mikrośrodowiska nowotworowego. 

Uzyskano patenty: „Method of production of 
polyanionic drug carrier conjugates”; „Novel 
bacteriophage strains for the treatment of bacte-
rial infections, especially drug-resistant strains 
of the genus Enterococcus”; „Method of binding 
bacterial lipopolysacchcarides to a solid phase”; 
„ELISA assay for detecting antibodies against 
BLV surface antigen gp 51 in bovine serum”; 
„A multicomponent vaccine for malaria provid-
ing long-lasting immune responses against Plas-
modia”; „Protein conjugates of Plasmodium fal-
ciparum Pfs25, a transmission blocking vaccine 
against malaria”; „Protein conjugates of Plasmo-
dium falciparum Pfs25, a transmission blocking 
vaccine against malaria”; „Zastosowanie inhibi-
torów cysteinowych peptydaz do oznaczania in 
vitro rakowych komórek wolnych i wchodzących 
w skład tkanek nowotworowych”; „Sposób wy-
twarzania preparatu roślinnego o zdolnościach 
rozpuszczania i hamowania powstawania ka-
mieni nerkowych, z marzanny barwierskiej; 
„Nowe szczepy bakteriofagów do leczenia zaka-
żeń bakteryjnych, zwłaszcza szczepami bakterii 
lekoopornych rodzaju Enterococcus”; „Sposób 
zwiększania efektywności adsorpcyjnej białka do 
powierzchni polistyrenu”. 
Patenty nieujęte w Sprawozdaniu 2012: „Test 
ELISA do wykrywania w surowicy bydlęcej prze-
ciwciał przeciwko antygenowi powierzchniowe-
mu gp51 BLV”; „Preparat fagowy do stosowania 
doodbytniczego”; „Sposób otrzymywania far-
makologicznej stabilnej formy zliofilizowanych 
aktywnych preparatów oczyszczonych bakterio-
fagów”; „Kompleks chlorobis(chinolino-2-kar-
boksylano)galu(III) i sposób jego wytwarzania”; 
Sposób uzyskiwania preparatów bakteriofago-
wych obejmujący namnażanie bakteriofagów 
w komórkach bakterii, poddawanie lizie komórek 
z bakteriofagami”.

Uzyskane habilitacje: 
Wojciech Jachymek Badania natywnych struktur 
endotoksyn. Od metod klasycznych do HR-MAS 
NMR i spektrometrii masowej MALDI; 
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Wojciech Kałas Onkogeny i angiogeneza: Wpływ 
transformacji onkogenem H-Ras na funkcje bio-
logiczne trombospondyny-1;
Elżbieta Pajtasz-Piasecka Zastosowanie szczepio-
nek komórkowych na bazie komórek dendrytycz-
nych i nowotworowych w immunoterapii myszy 
obarczonych przeszczepialnym nowotworem;
Bogumiła Szponar Oznaczanie chemicznych mar-
kerów endotoksyny we krwi i tkankach na mode-
lu zwierzęcym oraz zastosowanie w diagnostyce 
i monitorowaniu terapii chorób nieinfekcyjnych. 
Uzyskane doktoraty: 
Alicja Kmiecik Wpływ nadekspresji mucyny 
MUC1 na profil glikozylacji komórek raka piersi 
oraz ich właściwości adhezyjne;
Bożena Szermer-Olearnik Opracowanie proce-
dury usuwania endotoksyn z preparatów bakte-
riofaga T4.

Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości 
(Centre of Excellence – IMMUNE) za uczest-
nictwo w programie „Quality of Life and Mana-
gement Resources”, ogłoszonym przez Komisję 
Europejską w Brukseli.

Instytut należy do sieci naukowych: „Dynamika 
procesów replikacji i segregacji materiału gene-
tycznego oraz podziału komórkowego u bakterii”; 
„Zastosowanie genomiki, proteomiki i metabolo-
miki w kontroli wzrostu, rozrodu i zdrowia oraz 
bioróżnorodności zwierząt”; „Nowe nanomate-
riały jako nośniki cząsteczek przeznaczonych do 
diagnostyki obrazowej i terapii przeciwnowotwo-
rowej”.

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Konsorcjum naukowe powołane do realizacji 
projektu badawczego „Optymalizacja charakte-
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”; Kon-
sorcjum naukowe powołane do realizacji projektu 
badawczego ,,Śródbłonek naczyniowy w choro-
bach cywilizacyjnych: od badań poznawczych 

do oferty innowacyjnego leku o działaniu śród-
błonkowym”; 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 zagro-
żeń”; Konsorcjum powołane do realizacji projektu 
badawczego „Mikro- i Nano- Systemy w chemii 
i DIAGnostyce biomedycznej (MNS-DIAG)”; 
Konsorcjum naukowe powołane do realizacji 
projektu kluczowego „BioMed – Biotechnologie 
i zaawansowane technologie medyczne” temat: 
Diagnostyka i prewencja chorób bakteryjnych; 
Konsorcjum naukowe powołane do realizacji pro-
jektu badawczego „WROVASC” Zintegrowane 
Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej; Kon-
sorcjum naukowe powołane do realizacji projektu 
badawczego „Wykorzystanie bakteriofagów do 
opracowania preparatów stosowanych w hodow-
li zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniom 
bakteryjnym”; Konsorcjum naukowe powołane 
do realizacji projektu badawczego „Biologiczna 
stabilizacja mikrobiologii wody przeznaczonej do 
spożycia” (INNOTECH); Konsorcjum naukowe 
powołane do realizacji projektu badawczego 
„Nowy peptyd tetracykliczny 4B8M o właściwo-
ściach immunosupresyjnych, przeciwzapalnych 
i o niskiej toksyczności – badanie mechanizmu 
działania”.

 53-114 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 12
 (71) 373-11-72, fax (71) 337-13-82
 e-mail: secret@iitd.pan.wroc.pl
www. 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 zatrudnia 252 pracowników, w tym 105 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).
Kategoryzacja: 1(A) w rankingu MNiSW wg 
poprzednich zasad; „A” w wyniku komplekso-

mailto:secret@immuno.iitd.pan.wroc.pl
http://www.iitd.pan.wroc.pl
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wej oceny jakości naukowej lub badawczo-roz-
wojowej dokonanej przez KEJN na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 
232 prace, z tego 177 prac w recenzowanych 
czasopismach naukowych o zasięgu międzyna-
rodowym; realizowano: 83 projekty badawcze, 
w tym 7 zagranicznych, 23 zadania badawcze 
w ramach działalności statutowej; we współpracy 
z zagranicą realizowano 33 tematy.

Wybrane wyniki: 
• Dysfunkcja mitochondriów towarzyszy wie-
lu chorobom neurozwyrodnieniowym. Wiadomo, 
że polimorfizm rs10524523 genu TOMM40, ko-
dującego mitochondrialną translokazę TOM40, 
związany jest z wiekiem pojawienia się pierw-
szych objawów choroby Alzheimera (AD). Po-
przednio wykazano związek alleli, genotypów 
i haplotypów rs10524523 z późnoobjawową AD. 
Ponieważ AD, choroba Parkinsona (PD) i zbli-
żone fenotypy tworzą kontinuum, poszukiwano 
związku rs10524523 z PD w grupie 407 chorych. 
W badaniu nie stwierdzono wpływu rs10524523 
na ryzyko PD. 
• Wykazano, że niedokrwienie mózgu jest 
czynnikiem etiologicznym choroby Alzheimera, 
z utratą neuronów w hipokampie, akumulacją 
amyloidu, patologią białka tau i otępieniem. Wy-
zwalaczem choroby są epizody niedokrwienne 
mózgu i rozregulowana ekspresja genów powią-
zanych z rozwojem choroby. Zmiana aktywności 
dotyczy genów kodujacych: białko prekursorowe 
amyloidu i enzymów metabolizujących prekursor 
do peptydu β-amyloidu, białka tau, alfa-synukle-
iny i apolipoprotein, które ostatecznie uszkadza-
ją czynność mózgu, i prowadzą do złożonych 
zmian, które charakteryzują chorobę Alzheimera. 
• Prowadzono badania, których celem było na-
szkicowanie molekularnego mechanizmu atrofii 
mięśniowej rozwijającej się w następstwie ka-
cheksji mięśniowej towarzyszącej przewlekłym 
stanom zapalnym. W badaniach wykorzysta-
no model mysich komórek mięśniowych linii 
C2C12. Komórki badano na różnych etapach 

rozwoju, począwszy od fazy proliferacji (mio-
geneza), poprzez formowanie miotub i wreszcie 
dojrzałych włókien mięśniowych. Wyniki badań 
sugerują, że w oddziaływaniu cytokin immuno-
modulacyjnych na różnicujące się komórki mię-
śniowe dochodzi do wzajemnego wzmocnienia 
skutków działania prowadzącego do zmniejsze-
nia ekspresji białka łańcucha ciężkiego miozy-
ny (MyHC IIa) na drodze zależnej od szlaków 
sygnałowych NF-κB/JAK/STAT oraz aktywacji 
genów Atrogin1 i MuRF1. Insulina podana przed 
lub równocześnie z cytokinami nie chroni przed 
hamowaniem miogenezy wywołanym przez za-
stosowane cytokiny prozapalne. 
• Udowodniono (w badaniu 222 białych Ame-
rykanów, zreplikowanym u 1283 uczestników 
badania PolSenior), że odmiana del/del wariantu 
liczby kopii (CNV) w genie CNTNAP4 jest nega-
tywnie związana z długowiecznością i zdrowym 
starzeniem kobiet, ale pozytywnie – z występo-
waniem chorób związanych z wiekiem, w tym 
z zaburzeniami poznawczymi. Była również po-
zytywnie związana z chorobą Alzheimera i Par-
kinsona, co wykazano na niezależnych grupach 
chorych. Związek CNTNAP4 z długowieczno-
ścią potwierdzono w badaniach C. elegans gdzie 
knock-out tego genu wiązał się z wydłużeniem 
życia o 25%.
• W badaniach, które miały na celu określenie 
udziału kinazy cyklinozależnej 5 (Cdk5) w mole-
kularnych mechanizmach toksyczności alfa-synu-
kleiny (ASN) dowiedziono, że ASN poprzez zależ-
ną od kalpain proteolizę p35 i uwolnienie p25 oraz 
poprzez wzrost fosforylacji Cdk5 na Tyr15 pro-
wadzi do aktywacji tego enzymu. Stwierdzono, że 
inhibitory Cdk5 lub kalpain zapobiegają obumie-
raniu komórek wywołanemu przez ASN. Badania 
wskazują, że Cdk5 pełni istotną rolę w moleku-
larnych mechanizmach cytotoksyczności ASN.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z insty-
tucjami zagranicznymi:
• W ramach tematu „Rola glutaminaz w kształ-
towaniu fenotypu komórek glejaka” wyniki badań 
wykazały, że zarówno wyciszenie ekspresji genu 
GLS kodującego izoformy glutaminazy typu ner-
kowego, jak i indukcja ekspresji genu GLS2 ko-
dującego izoformy glutaminazy typu wątrobowe-
go znacznie obniżają przeżywalność i potencjał 
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proliferacyjny komórek glioblastoma, przy czym 
mocniejszy efekt obserwuje się wyciszając GLS. 
Działanie na komórki czynnikami utleniającymi 
dodatkowo hamuje ich potencjał proliferacyjny 
– zarówno w przypadku komórek z wyciszoną 
ekspresją GLS, jak i komórek z wyindukowaną 
ekspresją GLS2. Badania wykonano we współ-
pracy z Uniwersytetem w Maladze.
• We współpracy z Uniwersytetem Kalifornij-
skim w Santa Barbara, mającej na celu komplek-
sową analizę mutacji MAPT, powodujących m.in. 
otępienie czołowo-skroniowe (FTD) wykazano, 
że nowa mutacja G55R, zidentyfikowana u pol-
skiego pacjenta z nietypowym wariantem FTD, 
wpływa na proces składania mikrotubul, co może 
znacząco zmieniać ich funkcje i aktywność neu-
ronu in vivo. Dalsze badania, w tym przygotowa-
nie komórek iPS (z fibroblastów probandki), są 
w trakcie realizacji.
• W ramach międzynarodowej współpracy 
z Uniwersytetem Johna Hopkinsa w Baltimore 
realizowano temat „Opracowanie bezpiecznej 
metody transplantacji ludzkich mezenchymal-
nych komórek szpiku (hBM-MSC) podawanych 
dotętniczo w modelu udarów mózgu u szczura”. 
Badania te dotyczyły określenia parametrów 
przeszczepiania hBM-MSC, które z uwagi na 
duży rozmiar po podaniu do tętnicy szyjnej szczu-
ra powodują zatory i śmierć biorcy. Opracowano 
szczegółową metodę transplantacji hBM-MSC, 
tj. liczbę komórek (<106), wielkość inoculum  
(<1 ml), szybkość podawania (<0,2 ml/min) 
i sposób kaniulacji tętnicy. Realizowano również 
temat „Próby zwiększania zasiedlania obszarów 
demielinizacji w modelach zwierzęcych przez 
przeszczepiane systemowo komórki macierzyste 
zdolne do produkcji mieliny”. Wstępne badania 
dotyczyły wyboru miejsca transplantacji proge-
nitorów glejowych myszy (mGRP) w obrębie 
mózgu immunokompetentnych szczurów, tak 
aby otrzymać najlepsze przeżycie komórek daw-
cy. Wyniki badań wykazały iż spośród różnych 
struktur mózgowia, gdzie inokulowano mGRP, 
prążkowie jest miejscem warunkującym najdłuż-
sze przeżycie przeszczepu i najmniejszą reakcję 
immunologiczną biorcy.

Uzyskano patenty: „Peptide analogues, particular-
ly for the treatment of chronic pain”; „Nośnikowy 

preparat białkowy, sposób jego otrzymywania 
oraz zastosowanie”; „Medical application of 
a lipid derivative of dopamine”.

Tytuł profesora uzyskali: Andrzej Kochański, 
Aleksandra Misicka-Kęsik, Konrad Rejdak, Ro-
bert Rejdak i Cezary Żekanowski. 
Uzyskane habilitacje:
Bożena Bądzyńska Czynniki naczyniorozszerza-
jące w regulacji wewnątrznerkowego krążenia 
krwi u szczura: różnice między korą i rdzeniem 
nerki. Antyhipertensyjna rola wzrostu ukrwienia 
rdzenia?; 
Krzysztof Krzemiński Ocena reakcji hormo-
nalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ad-
renomeduliny, oraz odpowiedzi układu serco-
wo-naczyniowego na wysiłki fizyczne o różnej 
charakterystyce u ludzi zdrowych i chorych z nie-
wydolnością serca;
Beata Pająk Modulacja szlaków sygnałowych 
przeżycia i śmierci komórek jako potencjalne 
narzędzie eliminacji komórek nowotworowych.
Uzyskany doktorat:
Anna Leśniak Analiza efektu przeciwbólowego 
nowych analogów neuropeptydów w mysim mo-
delu bólu nowotworowego.

Przy Instytucie działa Zintegrowane Centrum Do-
skonałości Chemii Medycznej Neuropeptydów. 

Instytut należy do sieci naukowych: „Poszuki-
wanie wewnątrzustrojowych punktów uchwytu 
potencjalnych leków neurotropowych”; „Far-
makologiczna i genetyczna protekcja oraz cyto-
protekcja w schorzeniach ośrodkowego układu 
nerwowego”; Polska Sieć Mitochondrialna MI-
TONet.pl; Polska Sieć Naukowa Chemii Me-
dycznej Peptydów PEPTOLEK.PL; Polska Sieć 
Biologii Komórkowej; Wizualizacja zjawisk 
biomedycznych – BIOWIZJA; Materials, Physi-
cal and Nanosciences (MPNS) COST Action 
TD1103: European Network for Hyperpolariza-
tion Physics and Methodology in NMR and MRI; 
Chemistry and Molecular Sciences and Technolo-
gies (CMTS) COST Action CM 1207: „GLIS-
TEN” GPCR-Ligand Interactions, Structures, and 
Transmembrane Signalling: A European Research 
Network.
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Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych 
i klastrów: Centrum Zaawansowanych Technolo-
gii w zakresie Biomedycyny, Biotechnologii i In-
formatyki Stosowanej (CZT BIM); Biocentrum 
Ochota Polskiej Akademii Nauk; Konsorcjum 
realizujące projekt „Zastosowanie pochodnych 
poliizoprenoidów jako nośników leków i regu-
latorów metabolizmu”; Centrum Badań Przed-
klinicznych i Technologii (CePT); Repozytorium 
Cyfrowe Instytutów Naukowych RCIN; Konsor-
cjum 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; 
Centrum Chemii, Biologii i Medycyny Transla-
cyjnej (CCBMT); Mazowiecki Klaster Peptydo-
wy; Ogólnopolski Klaster Naukowy Alice-Med; 
Mazowiecki Klaster Leczenia Bólu.

 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5
 (22) 668-52-50, fax (22) 668-55-32
 e-mail: sekretariat@imdik.pan.pl
www.imdik.pan.pl
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MIĘDZYNARODOWE INSTYTUTY NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

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 dzia-
ła od stycznia 1999 roku. 

Dyrektor: czł. koresp. PAN Jacek Kuźnicki
Przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu 
Doradczego: prof. Anna Tramontano

Kategoria „A+” w wyniku kompleksowej oce-
ny jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej 
dokonanej przez KEJN na podstawie rozporzą-
dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i try-
bu przyznawania kategorii naukowej jednostkom 
naukowym.

Instytut zatrudnia 113 pracowników, w tym 48 
naukowych (zatrudnienie średnioroczne w prze-
liczeniu na pełne etaty).

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 59 
prac, z tego 55 w recenzowanych czasopismach 
naukowych o zasięgu międzynarodowym; reali-
zowano 93 projekty badawcze, w tym 21 zagra-
nicznych i 15 realizowanych z funduszy struk-
turalnych. 

Wybrane wyniki:
• W Zakładzie Biologii Molekularnej opisano 
na poziomie molekularnym mechanizm nabywa-
nia aktywności onkogennych przez zmienione 
p53 w obecności HSP70 i MDM2. Białko opie-
kuńcze HSP70, uczestnicząc w próbie zwijania 
zmienionego białka p53 R175H  rozwija je czę-
ściowo, eksponując dotychczas ukryte domeny 
hydrofobowe p53 R175H. Dzięki tej ekspozycji, 
w obecności nadmiaru MDM2, następuje agre-
gacja białek i tworzenie się struktur amyloidal-

nych zawierających p53 R175H, MDM2 oraz 
p73. Tworzenie takich agregatów powoduje 
zahamowanie aktywności transkrypcyjnej p73, 
a tym samym zahamowanie apoptozy komórek 
nowotworowych zależnej od p73.
• Geny kodujące rybosomalne białka u Proka-
ryota są zwykle zgrupowane w ramach wysoce 
konserwowanych operonów. W wielu przypad-
kach jedno lub więcej z tych kodowanych białek 
wiąże się nie tylko do określonego miejsca w ry-
bosomalnym RNA, ale także do motywu zloka-
lizowanego wewnątrz własnego mRNA i w ten 
sposób reguluje ekspresję operonu. W Labora-
torium Bioinformatyki i Inżynierii Białka pod-
czas badań bioinformatycznych przewidziano 
motyw RNA obecny u wielu bakterii na końcu 
5’ RNA operonów kodujących białka ryboso-
malne S6 i S18. Potwierdzono doświadczalnie 
hipotezę, że kompleks białek S6 i S18 wiąże się 
z tym motywem, który nazwano w związku z tym 
S6S18CBM (S6 and S18 Complex Binding Mo-
tif). Motyw ten zawiera konserwowaną sekwen-
cję CCG zlokalizowaną w jednoniciowym frag-
mencie RNA otoczonym helikalnymi elementami 
o tzw. strukturze „szpilki do włosów”. Podobną 
strukturę zawierającą trinukleotyd CCG tworzy 
kompleks białek S6 i S18 z miejscem wiązania 
w 16 S rybosomalnym RNA. Stworzono kompu-
terowy model struktury 3D kompleksu S6 i S18 
z S6S18CBM, który zasugerował, że trinukle-
otyd CCG w określonym kontekście struktural-
nym może być specyficznie rozpoznawany przez 
białko S18. To przewidywanie przetestowano 
i potwierdzono doświadczalnie przez mutagene-
zę zarówno białka jak i RNA. Otrzymane wyniki 
stanowią podstawę do zrozumienia wzajemnego 
rozpoznawania RNA i białek S6 i S18 i suge-
rują okoliczność, która wyjaśnia uczestnictwo 
S6S18CBM w RNA w mechanizmie autoregu-
lacji ekspresji genów białek rybosomalnych. 
• W Laboratorium Biologii Komórki zakoń-
czono pierwszą część badań mających na celu 
określenie szlaków endocytozy płytkowego czyn-
nika wzrostu (PDGF) i ich wpływu na procesy 
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przekazywania sygnałów. W ramach projektu 
wygenerowano nowe narzędzie (odwracalnie 
biotynylowany PDGF) do śledzenia cząsteczek 
PDGF po internalizacji w komórce. Z użyciem 
tego narzędzia i ilościowych analiz mikroskopo-
wych określono szlaki internalizacji i transportu 
endocytarnego PDGF w ludzkich fibroblastach 
skóry. Odkryto, że PDGF może być internali-
zowany na dwóch drogach: dynaminozależnej 
i dynaminoniezależnej, natomiast oba szlaki 
prowadzą docelowo do degradacji PDGF w li-
zosomach. Pomimo tego, wpływ obu szlaków 
na sygnalizację mitogenną PDGF jest różny. In-
ternalizacja zależna od dynaminy jest niezbędna 
do pełnej aktywacji czynnika transkrypcyjnego 
STAT3, wzmożonej ekspresji genu myc oraz ini-
cjacji syntezy DNA przez komórki, poprzedzają-
ce ich podział. Wyniki te zostały opublikowane 
(Sadowski et al., 2013, Traffic).
• W Laboratorium Neurobiologii Molekularnej 
kontynuowano badania nad: określeniem biolo-
gicznej roli nowych substratów kinazy mTOR 
zaangażowanych w rozwój neuronów, wpływem 
hamowania mTOR na epileptogenezę, rolą mTOR 
i jej nowo zidentyfikowanych substratów w pato-
logii stwardnienia guzowatego z wykorzystaniem 
komórek SEGA, rolą kinazy GSK3 w regulacji 
mTOR i plastyczności neuronalnej. W wyniku 
tych badań wykazano, że: liczne białka, w tym 
p150glued, Grb2, koronina-1 oraz septyny od-
działują z kompleksem AP2 w sposób zależny 
od kinazy mTOR w trakcie wzrostu neuronów; 
Cyr61, którego ekspresja jest regulowana przez 
mTOR, jest konieczne dla prawidłowej dendry-
togenezy i stabilizacji drzewka dendrytycznego 
i działa w tych procesach poprzez ß1-integryny 
(Malik i wsp., 2013); hamowanie mTOR powo-
duje śmierć komórek ependymalnych w mózgu 
przyczyniając się do wodogłowia oraz obni-
ża próg pobudzenia neuronów (Macias i wsp., 
2013); białko GCLC jest kluczowe dla wzrostu 
i przeżywalności komórek SEGA oraz innych 
typów komórek pozbawionych białek TSC1 lub 
TSC2; GSK3α jest kluczowe dla plastyczności 
strukturalnej w trakcie LTD (Cymerman i wsp., 
2013).
• W Laboratorium Struktury Białka zakończono 
prace nad projektem, którego celem było uzyska-
nie struktury kompleksu białka RuvC z substratem 

DNA. RuvC jest bakteryjną rezolwazą. Rozcina 
czteroramienne struktury DNA, które występują 
podczas naprawy materiału genetycznego. Po-
prawność opracowanej niskorozdzielczej struktu-
ry krystalicznej (3.75 Å) kompleksu RuvC-DNA 
potwierdzono stosując sieciowania chemiczne. 
Wyniki zostały opublikowane w „Nucleic Acid 
Research”. Określono również strukturę prze-
strzenną kompleksu odwrotnej transkryptazy 
z retrotranspozonu (RT) z substratem RNA/
DNA. Prawie połowa materiału genetycznego 
człowieka wywodzi się od retrotranspozonów, 
ale mechanizm ich namnażania, w tym zasada 
działania ich odwrotnej transkryptazy nie jest 
wyjaśniona. Opracowana struktura pokazała, że 
RT jest asymetrycznym dimerem, a każda z jej 
dwóch aktywności enzymatycznych – polimeraza 
i RNaza H pochodzi z innej podjednostki dimeru. 
• Celem badań prowadzonych w Laboratorium 
Biogenezy Mitochondriów było zidentyfikowa-
nie odpowiedzi komórki na dysfunkcję biogenezy 
i transportu białek mitochondrialnych za pomocą 
szlaku MIA. Proteomiczne pomiary różnic w po-
ziomach białek pomiędzy komórkami dzikimi 
a komórkami mutanta, wykazującego zaburzenia 
transportu białek do mitochondriów, pozwoliły na 
zidentyfikowanie zmian w procesach komórko-
wych, obejmujących status chromatyny i ekspre-
sji genów, metabolizm, a także syntezę i degrada-
cję białek. Zainteresowano się zaobser wo wanym 
zjawiskiem podniesienia poziomu czynników od-
powiedzialnych za składanie się proteasomu, ma-
szynerii służącej degradacji białek w cytoplazmie 
oraz siateczce śródplazmatycznej. Szczegółowe 
badania doprowadziły do wniosku, że zaburzenia 
w transporcie białek do mitochondriów prowadzą 
do aktywacji proteasomu poprzez jego wydaj-
niejsze składanie. Aktywność proteasomu jest 
regulowana w sposób proporcjonalny do ilości 
niedojrzałych i nieprawidłowo zlokalizowanych 
białek mitochondrialnych w cytoplazmie. Taka 
strategia jest pożądana w celu uniknięcia proble-
mów z homeostazą białek na skalę całej komórki.
• W Laboratorium Biologii Strukturalnej celem 
badań było zrozumienie mechanizmów metyla-
cji i demetylacji DNA. W szczególności badano, 
w jaki sposób bardzo krótkie sekwencje CpG, 
mogą być wybiórczo modyfikowane i jak mody-
fikacje takie mogą być rozpoznawane z wysoką 
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specyficznością. Aby zrozumieć specyficzność 
sekwencyjnej procesu metylacji DNA, badano 
bakteryjne metylotransferazy charakteryzujące 
się taką samą specyficznością sekwencyjną jak 
eukariotyczne białka DNMT. Wiadomo, że tak 
u prokariontów, jak i eukariontów, metylacja 
cytozyny pociąga za sobą jej deaminację, co 
skutkuje obniżoną reprezentacją metylowanych 
sekwencji w genomie. Posługując się obniżoną 
reprezentacją sekwencji CpG jako wyznaczni-
kiem, stwierdzono że wiele gatunków myko-
plazm posiada metylotransferazy CpG. Użyto 
ich jako modelu specyficznych metylotransferaz 
eukariotycznych. Uzyskane dane odpowiada-
ją charakterystyce eukariotycznego kompleksu 
Dnmt1-DNA opisanego przez D. Patela. Rola 
mykoplazmatycznych metylotransferaz CpG 
jest ciągle niejasna, ale wydaje się, że pomagają 
one w ochronie przed reakcją immunologiczną 
gospodarza przeciwko obcemu DNA zawierają-
cemu niemetylowane sekwencje CpG. Wyniki 
opublikowano w PNAS (Wojciechowski wsp., 
2013). Przy użyciu analizy krystalograficznej 
rozwiązano strukturę endonukleazy PvuRts1I 
specyficznej dla 5-hydroksymetylocytozyny. Pre-
dykcja struktury białka pozwoliła na określenie 
sposobu wiązania DNA i na dalsze testowanie 
modelu od strony biochemicznej. 
• We wcześniejszych badaniach przeprowadzo-
nych w Laboratorium Neurodegeneracji pokaza-
no, iż nadeksprymowane białko STIM1 odgrywa 
inną rolę w homeostazie wapnia w neuronach niż 
nadeksprymowane białko STIM2, mimo iż oba 
łączą się z ORAI1 kanałem wapniowym w błonie 
plazmatycznej. STIM1 aktywuje pojemnościowy 
napływ wapnia (SOCE), natomiast STIM2 regu-
luje spoczynkowy poziom wapnia w endopla-
zmatycznym retikulum (ER). Te konkluzje były 
dokonane z użyciem transfekowanych neuronów 
z nadekspresją tych dwóch białek i konieczne 
było potwierdzenie, iż tak samo zachowują się 
endogenne białka STIM1 i STIM2. W najnowszej 
publikacji (Gruszczyńska-Biegała J, Kuźnicki J., 
J. Neurochem. 2013 Sep; 126(6):727-38) określo-
no lokalizację endogennego białka STIM2 w neu-
ronach i potwierdzono, że pełni ono sugerowaną 
wcześniej rolę. Stosując test PLA (Proximity 
Ligation Assay) pokazano, że liczba komplek-
sów endogennego STIM2 z ORAI1 wzrasta, gdy 

obniża się poziom jonów wapnia w cytoplazmie, 
a następnie w ER. Obrazowanie poziomu jonów 
wapnia w pojedynczym neuronie oraz przy za-
stosowaniu PLA w tej samej komórce wykazało, 
iż odpowiedź wapniowa jest silnie skorelowa-
na z liczbą endogennych kompleksów STIM2- 
ORAI1. Wyniki potwierdzają, że interakcja białek 
STIM2 i ORAI1 zależy od małych zmian w po-
ziomie jonów wapnia, w przeciwieństwie do inte-
rakcji między STIM1 i ORAI1, która pojawia się 
dopiero w wyniku większych zmian w poziomie 
tych jonów. 

Tytuł profesora uzyskały: Marta Miączyńska, 
Urszula Wojda. 
Uzyskana habilitacja: 
Marcin Nowotny Analiza strukturalna wybranych 
mechanizmów naprawy DNA.
Uzyskane doktoraty:
Małgorzata Figiel Charakterystyka strukturalna 
ludzkiej RNazy H2 – od struktury heterotrimeru 
po molekularne uwarunkowania występowania 
zespołu Aicardiego-Goutières; 
Umesh Ghoshdastider Cell-free expression and 
molecular modeling of the γ-secretase complex 
and G-protein-coupled receptors; 
Iga Korneta Analiza bioinformatyczna proteomu 
ludzkiego spliceosomu; 
Łukasz Kozłowski Zintegrowany serwis bioin-
formatyczny do analizy białek. Przewidywanie 
domen i miejsc pozbawionych struktury trzecio-
rzędowej; 
Michał Piętal Nowe narzędzia, metody i modele 
do analizy wewnątrz- i międzycząsteczkowych 
kontaktów w białkach, kwasach nukleinowych 
i ich kompleksach;
Agata Sulej Inżynieria rybonukleazy H wykazu-
jącej specyficzność sekwencyjną;
Irina Tuszyńska Przewidywanie oddziaływań 
i struktury kompleksów białko-RNA;
Maria Werner Charakterystyka ludzkich mety-
lotransferaz biorących udział w tworzeniu cza-
peczki RNA;
Milena Wiech HSP70 w stabilizacji produktów 
białkowych zmutowanego genu TP53 w komór-
kach nowotworowych;
Shuguang Yuan The Activation Mechanisms of 
m-Opioid, Lipid and Formyl Peptide G-Protein-
Coupled Receptors. 
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MIBMiK nie ma uprawnień do nadawania stop-
ni i tytułów naukowych. Przewody habilitacyjne 
i doktorskie pracowników i doktorantów prowa-
dzone były w innych jednostkach naukowych.

Działalność dydaktyczna:
Pracownicy Instytutu byli promotorami prac 
doktorskich słuchaczy Międzynarodowych Stu-
diów Doktoranckich IBB-MIBMiK oraz studiów 
doktoranckich krajowych i zagranicznych. Spra-
wowali opiekę nad habilitacjami, pracami magi-
sterskimi, licencjackimi i inżynierskimi. Prowa-
dzili wykłady w jednostkach naukowych PAN, 
w zagranicznych instytucjach naukowych, a także 
dla słuchaczy studiów oraz studentów wyższych 
uczelni. 

Inne rodzaje działalności:
Pracownicy Instytutu prowadzili również działal-
ność upowszechniającą naukę, organizując m.in. 
seminaria i konferencje naukowe, prowadząc wy-
kłady podczas tych spotkań naukowych. 

Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych: 
Konsorcjum Biocentrum Ochota; Konsorcjum 
CePT (Centrum Badań Przedklinicznych i Tech-
nologii).

 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 
Sprawozdania obejmującym działalność Wydzia-
łu III)
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Archiwum w Warszawie

Dyrektor: dr Hanna Krajewska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Leszek Zasztowt

Archiwum Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie ma swoje Oddziały w Poznaniu i Kato-
wicach. Archiwum posiada zasób historyczny, 
powierzony. 

17 stycznia nastąpiła uroczysta inauguracja 
działalności Oddziału Archiwum w Katowicach. 
W gmachu Archiwum Państwowego w Katowi-
cach odbyła się sesja naukowa oraz zaprezento-
wano wystawy: „Kobiety w nauce” oraz „Rysun-
ki i fotografie dzieł sztuki w spuściźnie profesora 
Mariana Rehorowskiego”. Od 20 lutego wystawa 
„Kobiety w nauce” jest eksponowana w licznych 
ośrodkach naukowych Śląska. Dużym zaintereso-
waniem cieszą się niezmiennie wystawy: „Polscy 
badacze Syberii” i „Artyści emigracyjnej Mel-
pomeny”, od kilku lat prezentowane w różnych 
ośrodkach kulturalnych i naukowych w Polsce 
i za granicą. 

Archiwum przygotowało również nowe wy-
stawy związane z rocznicami i aktualnymi wy-
darzeniami. W ramach obchodów 540. rocznicy 
urodzin Mikołaja Kopernika i 500. rocznicy teo-
rii heliocentrycznej, 19 lutego otwarto wystawę 
„Mikołaj Kopernik. Życie i dzieło” przygotowaną 
we współpracy z Archiwum Rosyjskiej Akademii 
Nauk oraz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. 
Wystawie towarzyszyło seminarium naukowe 
zorganizowane przez Archiwum. Rozszerzona 
i uaktualniona wersja wystawy w języku angiel-
skim nadal jest prezentowana w Parlamencie Eu-
ropejskim w Brukseli.

Wystawa materiałów ze spuścizny Zdzisła-
wa Libery w Pałacu Staszica wzbogaciła otwarte 
seminarium poświęcone setnej rocznicy urodzin 
profesora (27 lutego). W Pałacu Staszica poka-
zano wystawę „W służbie harcerstwa i nauki. 
Aleksander Kamiński «Kamyk» i pionierzy pol-
skiego skautingu w zbiorach PAN Archiwum 

w Warszawie i Muzeum Harcerstwa w Warsza-
wie” zorganizowaną we współpracy z Muzeum 
Harcerstwa (16 marca). Wystawie towarzyszyło 
otwarte seminarium, a jej kolejna prezentacja 
odbyła się podczas IV Warszawskiego Pikniku 
Archiwalnego (8 czerwca). W Pikniku, objętym 
honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego, wzięło udział 26 instytucji 
kultury i nauki. Kolejna wystawa „Tadeusz Man-
teuffel. Człowiek szlachetnego serca, wielkiego 
umysłu, niezłomnego charakteru” została przygo-
towana z okazji 60-lecia Instytutu Historii Pol-
skiej Akademii Nauk i zaprezentowana w salach 
Instytutu (od 18 października).

15 listopada Archiwum w Warszawie obcho-
dziło 60. rocznicę swojego powstania. W jubi-
leuszu uczestniczyli liczni goście z prezesem 
Polskiej Akademii Nauk prof. Michałem Kle-
iberem, a także przedstawiciele władz Akade-
mii. Archiwum uhonorowane zostało Medalem 
Polskiej Akademii Nauk za szczególne zasługi 
dla rozwoju nauki polskiej i światowej, a jego 
pracownicy – odznaczeniami państwowymi. 

Jak co roku, Archiwum uczestniczyło w ogól-
nopolskiej imprezie „Noc Muzeów” (18 maja). 
W Pałacu Staszica, zaprezentowano wystawy 
i pokazy multimedialne, a także poprowadzono 
atrakcyjne wycieczki po Pałacu połączone z pre-
lekcją dotyczącą jego dziejów. W podobnej im-
prezie uczestniczył także Oddział w Katowicach, 
popularyzując własny zasób. Obie placówki od-
wiedziło ponad 3750 osób. 15 września pracowni-
cy Archiwum wzięli udział w imprezach zorgani-
zowanych w Jabłonnie w ramach XVI Festiwalu 
Nauki. Wykłady i warsztaty związane z Festiwa-
lem odbyły się także 22 września w Pałacu Sta-
szica oraz na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Większości wydarzeń organizowanych przez 
Archiwum towarzyszyły wystąpienia w środkach 
masowego przekazu. Udzielono 16 wywiadów 
prasowych, radiowych i telewizyjnych. Wykona-
ne zostały 2 filmy dokumentalne popularyzujące 
zasób Archiwum PAN: „List Margaret Thatcher 
w Archiwum PAN” i „Korespondencja Marii 
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Skłodowskiej-Curie w Archiwum PAN”, jak 
również spot reklamowy pt. „Zostań świadkiem 
przeszłości” pokazany po raz pierwszy w dniu 
jubileuszu 60-lecia Archiwum PAN i obecnie 
dostępny na stronie internetowej.

Archiwum w Warszawie współorganizowało 
dwie konferencje: „Archiwa i kolekcje prywatne 
– dziedzictwo kultury, dziedzictwo archiwalne” 
(13-14 marca) wspólnie z Naczelną Dyrekcją Ar-
chiwów Państwowych i Polskim Towarzystwem 
Archiwalnym; „Wspólne dziedzictwo, wspólna 
przyszłość. Historia pisze losy bohaterów – ksią-
żę Józef Poniatowski” (19-20 września) wspólnie 
z Polskim Towarzystwem Archiwalnym i Pała-
cem w Jabłonnie. Wcześniej, 7 maja, we współ-
pracy z Kancelarią Prezydenta RP oraz Zamkiem 
Królewskim w Warszawie obchodzony był dzień 
urodzin księcia Józefa Poniatowskiego. Podobną 
uroczystość, dla uczczenia pamięci Stanisława 
Staszica w 258. rocznicę jego urodzin zorgani-
zowano 6 listopada. Odbyły się także dwa semi-
naria zorganizowane przez Archiwum: „Od pasji 
do dokumentacji. Czy kolekcjonerzy i archiwiści 
mogą się polubić” (18 kwietnia) i „Gromadzenie 
spuścizn naukowców w instytucjach nauki i kul-
tury. Zobowiązanie, zadania i praktyka” (9 maja). 

 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 /fax (22) 826-81-30
 e-mail: archiwum@apan.waw.pl
www.apan.waw.pl

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk 
i Polskiej Akademii Umiejętności

Dyrektor: dr Rita Majkowska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Stefan W. Alexandrowicz

Archiwum Nauki gromadzi materiały archi-
walne należące do państwowego zasobu archi-
walnego, zgodnie z dokumentem powierzenia 
wydanym przez Naczelnego Dyrektora Archi-
wów Państwowych, oraz należące do niepaństwo-
wego zasobu archiwalnego, stanowiące własność 
Polskiej Akademii Umiejętności.

W roku sprawozdawczym nastąpił przy-
rost zasobu o 16,55 mb i 836 plików nabytków 

elektronicznych. Stan zasobu archiwalnego na 
31 grudnia 2013 r. wynosił 1450,10 mb. Wśród 
nabytków znalazły się m.in. materiały chemika 
Adama Bielańskiego (ur. 1912), matematyka Sta-
nisława Gołąba (1934-1988), ekologa Władysła-
wa Grodzińskiego (1934-1988), fizyka Jerzego 
Janika (1927-2012), slawisty Henry Leeminga 
(1920-2004), językoznawcy Wojciecha Skal-
mowskiego (1933-2008).

Kontynuowano prace nad inwentarzami spu-
ścizn geologa Walerego Goetla (1889-1972), 
mongolisty Władysława Kotwicza (1872-1944), 
historyka sztuki Karoliny Lanckorońskiej (1898-
2002), historyka Heleny Wereszyckiej (1907-
1995), a także prace związane z porządkowa-
niem i scalaniem korespondencji filozofa Izydory 
Dąmbskiej (1904-1983), historyka Jerzego Do-
brzyckiego (1900-1972), Stanisława Tomkowicza 
(1850-1933).

Kontynuowano weryfikację i wprowadza-
nie informacji do elektronicznej bazy fotografii. 
Wprowadzono 2389 szt. obiektów. W roku spra-
wozdawczym skatalogowano kolejnych 2290 fo-
tografii (stan katalogu na 31 grudnia 2013 r. wynosi 
19880 obiektów). Prowadzone są prace zabezpie-
czające w ramach własnego programu digitaliza-
cji i konserwacji. Wykonano 1392 skany fotografii 
i 898 skanów materiałów archiwalnych. Poddano 
konserwacji 17 obiektów ze spuścizn uczonych.

Zewidencjonowano 7 sztuk medali i odzna-
czeń (stan na 31 grudnia 2013 r. wynosi 96 szt.) 
oraz 42 szt. muzealiów ze spuścizn uczonych.

Wprowadzano informacje do bazy danych 
korespondencji w spuściznach, umożliwiającej 
uzyskanie informacji o nadawcach i adresatach 
listów (elektroniczna forma ponadzespołowego 
indeksu korespondentów). 

Stan księgozbioru powiększył się o 233 wol. 
wydawnictw zwartych i czasopism (bibliote-
ka liczy 11491 nr. inw.). Do bazy bibliotecznej 
w ramach retrokonwersji wprowadzono 1180 
opisów bibliograficznych, zweryfikowano 600 
wprowadzonych rekordów. Ogółem do bazy jest 
wprowadzonych 4628 rekordów. Odkwaszaniu 
poddano kolejną partię księgozbioru (159 wol.).

Udzielono placówkom PAN 51 konsultacji 
w sprawach kancelaryjno-archiwalnych. Pracow-
nicy Archiwum Nauki brali udział w 13 kontro-
lach archiwów zakładowych instytutów Polskiej 
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Akademii Nauk przeprowadzonych przez Ar-
chiwum Narodowe w Krakowie, przeprowadzili 
2 kontrole wewnętrzne w 2 archiwach zakłado-
wych, zaopiniowali 3 wnioski o brakowanie do-
kumentacji niearchiwalnej, 1 komplet normaty-
wów. Zorganizowano w Instytucie Farmakologii 
PAN w Krakowie spotkanie archiwistów zakła-
dowych krakowskich instytutów PAN.

W pracowni naukowej zanotowano 635 od-
wiedzin 252 użytkowników. Udostępniono 6059 
j.a., 1113 wol. wydawnictw zwartych, 521 wol. 
czasopism, 1 mikrofilm, 123 skany fotografii, 880 
skanów materiałów archiwalnych, 17 nośników 
elektronicznych. Opracowano 78 kwerend. Prak-
tykę archiwalną I i II stopnia odbywało 6 studen-
tów UJ. W pracach archiwalnych uczestniczyło 
3 wolontariuszy. Przygotowano 9 pokazów archi-
walnych z prelekcjami. 

W roku sprawozdawczym przygotowano 
dwie specjalistyczne konferencje wraz z oko-
licznościowymi wystawami, prezentowanymi 
w sali wystawowej Archiwum Nauki. Pierwsza 
pt. „Czas zatrzymany…Fotografie w spuściznach 
uczonych i twórców”, połączona była z dwu-
dniowym spotkaniem ponad stu przedstawicieli 
polskich archiwów, bibliotek i muzeów. Druga, 
zorganizowana z okazji 10-lecia współpracy 
Archiwum Nauki z Archiwum Akademii Nauk 
Republiki Czeskiej, zatytułowana „Na różnych 
drogach nauki… Z kontaktów uczonych polskich, 
czeskich i słowackich w XX wieku”, zgromadziła 
badaczy i archiwistów z Polski, Czech i Słowacji. 
Towarzyszyła jej wystawa „By wznieść się ponad 
szczyty… Z kontaktów uczonych polskich, cze-
skich i słowackich w XX wieku” i wydawnictwo 
pod tym samym tytułem. Z okazji sesji zorgani-
zowanej przez PAU w pierwszą rocznicę śmierci 
prof. Jerzego Janika (1927-2012) przygotowano 
okolicznościową wystawę poświęconą związkom 
Profesora z Janem Pawłem II. 

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, przy 
Gabinecie Prezesa PAN, prezentowano trzy eks-
pozycje oparte na wydrukach kopii archiwaliów 
ze zbiorów Archiwum Nauki: „W uznaniu zasług. 
Odznaczenia ze spuścizn uczonych w Archiwum 
Nauki PAN i PAU w Krakowie”, „Geografom 
w dowód uznania” i „Młodość mija jak sen…
Obrazki z życia towarzyskiego uczennicy i stu-
dentki” (w 100. rocznicę urodzin Anny Kutrze-

by-Pojnarowej). Poprzednia wystawa pt. „Sport 
i turystyka. Z materiałów uczonych polskich” 
była prezentowana w Oddziale PAN w Poznaniu. 

Archiwum Nauki współpracowało z Komisją 
Historii Nauki PAU oraz z licznymi archiwami 
krajowymi i zagranicznymi. Współorganizowało 
m.in. warsztaty pt. „Krakowska archiwistyka ro-
dzinna” wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Kultury Archiwalnej. 

Kontynuowano prace w ramach wspólnego 
projektu badawczego z Archiwum Akademii 
Nauk Republiki Czeskiej pt. „Czesko-polskie 
kontakty naukowe i kulturalne w XIX i XX w.” 
Dotyczyły one m.in. przygotowanej do druku ko-
respondencji Adama Vetulaniego z Miroslavem 
Boháčkiem oraz edycji źródłowej Naukowcy 
wśród wielkiej polityki. Konferencja pokojowa 
w Paryżu w Dzienniku Adolfa Černego i kore-
spondencji Kazimierza Nitscha i Václava Viléma 
Štecha (druk w Pradze w 2014 r.).

Kontynuowano współpracę z Oddziałem 
Archiwum Akademii Nauk w Petersburgu w za-
kresie projektowanego wydawnictwa źródłowego 
poświęconego korespondencji slawistów polskich 
i rosyjskich.

Pracownicy Archiwum Nauki brali udział 
w pracach redakcyjnych serii wydawniczej Pol-
skiej Akademii Umiejętności i Archiwum Nauki 
PAN i PAU „W służbie nauki”: nr 23 – Wiesław 
Bieńkowski. Materiały z posiedzenia naukowego 
w dniu 21 listopada 2008 r. (w druku), opublikowa-
li 18 pozycji wydawniczych oraz foldery wystaw. 
Wystąpili z 6 referatami na różnych konferencjach.

 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

W kolejnym, 417 roku istnienia Biblioteka re-
alizowała swoje podstawowe zadania statutowe, 
ale również zajmowała się promocją i upowszech-
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nianiem nauki i dziedzictwa narodowego. W za-
kresie gromadzenia, opracowania i udostępniania 
zbiorów wyniki pracy wyglądały następująco: 
księgozbiór powiększył się o 14191 wol., w tym 
6790 wol. nowej książki i 7401 wol. zbiorów 
specjalnych. W przypadku tych ostatnich, dzięki 
przyznaniu dodatkowych środków finansowych 
na zakupy inwestycyjne powyżej 3,5 tys. zło-
tych, można było nabyć wartościowe uzupełnie-
nia kolekcji grafiki, kartografii i starych druków. 

Baza nowych nabytków katalogowanych on-
line w systemie Virtua powiększyła się o: 14124 
rekordy bibliograficzne; 16094 rekordy egzem-
plarza; 2116 rekordów haseł wzorcowych; 466 
rekordów zasobu. Warto odnotować fakt coraz 
szerszego opracowywania online nie tylko nowej 
książki, ale różnych kategorii zbiorów specjal-
nych, w tym starodruków, fotografii, kartografii, 
dokumentów życia społecznego, muzykaliów. 
W roku 2013 rozpoczęto opracowanie w systemie 
Virtua zbiorów grafiki i ekslibrisów.

W roku 2013 Bibliotekę odwiedziło 81593 
użytkowników (korzystających w trybie stacjo-
narnym i online), którym udostępniono 106946 
poz. w 123408 wol., przy czym należy odno-
tować wyraźnie zwiększającą się liczbę użyt-
kowników online w stosunku do użytkowników 
stacjonarnych. Tendencja ta rośnie w miarę 
powiększania listy obiektów udostępnionych 
w postaci pełnotekstowych kopii cyfrowych 
na stronach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. 
Na koniec roku Biblioteka Gdańska udostęp-
niła w PBC 3257 publikacji (głównie zbiorów 
specjalnych i XIX-wiecznych), a proces ten 
będzie trwał w latach następnych, zgodnie ze 
wskazaniem, iż prace należy kontynuować po 
formalnym zamknięciu projektu (rok 2012).

Ważnym wydarzeniem w życiu naukowym 
Biblioteki była jednodniowa sesja naukowa „Ver-
ba volant, scripta manent” dedykowana pamięci 
kustosza J. Krzemińskiego, którego wieloletnia 
pomoc merytoryczna w badaniach naukowych 
została uhonorowana przez udział ponad 20 au-
torów referatów. 

Inną formą popularyzowania zbiorów biblio-
tecznych były wystawy, pokazy i prezentacje. 
Szczególnym wydarzeniem był pokaz zatytuło-
wany „Groza w bibliotece” podczas Nocy Muze-
ów, który odwiedziło około 700 osób. Ekspono-

wano dzieła obrazujące grozę związaną z siłami 
przyrody, ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, 
z wojnami, chorobami, z torturami i egzekucja-
mi. Pokazowi towarzyszyła wystawa „Alchemi-
cy, medycy, uczeni – medycyna na przestrzeni 
wieków” tematycznie ściśle powiązana z poka-
zem. Na odnotowanie zasługuje również pokaz 
największych skarbów bibliotecznych zorganizo-
wany dla pracowników Polskiej Akademii Nauk, 
a także otwarty pokaz dwutomowej, pięknie opra-
wionej i ilustrowanej Biblii z 1711 r. należącej do 
znanej gdańskiej rodziny Gralathów. Biblię nabył 
we Florencji za 25000 € i przekazał Bibliotece 
w depozyt Prezydent Miasta Gdańska.

Pracownicy, w ramach prac naukowych Bi-
blioteki, publikowali wyniki swoich badań, wy-
głaszali referaty, uczestniczyli w szkoleniach, 
konferencjach i sympozjach, także poza granica-
mi kraju. Realizowane były dwa granty badawcze 
NPRH: „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach 
skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospo-
litej oraz na Śląsku w XVIII i XIX wieku: losy, 
znaczenie, inwentaryzacja” oraz „Katalog doku-
mentów i listów królów polskich z Archiwum 
Państwowego w Gdańsku (do 1506 roku)”.

Biblioteka już drugi rok uczestniczyła w wie-
loletnim międzynarodowym projekcie badaw-
czym opracowującym edycję korespondencji 
J. Heweliusza (International Committee for the 
Edition of Hevelius’s Correspondence). Grant 
finansowany był z darowizny celowej przekaza-
nej przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo- 
Kanalizacyjną (pod patronatem Urzędu Miasta).

Ukazał się w druku kolejny tom rocznika 
„Libri Gedanensis” za lata 2011-2012 oraz ko-
lejna płyta z serii „Muzyczne Dziedzictwo Miasta 
Gdańska”.

 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: prof. dr hab. 
Jerzy Strzelczyk 
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Jednym z głównych zadań Biblioteki jest 
gromadzenie zbiorów. W roku sprawozdawczym 
uzupełniano zbiory o druki polskie i czasopisma 
z XIX w. i z początku XX w. (aż po okres II Rze-
czypospolitej). Gromadzono nowo wydane czaso-
pisma i książki naukowe polskie i obcojęzyczne 
o profilu humanistycznym, a w szczególności wy-
dawnictwa źródłowe, pamiętniki i wspomnienia, 
regionalia oraz opracowania historyczne. 

Biblioteka Kórnicka posiada unikatowy zbiór 
starych druków (szczególnie polonica) i rękopi-
sów. Kolekcja uzupełniana jest na podstawie da-
rów i zakupów. Dzięki tym nabytkom kolekcję 
powiększono o kilka cennych druków z XVI- 
XVIII w., w tym o XVI-wieczne polonica (8 dru-
ków). Do zbiorów muzealnych pozyskano 22 eks-
ponaty (20 monet, 1 medal oraz 1 grafikę). Ogó-
łem Biblioteka nabyła w 2013 r. 4896 wol./jedn. 
inw. (zakupy, wymiana, dary).

W roku sprawozdawczym realizowano zada-
nia z zakresu 7 projektów badawczych: „Katalog 
rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej”, 
„Drukarstwo wielkopolskie XVI-XVIII w.”, 
„Dziennik barona von Heydebranda z podróży 
dookoła świata” (projekty zakończone w 2013 r.), 
„Rękopisy Kroniki Oliwskiej – szczegółowe ba-
danie kodeksów i ustalenie ich filiacji”, „Pol-
skie drukowane kancjonały katolickie od XVII 
do XIX w.”, „Druki zwarte i ulotne XIX wieku 
w zbiorach Biblioteki Kórnickiej – katalog elek-
troniczny”, „Program komputerowy nowej gene-
racji do analizy łacińskich tekstów narracyjnych 
i dokumentowych wraz z elektroniczną bazą tek-
stów i bazą urzędników państwa polskiego XII- 
XVIII w.” (projekty w trakcie realizacji).

Wynikiem prac badawczych w ramach pro-
jektu badawczego „Drukarstwo wielkopolskie 
XVI-XVIII w.” było stworzenie katalogu druków 
wielkopolskich XVI-XVIII w. w celu rejestracji 
dorobku drukarskiego na terenie Wielkopolski. 
Dokonano retrokonwersji katalogu kartkowego 
starodruków wielkopolskich. Przeprowadzono 
kwerendy w bibliotekach i archiwach polskich 
i zagranicznych, które uzupełniły i usystematyzo-
wały stan wiedzy na temat produkcji drukarskiej 
w Wielkopolsce. Powstał elektroniczny katalog 
udostępniony w Internecie, który daje możliwość 
korzystania z bazy danych zawierającej opisy bi-
bliograficzne 5769 starodruków. Udostępniono 

także w postaci cyfrowej 759 dzieł unikatowych 
lub trudno osiągalnych.

W roku 2013 zakończono trzyletni projekt 
„Najcenniejsze klejnoty kultury – spotkania 
kórnickie”, dofinansowany z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, którego 
jednym z zadań była działalność na rzecz regionu 
– wspierania wiedzy o nim, jak również przedsię-
wzięcia w zakresie dokształcania dzieci i młodzie-
ży z województwa wielkopolskiego obejmujące 
dzieje książki, piśmiennictwa, a także promowa-
nie historii Biblioteki Kórnickiej. W tym okresie 
organizowane w ramach projektu wystawy, zaję-
cia i warsztaty odwiedziło ponad 23 tysiące osób, 
głównie z terenów regionu. W roku sprawoz-
dawczym realizowano bloki tematyczne: dzieje 
rękopisów, starodruków i książek XIX-wiecz-
nych oraz cykl wystaw „Weekendy majowe”. 

Zorganizowano dziewięć spotkań w ramach 
cyklu „Czwartki Literackie” w Pałacu Działyń-
skich, adresowanych do mieszkańców Poznania 
i okolic, zwłaszcza uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych i studentów. 

We współpracy z Biblioteką Polską w Paryżu 
oraz Stowarzyszeniem Multiples Regards przygo-
towano i uruchomiono w Paryżu wystawę „Przez 
Wielkopolskę do Paryża” tematycznie związaną 
z Polakami ze środowisk Wielkiej Emigracji. 
Wystawa zawiera 20 dwujęzycznych (polsko- 
francuskich) plansz prezentujących wizerunki 
najciekawszych postaci: ich biogramy oraz zdję-
cia tego, co po sobie zostawili, a co znajduje się 
w zbiorach Biblioteki Kórnickiej oraz Biblioteki 
Polskiej w Paryżu. 

Ogółem stan zbiorów Biblioteki Kórnickiej 
na 31 grudnia 2013 r. wynosił 466675 jedn. inw./ 
wol., z tego: nowe druki – 221269 wol., czaso-
pisma – 96335 wol., zbiory specjalne – 119158 
jedn. inw., zbiory muzealne – 19421 jedn. inw., 
depozyty – 10492 wol. Zbiory Biblioteki Kórnic-
kiej udostępniano w dwóch czytelniach w Pałacu 
Działyńskich oraz w Zamku Kórnickim, a także 
w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej. 
W 2013 r. udostępniono łącznie 20780 wol. 
Na serwerze Wielkopolskiej Biblioteki Cyfro-
wej (http://www.wbc.poznan.pl) udostępniono 
7236 publikacji ze zbiorów Biblioteki Kórnic-
kiej. Głównie były to zbiory specjalne, gazety 
i czasopisma, w mniejszym stopniu nowe druki. 

http://www.wbc.poznan.pl
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Udostępniono także fragmenty zbiorów dla po-
trzeb 9 krajowych wystaw, organizowanych m.in. 
przez muzea w Koszalinie, Pile, Muzeum Naro-
dowe w Poznaniu, Muzeum Pałac w Wilanowie, 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Zamek 
Królewski w Warszawie. W 2013 r. Zamek Kór-
nicki zwiedziło 62680 osób, w tym ok. 4500 gości 
z zagranicy.

Prowadzono prace w zakresie opracowywania 
zbiorów. Inwentaryzowano i katalogowano nowe 
nabytki druków i czasopism. Kontynuowano 
tworzenie i archiwizowanie komputerowych baz 
zbiorów XIX-XXI wieku. Baza nowych druków 
osiągnęła 47388 dokumentów; baza czasopism 
XIX-XXI w. osiągnęła 8141 dokumentów.

Opracowano i zindeksowano m.in. 47 jedn. 
inw. rękopisów staropolskich, przeprowadzono 
prace redakcyjne kończące projekt „Katalog rę-
kopisów …”. Opracowano spuściznę po Antonim 
Madeyskim i Kazimierzu Jasińskim, a także bie-
żące nabytki rękopiśmienne (46 jedn.). 

Oznaczono w katalogu elektronicznym sta-
rodruki pochodzące z księgozbioru Augustyna 
Działyńskiego (198 rekordów). Opracowano 
z autopsji 371 starodruków.

Opracowywano inne zbiory – kartograficzne 
i biblioteki szachowej. Opracowywano i inwen-
taryzowano zbiory muzealne, uzupełniano bazy 
danych tych zbiorów, m.in. numizmatycznych, 
płyt graficznych, ekslibrisów, rysunków, planów 
architektonicznych, fotografii, dokumentów życia 
społecznego. Wykonywano prace renowacyjno- 
konserwatorskie.

Biblioteka organizowała lub współorganizo-
wała 8 konferencji naukowych. Pracownicy Bi-
blioteki opublikowali łącznie 23 prace naukowe 
oraz uczestniczyli w 31 przedsięwzięciach pro-
mujących i popularyzujących działalność Biblio-
teki. Udzielali również informacji oraz realizo-
wali kwerendy dotyczące księgozbioru, historii 
Biblioteki i jej właścicieli. W 2013 r. wykonano 
239 kwerend dotyczących zbiorów bibliotecz-
nych oraz muzealnych. Udzielono również 2113 
informacji ustnych na temat księgozbioru.

Jedną z form prezentacji zbiorów Biblioteki 
Kórnickiej są wystawki biblioteczne. W 2013 r. 
przygotowano i zaprezentowano 38 wystawek 
o różnej tematyce, dostosowanej do oczekiwań 
i zainteresowań uczestników, którymi są prze-

ważnie uczniowie szkół średnich, studenci, bi-
bliotekarze, naukowcy. Prowadzono lekcje biblio-
teczne, a także zajęcia dydaktyczne z informacji 
naukowej dla studentów poznańskich uczelni oraz 
uczniów poznańskich i kórnickich szkół, wykła-
dy dotyczące historii Biblioteki Kórnickiej oraz 
dziejów jej twórców, zajęcia dotyczące źródło-
znawstwa. 

 62-035 Kórnik-Zamek, ul. Zamkowa 5
 /fax (61) 817-00-81 
 e-mail: bkpan@bkpan.poznan.pl
www.bkpan.poznan.pl 

Biblioteka Naukowa 
Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej 

Akademii Nauk w Krakowie

Dyrektor: dr Karolina Grodziska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. 
Zdzisław Pietrzyk
Zgodnie z porozumieniem władz PAU i PAN, 
Rada Naukowa złożona jest z 10 przedstawicieli 
PAU i 10 przedstawicieli PAN

Podstawowe źródła wpływów do Biblioteki 
stanowiła, jak w ubiegłych latach, wymiana mię-
dzynarodowa i krajowa prowadzona wydawnic-
twami własnymi, tytułami publikowanymi i ofia-
rowanymi przez Polską Akademię Umiejętności 
i Oddział PAN w Krakowie. Biblioteka poprzez 
Dział Gromadzenia Zbiorów prowadziła wymia-
nę z 694 instytucjami w 63 krajach i 110 instytu-
cjami w Polsce. Rozesłano listy dubletów do 50 
instytucji krajowych i wysłano im ca 682 wol. 
dubletów.

W Dziale Opracowania Zbiorów opraco-
waniem komputerowym objęto wydawnictwa 
zwarte i seryjne, kontynuowano także katalo-
gowanie retrospektywne. Sporządzono m.in.: 
2622 rekordy bibliograficzne w NUKAT, 5624 
rekordy egzemplarza, 1965 wzorcowe rekordy 
haseł przedmiotowych w języku KABA, użyto 
3500 haseł przedmiotowych, które posłużyły do 
opracowania 2337 pozycji. Dla Centralnej Karto-
teki Haseł Wzorcowych sporządzono m.in.: 913 
rekordów wzorcowych nazw osobowych i kor-
poratywnych, 33 rekordy imprez, 89 rekordów 
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tytułu ujednoliconego. Do inwentarza wpisano 
1427 dzieł w 3483 wol. 

W Dziale Udostępniania Zbiorów zarejestro-
wano 408 stałych czytelników indywidualnych 
w czytelni i 73 w wypożyczalni, 51 bibliotek i in-
stytucji miejscowych i 23 zamiejscowe. W Czy-
telni Głównej odnotowano 2640 odwiedzin, udo-
stępniając 3669 wol. druków zwartych, 5092 wol. 
wydawnictw ciągłych i 314 mikrofilmów. 

W Czytelni Zbiorów Specjalnych udostępnio-
no 743 czytelnikom: 615 wol. jedn. rękopiśmien-
nych, 137 wol. starych druków, 35 map i atlasów, 
724 mikrofilmów i 277 wol. książek z księgo-
zbioru podręcznego. Prace Działu Zbiorów Spe-
cjalnych skupiały się na katalogowaniu rękopi-
sów do przygotowywanych kolejnych dwóch 
tomów drukowanego katalogu rękopisów oraz na 
konsultacjach po opracowaniu inkunabułów, do 
katalogu, którego wydanie zaplanowano w 2014 
roku. Opracowaniem komputerowym objęto sta-
re druki w kolejności zapisów inwentarzowych 
(z wyłączeniem inkunabułów), m.in. sporządzono 
186 rekordów bibliograficznych i 157 rekordów 
haseł wzorcowych.

W darze otrzymano kilka cennych pozycji 
rękopiśmiennych, m.in. od Stanisława Grodzi-
skiego, Jerzego Wyrozumskiego, Pawła Taran-
czewskiego, Marii Buczak i Małgorzaty Prajer 
oraz z Muzeum Historii Fotografii (fotografie 
Jana Walasa). 

W zbiorach Gabinetu Rycin liczba rycin wy-
nosi 98186. Do inwentarza w roku 2013 dopisano 
6 pozycji. Baza BOOK wykazuje obecnie 6874 
książki w 7527 wol. Czytelnikom udostępniono 
201 pozycji z księgozbioru podręcznego, przepro-
wadzono 73 kwerendy, w tym jedną zagraniczną. 
Łącznie udostępniono 5800 rycin, rysunków i fo-
tografii. Ryciny ze zbiorów Biblioteki prezento-
wano na 9 wystawach. 

W Międzynarodowym Centrum Kultury 
w Krakowie prezentowana była (25.04.-11.08.) 
wystawa „Praca kobiety nigdy się nie kończy”. 
Wystawa otrzymała kulturalną nagrodę miesiąca 
„Marka Radia Kraków”. Wystawę powtórzono 
na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 
(10.10.-17.11.). 

W Pracowni Reprograficznej zrealizowano 
173 zamówienia. Wykonano 48161 klatek mikro-
filmu negatywowego i 48484 klatki mikrofilmu 

pozytywowego, 12397 skanów na 156 płytach 
CD i DVD oraz 2750 wydruków. Ponadto wyko-
nano 201 fotografii w technice cyfrowej.

Przeprowadzono konserwację dwóch rękopi-
sów: Regestrum sutorum (Cranostaviensium) od 
r. 1562, sygn. 1718 oraz Franciszek Ks. Godeb-
ski, Kunszt i rzemiosło 1816 sygn. 6896, a także 
konserwację dwóch obrazów: portretu ks. A. Ki-
towicza i portretu ks. Zimmermana pędzla L. Wy-
czółkowskiego.

Kontynuowano skontrum wydawnictw cią-
głych. W ramach prac zinwentaryzowano sygn. 
30 321 II-31 670 II (ok. 20000 wol.). Opraco-
wywano materiały po skontrum wydawnictw 
zwartych.

Współpracowano z wieloma placówkami na-
ukowymi i kulturalnymi. Kontynuowano współ-
pracę z krakowskimi bibliotekami naukowymi. 
Opracowano ponad 173 szczegółowe kwerendy 
odnoszące się do zasobu rycin, rękopisów, starych 
druków i map. Pracownicy Biblioteki prowadzili 
zajęcia na wyższych uczelniach. Przeprowadzono 
10 pokazów zbiorów. Staże zawodowe odbyło 
3 pracowników innych bibliotek, praktyki stu-
denckie 5 osób. Pięciu pracowników brało udział 
w grantach.

Opublikowano 58. tom „Rocznika Biblioteki 
Naukowej PAU i PAN w Krakowie” (pod red. 
K. Grodziskiej). Ukazał się kolejny tom „Katalogu 
rycin Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Nauko-
wej PAU i PAN w Krakowie, Szkoła niderlandzka 
XVI, XVII i XVIII w.”, część VIII, Hooghe Ro-
meyn de – Huys Frans (A. Olszewska). W 2014 
roku przewidziane jest wydanie kolejnych to-
mów Katalogu rękopisów, Katalogu rycin, Rocz-
nika Biblioteki... oraz Katalogu inkunabułów. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, został sporządzony 
plan ochrony zbiorów wraz z procedurami po-
stępowania na wypadek zagrożenia. Podjęto 
również prace związane z uzyskaniem wpisu na 
listę bibliotek posiadających Narodowy Zasób 
Biblioteczny.

 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
 (12) 431-00-21, fax (12) 422-29-15
 e-mail: biblioteka@pau.krakow.pl
www.biblioteka.pau.krakow.pl



– 245 –

Samodzielne biblioteki PAN w 2013 roku

Wyszczególnienie

Księgozbiór w woluminach (w tys.) Zbiory 
specjalne 

(w jedn. ewid.)

Udostępnianie 
zbiorów 

w ciągu roku 
(w jedn. ewid.)

Razem Wydawnictwa 
zwarte

Wydawnictwa 
periodyczne

Biblioteka Gdańska PAN 689,7 590,5 99,2 209 788 106 9381)

Biblioteka Kórnicka PAN 317,6 221,3 96,3 119 158 20 780
Biblioteka Naukowa PAU  
i PAN w Krakowie 553,7 207,4 346,3 174 180 17 239

Ogółem 1 561,0 1 019,2 541,8 503 126 144 957
1) w tym 65 882 poz. udostępnionych online na platformie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
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INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Dom Pracy Twórczej „Mądralin” 
w Otwocku

Dyrektor: Waldemar Szamreta

Dom Pracy Twórczej „Mądralin” w 2013 roku 
przyjmował swoich stałych gości i organizował 
różne imprezy. Nawiązano współpracę z Funda-
cją „Nad Świdrem – Majówkowe Perspektywy 
z siedzibą w Otwocku. 

 05-400 Otwock, ul. Mlądzka 1
 tel./ fax (22) 789-08-98, 779-22-64, 779-28-62
 e-mail: madralin@wp.pl 
www.madralin.pan.pl

Dom Pracy Twórczej w Wierzbie

Dyrektor: Jacek Zarzecki (do 30.09.2013 r.)
P.o. dyrektora: Zbigniew Nadrowski (od 01.10. 
2013 r. do 28.12.2013 r.)
P.o. dyrektora: Adam Redzisz (od 11.12.2013 r.)

Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej 
w Wierzbie działa na podstawie Statutu nadanego 
przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk decyzją nr 
44 z dnia 27 września 2011 r. Do zadań statuto-
wych Domu należy: organizacja i obsługa zjaz-
dów, konferencji, sympozjów, seminariów na-
ukowych i kursów szkoleniowych; wynajem sal 
konferencyjnych i pokoi gościnnych; organizowa-
nie wypoczynku pracowników PAN i ich rodzin; 
świadczenie usług portowych i czarterowych.

Dom Pracy Twórczej w Wierzbie położony jest 
na półwyspie u styku trzech jezior (Bełdany, Mi-
kołajskie, Śniardwy), w sercu Puszczy Piskiej. Na 
terenie ośrodka znajduje się restauracja serwująca 
bogaty wybór dań kuchni regionalnej, staropol-
skiej oraz międzynarodowej, a w sezonie letnim 
również grill – bar nad jeziorem i sklep spożywczy. 

PAN Dom Pracy Twórczej w Wierzbie to 
centrum konferencyjne, z profesjonalnym za-
pleczem szkoleniowym i wieloletnim doświad-

czeniem w organizacji sympozjów naukowych 
oraz spotkań dla firm z dala od zgiełku miast. Do 
dyspozycji gości oddane są 2 sale konferencyjne 
wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny 
i bezprzewodowy dostęp do internetu. Większa 
z sal mieści do 200 osób. Sale są klimatyzowane, 
istnieje też możliwość ich zaciemnienia.

W 2013 r. Dom Pracy Twórczej zorganizował 
blisko 52 konferencje, zjazdy oraz inne impre-
zy dla odbiorców indywidualnych i instytucjo-
nalnych. Wśród odbiorców usług są instytucje 
Polskiej Akademii Nauk, jak również organy 
administracji państwowej, jednostki samorządu 
terytorialnego, firmy prywatne.

Obiekt posiada ponad 120 miejsc noclego-
wych rozmieszczonych w 5 budynkach. W „Cen-
trum Konferencyjnym” – głównym budynku DPT 
w Wierzbie mieści się recepcja całego obiektu, 
restauracja, sale konferencyjne oraz 17 pokoi, 
w tym pokoje rodzinne, pokoje o podwyższonym 
standardzie oraz apartament. „Domek Żółty” jest 
usytuowany na cyplu jeziora Bełdany, tuż przy 
przeprawie promowej i przystani „białej floty”. 
Jego położenie zapewnia widok z każdego po-
koju na jezioro odległe o pięćdziesiąt metrów. 
W budynku znajduje się 14 pokoi, w tym pokoje 
rodzinne oraz apartament z oddzielną sypialnią, 
kuchnią i tarasem. W „Domku Czerwonym” znaj-
dują się 4 pokoje 2-osobowe (część z kominka-
mi) oraz 2 apartamenty z kominkami i osobnymi 
sypialniami. „Chata Mazurska I” jest położona 
ok. 250 m od jeziora, do dyspozycji gości jest 
8 pokoi utrzymanych w wystroju regionalnym, 
w tym 1 rodzinny o podwyższonym standardzie. 
W „Chacie Mazurskiej II” – budynku położonym 
ok. 250 m od jeziora znajduje się 7 pokoi w wy-
stroju regionalnym. 

W 2013 r. PAN Dom Pracy Twórczej w Wierz-
bie udzielił 11331 noclegów. Ośrodek odwiedziło 
4043 gości indywidualnych, w tym 163 zagra-
nicznych.

Na terenie przystani w Wierzbie oddanych 
jest do użytku 100 miejsc przy kei dla rezyden-
tów oraz do 25 miejsc przy kejach gościnnych. 
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W sezonie letnim na terenie portu funkcjonu-
je wypożyczalnia sprzętu wodnego. W 2013 r. 
z postoju sezonowego skorzystało 90 jednostek, 
z postoju całorocznego – ponad 60 jednostek, 
z postoju dobowego, z takiej usługi skorzystano 
ponad 3450 razy.

Goście PAN DPT w Wierzbie ponad 1100 
razy korzystali ze sprzętu rekreacyjnego będące-
go w posiadaniu jednostki.

 Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida 
 tel./fax: (87) 423-16-19, kom. 516 009 061
 e-mail: wierzba@wierzba.pan.pl
www.wierzba.pan.pl 

Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie

Dyrektor: Magdalena Grzelecka

W ramach zadań statutowych w zakresie upo-
wszechniania osiągnięć nauki i kultury, w Domu 
Zjazdów i Konferencji zorganizowano 10 kon-
certów z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”, 
m.in. koncert wokalny zespołu II Canto Minore, 
recital wiolonczelowy w 100-lecie urodzin Wi-
tolda Lutosławskiego, koncert duetu fortepia-
nowego Ravel Piano Duo, koncerty dla dzieci 
i inne koncerty oraz recitale. W Galerii Sztuki 
Współczesnej „Oranżeria” odbyło się 5 wystaw 
malarstwa, rysunku i grafiki. Imprezy te cieszą 
się dużym zainteresowaniem społeczności lokal-
nej oraz mieszkańców Warszawy. Na koncertach 
i wernisażach bywa średnio ok. 350 osób. Wysta-
wę odwiedza średnio ok. 400 osób. 

21-22 września w zespole pałacowo-parko-
wym w Jabłonnie odbył się „Warszawski XVII 
Festiwal Nauki”. Blisko pięćdziesięciu wystaw-
ców i współorganizatorów zaprezentowało naj-
nowsze 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 na-
ukę to inwestycja w ignorancję”. W Festiwalu Na-
uki w Jabłonnie uczestniczyło blisko 2000 gości. 

W ramach letnich spotkań muzycznych im. 
Bogny Sokorskiej w ogrodach Domu Zjazdów 
i Konferencji odbyły się koncerty plenerowe. Na 

Scenie Młodych Talentów zaprezentowała się 
uzdolniona młodzież ze szkół i uniwersytetów 
muzycznych, orkiestra Concerto Avenna zagrała 
koncert „Perły Muzyki Baroku”, przedstawiono 
twórczość Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego 
w wykonaniu zespołu Cantores Varsovienses, 
a na koncercie Wielka Gala w Ogrodzie „Two-
im jest serce me …” goście wysłuchali najpięk-
niejszych światowych utworów z oper, operetek, 
filmów i musicali. Celem merytorycznym przed-
sięwzięcia jest działanie na rzecz upowszechnia-
nia sztuki wokalnej Bogny Sokorskiej, jednej 
z najznakomitszych sopranistek koloraturowych, 
propagowanie jej dorobku artystycznego i pe-
dagogicznego, kultywowanie pamięci, a także 
krzewienie kultury muzycznej. W ramach pro-
jektu „Promocja Gminy Jabłonna”, Dom Zjazdów  
i Konferencji współorganizował piknik z okazji 
Dnia Dziecka oraz Święto Gminy Jabłonna. 

 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 105
 tel./fax (22) 774-48-62, 782-44-33, 782-54-61
 e-mail: info@palacjablonna.pan.pl 
www.palacjablonna.pl 

Zakład Doświadczalny Agrobiologii 
w Baranowie

P.o. dyrektora: dr inż. Henryk Jabłoński

Zakład Doświadczalny Agrobiologii Polskiej 
Akademii Nauk w Baranowie został utworzony 
1 lipca 1980 roku na mocy Decyzji Sekretarza 
Naukowego Polskiej Akademii Nauk. Majątek 
Zakładu stanowiły zasoby Państwowego Gospo-
darstwa Rolnego Baranowo przekazanego Pol-
skiej Akademii Nauk przez Ministra Rolnictwa.

Na początku Zakład funkcjonował jako przed-
siębiorstwo państwowe, a w styczniu 1992 roku 
został przekształcony w gospodarstwo pomocni-
cze 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 dzia-
łalnością Zakładu sprawuje Kanclerz PAN. Od 
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dnia 24 listopada 2006 roku na podstawie Decyzji 
Prezesa PAN obowiązki dyrektora Zakładu pełni 
dr inż. Henryk Jabłoński.

Zgodnie ze Statutem Zakładu nadanym Decy-
zją Nr 41/2011 Prezesa PAN z dnia 27 września 
2011 roku do zadań Zakładu należy: wykony-
wanie 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 
przemysłowe i pastewne oraz prowadzona jest 
produkcja zwierzęca, tj. hodowla bydła mlecz-
nego. Od 2010 roku prowadzony jest opas bydła 
mięsnego. W ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich realizowanych jest 5 działań 
rolnośrodowiskowych, tj. rolnictwo zrównoważo-
ne, ochrona gleb i wód (poplony ścierniskowe), 
ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk, ochro-
na lokalnych ras zwierząt (bydło ZB), ochrona 
siedlisk lęgowych ptaków. Działania te stanowią 
elementy wprowadzające zasady gospodarowania 
zgodne z wymogami UE.

 Baranowo 20, 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

P.o. dyrektora: Lech Szarowski 

Podstawa prawna działalności: Decyzja nr 
40/10 Prezesa PAN z dnia 30 grudnia 2010 r., 
Decyzja nr 43/2010 Prezesa PAN z dnia 30 grud-
nia 2010 r., Decyzja nr 40 Prezesa PAN z dnia 27 
września 2011 r. w sprawie nadania statutu, Statut 
oraz schemat organizacyjny.

W 2013 r. w Zakładzie trwały prace odtwo-
rzeniowe stad matecznych gatunków zarybie-
niowych (szczupak, sandacz, lin) oraz innych 
gatunków istotnych dla stawowej gospodarki 
rybackiej (amur biały, tołpyga biała). W sezonie 
2013 wyprodukowano ponad 237 ton ryb wszyst-

kich gatunków. W porównaniu do wyników roku 
2012 zanotowano wzrost globalny produkcji 
o 30%. 

W roku sprawozdawczym na terenie Zakładu 
przebywało 5 grup rybaków w ramach wyjazdów 
studyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę 
Rybacką. Były to grupy z rejonu Opolszczyzny, 
Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Dolnego 
Śląska i Pomorza. Uczestników zapoznano z hi-
storią i stanem dzisiejszym działalności Zakładu. 
Zorganizowano szkolenie z zakresu ichtiobiologii 
dla dwóch grup pracowników Powiatowych In-
spektoratów Weterynaryjnych.

Wspólnie z Lokalną Grupą Rybacką „Żabi 
Kraj” zorganizowano konferencje: „Promocja 
produktów regionalnych i lokalnych. Szanse 
rozwoju obszarów zależnych od rybactwa” oraz 
„Aktualne problemy oraz perspektywy stawowej 
gospodarki rybackiej na obszarach zależnych od 
rybactwa”. Na Wystawie Rybackiej w Skoczo-
wie, w ramach XI Regionalnych Dni Rybactwa 
zaprezentowano historię i dorobek Zakładu. Eks-
ponowano maszyny i urządzenia rybackie oraz 
żywe ryby w basenach.

Odbyły się uroczystości związane z obchoda-
mi 60-lecia działalności Zakładów PAN w Go-
łyszu. W uroczystościach uczestniczyli goście 
z Polski i krajów europejskich – Niemiec, Ho-
landii, Litwy, Czech i Węgier.

Dyrektor Zakładu jest współautorem ob-
szernej książkowej publikacji „Strategia Karp  
2020”.

 43-520 Chybie, Zaborze ul. Kalinowa 2
 (33) 857-21-27, 856-15-43, fax (33) 858-92-92
 e-mail: zdgs@golysz.pan.pl, 
 lech.szarowski@golysz.pan.pl
www.golysz.pan.pl

Zakład Doświadczalny w Kórniku 

Dyrektor: Seweryn Waligóra

Podstawą prawną działalności Zakładu są: 
Decyzja Nr 10 Sekretarza Naukowego PAN 
z dnia 17 stycznia 1992 r., Decyzja Nr 40 Preze-
sa PAN z dnia 30 grudnia 2010 r., Decyzja Nr 43 
Prezesa PAN z dnia 30 grudnia 2010 r. 
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W roku sprawozdawczym Zakład prowadził 
działalność z zakresu szkółkarstwa roślin owo-
cowych, ozdobnych, drzew alejowych („Szkółki 
Kórnickie”) oraz rolnictwa. Prowadzona jest od 
wielu lat hodowla drzew i krzewów, ze szczegól-
nym zainteresowaniem odmianami drzew i krze-
wów otrzymanych w Instytucie Dendrologii PAN 
w Kórniku i Szkółkach Kórnickich. 

 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

Dom Rencisty PAN w Konstancinie jest pla-
cówką zapewniającą całodobową opiekę oso-
bom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 
osobom w podeszłym wieku (posiada stosowne 
pozwolenie wojewody mazowieckiego z mar-
ca 2010 roku). Dom przeznaczony jest przede 
wszystkim dla członków PAN oraz byłych pra-
cowników jednostek organizacyjnych Akademii 
pobierających emeryturę lub rentę. 

Dom usytuowany jest w otoczeniu lasu wy-
sokopiennego, pięknego ogrodu oraz parku z al-
taną, 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, świadcze-
nie usług pielęgniarskich i lekarskich, udzielanie 
pomocy w czynnościach życiowych oraz w za-
łatwianiu 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, al-
fatron 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 PAN ma możliwość zapewnienia 
miejsc zamieszkania wraz z wyżywieniem dla 62 
pensjonariuszy. 

W 2013 r. wykonano modernizację instalacji 
wewnętrznych poprzez zainstalowanie gazowej 
pompy ciepła GHP wraz z mechaniczną wenty-
lacją na bazie rekuperatorów z odzyskiem cie-
pła. Każdy pensjonariusz, dzięki temu, może sam 
ustawiać temperaturę w swoim pokoju. Dodat-
kowo pompa ciepła jest dwuzakresowa i w lecie 
produkuje wodę lodową w celu schłodzenia po-
koi. To rozwiązanie w znaczny sposób poprawia 
komfort życia pensjonariuszy domu. Kuchnia 
została wyposażona w nowoczesny piec elek-
tryczno-konwekcyjny. 

Realizowano potrzeby kulturalne, rekreacyj-
ne oraz towarzyskie pensjonariuszy, organizując: 
koncerty, obchody świąt i uroczystości okolicz-
nościowych, w tym urodzin, wyjścia do kina, te-
atru, na wystawy, do muzeów, a także zwiedzanie 
najbliższych okolic i spacery.

 05-510 Konstancin-Jeziorna, 
 ul. K. Chodkiewicza 3/5
/fax (22) 756-41-16
 e-mail: domrencisty@dr.pan.pl
www.dr.pan.pl

Warszawska Drukarnia Naukowa

Dyrektor: Agata Makowska

Warszawska Drukarnia Naukowa (WDN) 
działa na rynku już od 67 lat, specjalizując się 
w produkcji książek i czasopism naukowych. 
Drukarnia znana jest z wykonywania skompli-
kowanych składów dwułamowych zawierających 
wzory matematyczne, tabele, diagramy, tablice 
i wykresy. Dużą część produkcji stanowią teksty 
w językach obcych – angielskim, niemieckim, 
hiszpańskim, włoskim, francuskim oraz rosyjskim 
i starogreckim. WDN z powodzeniem łączy tra-
dycyjną technikę offsetową z nowoczesną techno-
logią cyfrową. Drukarnia inwestuje w nowe tech-
nologie, 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 
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do formatu B2. Własna introligatornia pozwala 
oprawiać książki w formie zeszytowej, frezo-
wanej klejonej i szytej klejonej. W kooperacji 
drukarnia wykonuje także oprawę twardą zarówno 
w oklejce, jak też w płótnie z tłoczeniami, folia-
mi barwnymi i nadrukami wykonanymi techniką 
sitodrukową. Drukarnia dysponuje wykwalifiko-
waną, doświadczoną kadrą pracowników, którzy 
doradzą klientowi wybór odpowiedniej technolo-
gii. WDN dla swoich klientów wykonuje usługi 
kolportażu, świadczy też usługi dystrybucji – 
w sprzedaży posiada ponad 300 tytułów nauko-
wych. Sprzedaż odbywa się z wykorzystaniem 
wielu kanałów dystrybucyjnych, m.in. poprzez 
sklep internetowy www.publikacje-naukowe.pl, 
www.wdnpan.pl, księgarnie i największe firmy 
dystrybucyjne na rynku. Do klientów drukarni na-
leżą jednostki organizacyjne i naukowe Polskiej 
Akademii Nauk, wyższe uczelnie i inne instytucje 
w kraju i za granicą.

 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 

Zakład Działalności Pomocniczej w Warsza-
wie administruje nieruchomościami będącymi 
własnością PAN: Pałacem Staszica w Warsza-
wie, domami mieszkalnymi w Warszawie, w Ja-
błonnie, Górze i Kazuniu. ZDP prowadzi Dom 
Pracy Twórczej PAN w Juracie, który dysponuje 
52 miejscami noclegowymi oraz dwiema salami 
konferencyjno-szkoleniowymi mogącymi po-
mieścić po 40 osób każda (www.jurata.pan.pl) 
oraz Dom Pracy Twórczej PAN w Świnoujściu, 
który dysponuje 60 miejscami noclegowymi 
oraz salą konferencyjno-szkoleniową na 70 osób  

(www.dpt-swinoujscie.pl). ZDP świadczy rów-
nież usługi na rzecz m.in. pracowników PAN 
(obecnych i byłych) w zakresie badań wstępnych, 
okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej 
opieki zdrowotnej. 

Jako zarządca Pałacu Staszica, Zakład dyspo-
nuje 8 salami konferencyjnymi, w których odby-
wają się posiedzenia władz Akademii, konferen-
cje, sympozja, seminaria naukowe oraz spotkania 
komitetów naukowych. 

W 2013 roku w Pałacu Staszica odbyło się 10 
koncertów fortepianowych z cyklu „PAN Cho-
pin Salon Muzyczny”, organizowanych wspólnie 
z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina oraz To-
warzystwem Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Udo-
stępniano Pałac Staszica do zwiedzania z prze-
wodnikiem, w tym w ramach programu „Tarasy, 
balkony i dachy Śródmieścia”. Uczestniczono 
w realizacji inicjatywy „Bieg na tak” dla młodzie-
ży niepełnosprawnej, w ramach działalności Fun-
dacji „Świat na Tak”. Zorganizowano wystawę 
malarstwa prof. Romana Sławińskiego z Instytutu 
Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN 
pt. „Między Wschodem a Zachodem”. W Pała-
cu Staszica odbyły się imprezy XVII Festiwalu 
Nauki.

Wspólnie z Archiwum PAN w Warszawie zor-
ganizowano w Pałacu Staszica: wernisaż wysta-
wy „O wizycie, która zakołysała Krynicą”, Noc 
Muzeów 2013, IV Warszawski Piknik Archiwal-
ny, a także obchody 250. rocznicy urodzin księcia 
Józefa Poniatowskiego i 258. rocznicy urodzin 
Stanisława Staszica. Zorganizowano także wy-
stępy dzieci z Jakucji.

Fasadę Pałacu Staszica udostępniono na pro-
jekcję filmu z okazji Dnia Uchodźcy pt. „Azyl 
i wsparcie. Historia o wielu drogach”, a także – 
dla miasta st. Warszawy – na wizualizację świą-
teczną.

 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 (22) 826-50-87, fax (22) 826-97-65
 e-mail: secretariat@zdp.pan.pl 
www.zdp.pan.pl
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INNE PODMIOTY

Fundacje

Fundacje 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 ustalo-
nych przez fundatorów. 

Celem Fundacji Botaniki Polskiej im. Włady-
sława Szafera jest promocja wydawnictw nauko-
wych przez finansowanie i organizowanie dzia-
łalności edytorskiej. Fundacja wspiera rozwój 
podstawowych badań naukowych w różnych 
dziedzinach botaniki, m.in. przez: subsydiowanie 
badań, udzielanie stypendiów dla młodych pra-
cowników i wyróżniających się studentów, po-
moc w zakupie aparatury naukowej, popieranie 
rozwoju współpracy naukowej z zagranicą, po-
pieranie popularyzacji wiedzy botanicznej, upo-
wszechnianie wiedzy o celach i działalności 
Fundacji w kraju i za granicą, gromadzenie środ-
ków finansowych i zasobów naturalnych na rzecz 
realizacji celów i zadań Fundacji. 

Do podstawowych celów działania Fundacji 
Rozwoju Matematyki Polskiej należy m.in.: pro-
wadzenie działań przyczyniających się do zapew-
nienia matematyce polskiej odpowiedniej bazy 
materialnej, a zwłaszcza dopływu literatury, cza-
sopism oraz nowoczesnej aparatury, subsydiowa-
nie badań w zakresie nauk matematycznych, 
uczestnictwo w promowaniu wyróżniającej się 
kadry naukowej w dziedzinie matematyki, pomoc 
w organizowaniu regularnych kontaktów i trwa-
łego współdziałania między matematykami 
w kraju a matematykami polskiego pochodzenia 
pracującymi za granicą, prowadzenie działalności 
wydawniczej. 

Fundacja Biblioteki Gdańskiej otacza opieką 
Bibliotekę Gdańską, jedną z najstarszych biblio-
tek na ziemiach polskich. Fundacja zabiega o po-
zyskiwanie środków finansowych wspomagają-
cych realizację zadań podejmowanych przez 
Bibliotekę, składa wnioski o granty na działal-
ność biblioteczną, współpracuje z Biblioteką 
w organizacji jej działań statutowych.

Celem Fundacji im. Jadwigi i Janusza Sup-
niewskich jest m.in. przyznawanie corocznych 
nagród młodym naukowcom związanym z Insty-
tutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. 

Swoją działalność zakończyły: Fundacja „Pro 
Scientia et Vita” (z dniem 12 listopada 2013 roku) 
oraz Fundacja Europejskiej Współpracy Nauko-
wej (z dniem 19 marca 2014 roku).

Spółki

W 2013 roku Polska Akademia Nauk posia-
dała udziały bądź akcje w 9 spółkach, z których 
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 poję-
ta działalność innowacyjno-wdrożeniowa pole-
gająca na produkcji i sprzedaży wyrobów oraz 
usług opartych na wynikach prac badawczych 
wykorzystywanych w placówkach naukowych. 

Działalność Spółki Wrocławska Drukarnia 
Naukowa PAN im. Stanisława Kulczyńskiego w  
2013 roku koncentrowała się na usługach druku 
książek naukowych i pozanaukowych. Drukarnia 
świadczy te usługi od wielu lat dla grupy ponad 
80 wydawnictw krajowych w szerokim asorty-
mencie technik drukarskich i form oprawy. 

Spółka SONOPAN w dziedzinie akustyki pro-
dukuje m.in. całkujące mierniki poziomu dźwię-
ku, cyfrowe analizatory dźwięku, mierniki hałasu 
pojazdów samochodowych, dozymetry hałasu, 
a w dziedzinie fotometrii – mierniki światła wi-
dzialnego, nadfioletu i podczerwieni, m.in. luk-
somierze, radiometry-fotometry, mierniki lumi-
nancji, głowice fotometryczne (na zakres 
widzialny, nadfiolet i podczerwień) oraz inne. 
Wytwarzana aparatura pomiarowa spełnia wymo-
gi norm międzynarodowych i krajowych. Jej pa-
rametry techniczne są potwierdzone odpowied-
nimi dokumentami wydanymi przez Główny 
Urząd Miar oraz certyfikatami wystawionymi 
przez inne instytucje. 
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Podstawową działalnością spółki Société Im-
mobilere D.H.M. jest zarząd i eksploatacja bu-
dynku 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 dys-
trybucję sprzętu laboratoryjnego, aparatury na-
ukowo-badawczej i diagnostyków medycznych. 
W ofercie handlowej posiada również sprzęt i ak-
cesoria komputerowe.
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GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PAN

Biuro Gospodarowania Nieruchomościa-
mi PAN kontynuowało działania podjęte w la-
tach ubiegłych – m.in. zarządzało bezpośrednio 
nieruchomościami będącymi na stanie PAN 
– osoby prawnej, nieprzekazanymi jednost-
kom organizacyjnym Akademii. Nadzorowało 
i wspierało działalność zarządczą w nierucho-
mościach użyczonych instytutom lub oddanych 
w zarządzanie jednostkom nieposiadającym 
osobowości prawnej. 

Biuro prowadziło obsługę administracyjną 
Komisji ds. gospodarowania nieruchomościami, 
sprawdzało kompletność wniosków, przedstawia-
ło informacje o stanie formalnoprawnym nieru-
chomości objętych wnioskami (na podstawie da-
nych zgromadzonych w bazie nieruchomości), 
przygotowywało dodatkowe informacje o sposo-
bie gospodarowania nieruchomościami (dzierża-
wa/najem) objętymi wnioskami oraz inne, o które 
wnioskuje Komisja. Przygotowywało także pro-
jekty decyzji, tzw. „uwłaszczeniowych” Prezesa 
Akademii w tym zakresie. W 2013 r. Prezes PAN 
wydał decyzje o przeniesieniu praw do nierucho-
mości na rzecz 25 instytutów.

W roku 2013 kontynuowano działania mające 
na celu ustalenie zasobu nieruchomości niezbęd-
nych do realizacji zadań statutowych Akademii 
oraz przeznaczonych na utworzenie rezerwy. 
Skompletowano dane w tym zakresie oraz przy-
gotowano projekt wykazu dla Kancelarii Prezesa  
Rady Ministrów oraz Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Analogiczny projekt przygoto-
wano (w oparciu o dane pozyskane z instytutów) 
w zakresie dotyczącym nieruchomości będących 
własnością i pozostających w użytkowaniu wie-
czystym instytutów Akademii. Zadanie zrealizo-

wano w terminie wynikającym z przepisów art. 
70 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. „Prze-
pisy wprowadzające ustawy reformujące system 
nauki”. Biuro kontynuowało działania mające na 
celu określenie nieruchomości niepotrzebnych do 
realizacji zadań statutowych, przeznaczonych 
do odpłatnego zbycia lub zrzeczenia się na rzecz 
Skarbu Państwa lub gmin. Prowadzono i stale 
aktualizowano bazę danych obejmującą nieru-
chomości – gruntowe i budynkowe – będące na 
stanie Akademii.  

W 2013 r. prowadzono sprzedaż nierucho-
mości. Uzyskano środki finansowe z tytułu od-
szkodowań za grunty PAN przejęte pod budowę 
lub rozbudowę dróg. Zrealizowano przychody 
z dzierżawy i wynajmu nieruchomości zarządza-
nych bezpośrednio przez Akademię.

Biuro nadzorowało procesy inwestycyjne 
prowadzone w nieruchomościach Akademii, 
a finansowane ze środków budżetowych, m.in. 
w siedzibie Oddziału PAN w Krakowie (konty-
nuacja prac z 2012 r.), siedzibie Stacji Nauko-
wej PAN w Wiedniu, obiektach Muzeum Ziemi, 
budynku Domu Rencisty, Zamku w Kórniku 
(Biblioteka Kórnicka w Kórniku), budynku przy 
Długiej 24 w Warszawie, siedzibie Akademii 
w PKiN. W 2013 r. Biuro koordynowało rozpo-
częte w 2012 r. działania prowadzone w ramach 
programu „System zielonych inwestycji” finanso-
wanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego 
programu uzyskano wsparcie finansowe na prace 
termomodernizacyjne w obiektach Domu Renci-
sty oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii 
Molekularnej i Komórkowej. 
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DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ PAN

W 2013 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 pod-
jął właściwy Wiceprezes PAN, po zasięgnięciu 
opinii Komisji ds. działalności upowszechniają-
cej naukę. Przy ocenie wniosków o finansowanie 
działalności upowszechniającej naukę uwzględ-
niono znaczenie wnioskowanych zadań dla dzia-
łalności Polskiej Akademii Nauk, w szczególno-
ści dla jej promocji i upowszechniania osiągnięć 
nauki oraz przyczyniania się do rozwoju eduka-
cji i wzbogacania kultury narodowej. Przyznane 
środki finansowe zostały przeznaczone na realiza-
cję zadań z zakresu działalności eksperckiej, wy-
dawniczej, działalności bibliotek, udostępniania 
dla nauki zasobów muzealnych i archiwalnych, 
tworzenia i utrzymania baz danych oraz innych 
form upowszechniania.

Ekspertyzy, oceny i opinie naukowe 

Zgodnie ze złożonymi przez jednostki organi-
zacyjne PAN wnioskami, w 2013 r. opracowano 
8 ekspertyz. Dotyczyły one przede wszystkim za-
gadnień istotnych dla życia społecznego i gospo-
darczego kraju. Komitet Badań nad Migracjami 
PAN przygotował ekspertyzę poruszającą pro-
blemy migracji poakcesyjnych z Polski. Celem 
ekspertyzy było przedstawienie najważniejszych 
efektów ekonomicznych emigracji poakcesyjnej, 
jak również migracji powrotnych oraz wynika-
jących z tych procesów implikacji dla polityki 
gospodarczej i migracyjnej Polski. Rada Towa-
rzystw Naukowych przy Prezydium PAN przy-
gotowała ekspertyzę na temat społecznego ruchu 
naukowego w Polsce. Odbiorcami ekspertyz były 
między innymi urzędy centralne i instytucje RP.

Zadania wydawnicze

W 2013 r. zrealizowano 92 zadania wydaw-
nicze, w tym wydano 13 publikacji zwartych. 
Akademia utrzymywała ciągłość ukazywania się 

niskonakładowych, najważniejszych w danych 
specjalnościach naukowych czasopism, zwłasz-
cza tych umieszczonych na tzw. liście filadelfij-
skiej, np. „Acta Geologica Polonica”, „Archives 
of Mining Sciences” oraz uwzględnianych przez 
MNiSW w ocenach parametrycznych jednostek 
m.in. „Przegląd Filozoficzny” i „Meander”. 
W.wym. czasopisma to publikacje w języku pol-
skim i obcojęzyczne, o charakterze naukowym 
i popularnonaukowym, ukazujące powiązania 
nauki z procesami gospodarczymi, obrazujące 
kierunki współpracy międzynarodowej, udostęp-
niające pełną informację o wszystkich dziedzi-
nach działalności Akademii, a także promujące 
wizerunek PAN. Publikacje zwarte, które ukazały 
się w 2013 roku to m.in. Towarzystwa naukowe 
w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie 
(monografia); W poszukiwaniu wczesnych ssaków. 
Ssaki w cieniu dinozaurów oraz Od projektu ko-
munistycznego do neoliberalnej utopii. W ramach 
tego zadania kontynuowano proces umieszczania 
czasopism naukowych PAN na wspólnej platfor-
mie i udostępniania ich treści poprzez Internet 
prenumeratorom z całego świata. Informatyzacja 
czasopism ma ponadto na celu udostępnianie od-
biorcom informacji o najnowszych osiągnięciach 
polskiej nauki, a autorom – umożliwienie zwięk-
szenia wskaźnika cytowalności.

Zadania z zakresu działalności bibliotek

W 2013 r. zrealizowano 14 zadań z zakresu 
działalności bibliotek. Przyznane środki zostały 
przeznaczone w szczególności na konserwację 
zbiorów, ich archiwizację i digitalizację poprzez 
mikrofilmowanie i zapis cyfrowy. Archiwum 
w Warszawie  kontynuowało opracowanie kom-
puterowej bazy danych swojego księgozbioru 
– wydawnictw zwartych i ciągłych. Biblioteka 
Gdańska przeprowadziła między innymi pełną 
konserwację bloku i oprawy starodruku Jana Ła-
skiego Commune Regni Poloniae privillegium 
z 1506 roku, zwanego powszechnie Statutem 
Łaskiego, a Biblioteka Kórnicka zakupiła ręko-
pisy, stare i nowe druki o charakterze naukowym 
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zgodnym z profilem humanistycznym Biblioteki. 
W 2013 roku Stacje PAN w Wiedniu i Paryżu 
oraz Centrum Badań Historycznych PAN w Ber-
linie zrealizowały zadania związane z obszarami 
działalności ich bibliotek, dotyczącymi groma-
dzenia, opracowania, ochrony i udostępniania 
księgozbiorów oraz promocji. 

Udostępnianie dla nauki zasobów muzealnych 
i archiwalnych

W 2013 r. zrealizowano 3 zadania z zakresu 
udostępniania dla nauki zasobów muzealnych 
i archiwalnych. W ramach przyznanych środ-
ków Archiwum w Warszawie kontynuowało 
opracowywanie kolekcji fotografii dotyczącej 
nauki polskiej, a Muzeum Ziemi wykonywało 
kolejne prace konserwacyjne i zabezpieczające 
okazy z kolekcji muzealnych bursztynu, zbiorów 
paleobotanicznych, paleozoologicznych oraz skał 
i minerałów.

Tworzenie i utrzymanie baz danych

Przyznane w 2013 r. środki finansowe na re-
alizację zadań z zakresu tworzenia i utrzymania 
baz danych zostały przeznaczone na kontynuację 
opracowania, wykonanie i wdrożenie bazy da-
nych zdigitalizowanych fotografii ze spuścizn 
uczonych w Archiwum Nauki PAN i PAU oraz 
na zakup baz danych: ISSN, LEX POLONICA, 
EBSCO, Encyklopedia Britannica w Bibliotece 
Gdańskiej PAN. Stacja PAN w Wiedniu konty-
nuowała rozbudowę informatycznej bazy danych 
„Polonika w archiwach austriackich”. W ramach 
projektu prowadzone są badania nad historycz-
nymi świadectwami dotyczącymi Polski, które 
zachowały się w Austrii. W 2013 r. część środków 
została przeznaczona na sfinansowanie działalno-
ści związanej z utrzymaniem i poszerzaniem bazy 
danych „The Central European Journal of Social 
Science and Humanities”. 

UPOWSZECHNIANIE  
OSIĄGNIĘĆ NAUKI

Konferencje

W 2013 r. obyły się 173 konferencje. Konfe-
rencje dofinansowane przez Akademię dotyczyły 
zagadnień istotnych dla nauki polskiej, ale też 
istotnych z punktu widzenia problemów życia 
społecznego. Między innymi, Komitet Zdrowia 
Publicznego PAN po raz kolejny zorganizował 
konferencję z cyklu „Jak poprawić zdrowie Po-
laków? Wykład Roku: Hipercholesterolemia na 
świecie i w Polsce”. Celem konferencji było upo-
wszechnianie wyników badań naukowych mają-
cych praktyczne odniesienie do najważniejszych 
problemów zdrowia Polaków, a także zapoznanie 
z tą problematyką m.in. decydentów oraz przed-
stawicieli polskich mediów. W 2013 r. wykład 
dotyczył problemu podwyższonego poziomu 
cholesterolu i zaburzeń lipidowych. Podnoszono 
potrzebę nakreślenia strategii badań naukowych, 
które należałoby wzmocnić w badaniach podsta-
wowych, diagnostyce, terapii oraz profilaktyce. 
Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium 
PAN zorganizowała I Kongres Towarzystw 
Naukowych „Towarzystwa Naukowe w Polsce 
– dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie”, który 
został objęty honorowym patronatem przez Pre-
zydenta RP Bronisława Komorowskiego. Kon-
gres miał na celu prezentację wkładu społecznego 
ruchu naukowego w rozwój kraju i lokalnych spo-
łeczności, ocenę stanu i warunków jego funkcjo-
nowania w Polsce oraz dyskusję na temat jego 
roli w kulturze, znaczenia dla działań na rzecz 
dziedzictwa narodowego, a także dla upowszech-
niania nauki w Polsce. Efektem kongresu było 
przyjęcie uchwały dotyczącej m.in. konieczności 
wypracowania zasad polityki państwa w stosun-
ku do społecznego ruchu naukowego i nauko-
wo-technicznego i wspierania finansowego jego 
działalności, oraz wprowadzenia rozwiązań praw-
nych w tym zakresie. Uchwałę skierowano do 
Prezydenta RP, Marszałka Sejmu i Senatu RP, 
Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Preze-
sa PAN. Kongres został objęty także patronatem 
medialnym Telewizji Polskiej i Polskiego Radia,  
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które poświęciło mu dwie audycje w ramach cyklu 
„Naukowy zawrót głowy”. Oddział PAN w Łodzi 
przygotował konferencję „Współczesna Ukraina: 
W stronę budowy nowoczesnej państwowości”, 
która dotyczyła w szczególności polsko-ukraiń-
skiej współpracy regionalnej. Obejmowała ona 
spotkania oraz wymianę doświadczeń teoretyków 
i praktyków zainteresowanych procesami trans-
formacyjnymi na Ukrainie w dziedzinie prze-
mian politycznych i społeczno-gospodarczych, 
miejsca i roli Ukrainy w systemie stosunków 
międzynarodowych, polityki narodowościowej 
i procesów państwowotwórczych. Na konfe-
rencji „Europejski wkład w światową kulturę 
książki” zorganizowanej przez Oddział PAN we 
Wrocławiu przedstawiono czołową rolę dziedzic-
twa europejskiego w światowej kulturze książki. 
Przedmiotem konferencji były wybrane główne 
problemy europejskiej kultury książki w fazie jej 
kształtowania, dalszej ewolucji i rozwoju, także 
zachowania i przetrwania. Rozważane były też 
kwestie pierwszeństwa i specyfiki europejskich 
kultur oraz ich globalne znaczenie.

Wystawy 

W 2013 r. zorganizowano 12 wystaw, które 
miały na celu zaprezentowanie szerokim kręgom 
odbiorców najciekawszych kolekcji przyrodni-
czych oraz zasobów muzealnych zgromadzonych 
przez jednostki PAN. Zaprezentowane wystawy 
charakteryzowały się wysokim poziomem me-
rytorycznym, atrakcyjną prezentacją tematów 
oraz wysokimi walorami edukacyjnymi. Wy-
dział I Nauk Humanistycznych i Społecznych 
PAN razem z Instytutem Archeologii i Etno-
logii PAN przygotował wystawę prezentującą 
najbardziej spektakularne osiągnięcia naukowe 
ostatniej dekady w dziedzinie archeologii, etno-
logii i kultury materialnej. Wystawa (w formie 
objazdowej) została zaprezentowana podczas  
Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum 
Nauki Kopernik. Ogród Botaniczny – Centrum 
Zachowania Różnorodności Biologicznej zapre-
zentował cykl wystaw przyrodniczych oraz sztu-
ki związanej z przyrodą (malarstwo i fotografia) 
zatytułowany „Ziemia – środowisko – rośliny” 
oraz cykl wystaw „Rośliny w życiu człowieka” 
w formie urządzonych ekspozycji roślin żywych. 

Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem 
odwiedzających. 

Inne zadania
 
Akademia w 2013 r. zrealizowała zadania 

z zakresu szeroko rozumianej promocji i upo-
wszechniania nauki, adresowanych zarówno do 
środowisk naukowych, jak i odbiorców z szero-
kich kręgów społecznych. Rozpoczęto realizację 
serii filmów telewizyjnych zatytułowanej „Nie-
spokojne Umysły” prezentującej portrety pol-
skich naukowców, członków Polskiej Akademii 
Nauk. Cykl ten opowiada o historii życia i pasji 
naukowej grupy uczonych oraz odpowiada na py-
tanie, kiedy w człowieku pojawia się naukowiec 
i rodzi się chęć poświęcenia swojego życia od-
krywaniu świata. Bohaterami cyklu są profesoro-
wie reprezentujący różne dziedziny nauki. Każdy 
odcinek łączy materiał biograficzno-portretowy 
z popularyzacją wybranej dziedziny naukowej 
oraz refleksją nad rozwojem nauki i postrzega-
niem jej w społeczeństwie. 

Komitet Nauk Filozoficznych PAN kontynu-
ował cykl wywiadów z nestorami filozofii pol-
skiej, których celem było audiowizualne uwiecz-
nienie najwybitniejszych przedstawicieli polskiej 
filozofii oraz upowszechnienie ich osiągnięć 
naukowych. W 2013 roku przygotowano dwa 
kolejne odcinki opowiadające o prof. Andrzeju 
Półtawskim i prof. Marianie Przełęckim. W ra-
mach Światowego Tygodnia Mózgu Oddział PAN 
w Poznaniu przygotował już po raz piąty edycję 
Tygodnia Mózgu. Przedsięwzięcie to miało na 
celu popularyzację w społeczeństwie wiedzy na-
ukowej o ludzkim mózgu, jego funkcjonowaniu 
oraz chorobach i leczeniu. Tydzień Mózgu cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem publiczności, 
w ciągu 5 dni wykładów wysłuchało ok. 2000 
osób, a każdy wykład zakończony był dyskusją 
ze słuchaczami. W celu poszerzenia grona od-
biorców imprezę transmitowano „na żywo” na 
stronie internetowej Oddziału PAN w Poznaniu.

Wydawnictwa naukowe, popularnonaukowe 
i upowszechniające naukę PAN

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki 
PAN kontynuowało wydawanie publikacji sta-
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nowiących grupę wzajemnie uzupełniających się 
tytułów, zróżnicowanych ze względu na przed-
miot i cel przekazu oraz odbiorców, do których 
są adresowane. 

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 bieżą-
cymi 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 języ-
ku polskim i zawiera streszczenia w języku an-
gielskim. Znajduje się na liście punktowanych 
czasopism naukowych MNiSW (6 punktów). 
Odbiorcami kwartalnika są między innymi kra-
jowi członkowie PAN, jednostki naukowe i orga-
nizacyjne Akademii, archiwa i biblioteki, resorty, 
media. Jest dostępny również na stronie interneto-
wej 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 an-
gielskiej wersji językowej), magazynu popular-
nonaukowego prezentującego wybrane osiągnię-
cia uczonych oraz jednostek naukowych PAN. 
Odbiorcami kwartalnika są krajowi i zagraniczni 
członkowie PAN, jednostki naukowe PAN w kra-
ju i za granicą, polskie i zagraniczne placówki 
naukowe i wyższe uczelnie, parlamentarzyści, ar-
chiwa i biblioteki, media. Kwartalnik jest również 
dostępny na stronie internetowej PAN poprzez 
własną stronę www. Wydawcą jest Biuro Upo-
wszechniania i Promocji Nauki PAN. W 2013 
roku ukazały się numery „Academii”: „Grani-
ce” (1/2013), „Język” (2/2013), „Pasja” (3/2013) 
i „Komunikacja” (4/2013), w nakładzie 1900 eg-
zemplarzy w wersji polskiej i 1200 egzemplarzy 
w wersji angielskiej każdego numeru.

Redakcja kwartalnika opracowała i wdrożyła 
nową strategię popularyzacji i promocji nauki, 
łączącą wydania papierowe z najnowszymi for-
mami elektronicznymi. Na projekt złożyły się: 
stworzenie nowoczesnej strony internetowej – 
www.naukaonline.pl i wprowadzenie wydań mo-

bilnych. Serwis został uruchomiony 13 grudnia 
2013 r. Po trzech miesiącach działalności zano-
towano: 17307 odsłon, 8300 użytkowników po-
chodzących z Polski oraz np. Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, USA, Irlandii czy Ukrainy. Wydania 
mobilne służą poszerzeniu grona odbiorców treści 
zamieszczanych w wydaniu papierowym „Aca-
demii”. Atrakcyjnie przygotowane i – w miarę 
możliwości – uzupełnione o multimedia artykuły 
są dostępne na tabletach oraz smartfonach (iPad, 
iPhone, Android).

Wydano „Annual Report 2013” – raport 
roczny w języku angielskim będący uzupełnie-
niem „Sprawozdania” z działalności PAN. Pu-
blikacja ukazuje się od 12 lat, jest również do-
stępna na stronie internetowej PAN. Prezentuje 
najważniejsze osiągnięcia naukowe i wydarzenia 
z życia Polskiej Akademii Nauk w roku sprawoz-
dawczym 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. 

Ukazała się publikacja informacyjno-promo-
cyjna w języku angielskim „Directory 2013” 
będąca naukowym przewodnikiem po Polskiej 
Akademii Nauki jej jednostkach organizacyjnych, 
wydawana przez Biuro Upowszechniania i Pro-
mocji Nauki jeden raz w kadencji władz PAN. 
Publikację otrzymują wszystkie jednostki PAN, 
stacje i przedstawicielstwa PAN za granicą, za-
graniczne akademie nauk i instytucje równorzęd-
ne, z którymi PAN utrzymuje kontakty, biblioteki 
krajowe. Służy jako materiał promocyjny wręcza-
ny podczas wizyt w PAN i wizyt przedstawicieli 
PAN za granicą. 

W „Sprawozdaniu 2012” – raporcie rocznym 
z działalności Polskiej Akademii Nauk – opu-
blikowano wybrane, ważniejsze wyniki badań 
naukowych (najistotniejsze z punktu widzenia 
rozwijanych dyscyplin) oraz działalności na-
ukowo-organizacyjnej uzyskane w 2012 r. przez 
jednostki organizacyjne PAN prowadzące dzia-
łalność naukową. Informacja ta została przed-
stawiona na tle i w ścisłym powiązaniu z syste-
mem organizacji badań naukowych w PAN oraz 
działalnością korporacji, a także w kontekście 
efektów uczestnictwa w krajowych i między-
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narodowych przedsięwzięciach naukowych. 
„Sprawozdanie” stanowi (od 1953 r.) kwinte-
sencję rocznej pracy Akademii. W istotny spo-
sób 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 kra-
jowym i zagranicznym bibliotekom naukowym, 
towarzystwom naukowym, sejmowym i senac-
kim komisjom, urzędom centralnym. „Sprawoz-
danie”, zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez 
ustawę o PAN, na wniosek Komisji Rewizyjnej 
PAN, zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie 
Ogólne PAN w maju 2013 r., a następnie przed-
łożone przez Prezesa PAN najwyższym władzom 
państwowym. Pełny tekst „Sprawozdania” ukazał 
się w wersji elektronicznej na stronie interneto-
wej PAN, a także został udostępniony na nośniku 
(płyta CD). W pracę nad „Sprawozdaniem 2012” 
zostały zaangażowane jednostki naukowe PAN, 
jednostki korporacji PAN (wydziały, komitety), 
a także biura i zespoły w Kancelarii PAN, któ-
re przygotowały oryginalne materiały źródłowe. 
Wydawcą jest Biuro Upowszechniania i Promocji 
Nauki PAN. 

Czasopisma elektroniczne

Prowadziło działalność The Central Euro-
pean Journal of Social Sciences and Huma-
nities (CEJSH, Środkowoeuropejskie Czaso-
pismo Nauk Społecznych i Humanistycznych, 
http://cejsh.icm.edu.pl/), powołane przez preze-
sów akademii nauk państw Grupy Wyszehradz-
kiej, tj. Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Pol-
skiej Akademii Nauk, Słowackiej Akademii Nauk 
oraz Węgierskiej Akademii Nauk. CEJSH jest 
elektroniczną, ogólnie dostępną (Open Access) 
bazą danych publikującą angielskie streszczenia 
artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, 
które ukazują się, głównie w językach narodo-
wych, w czasopismach z dziedziny nauk społecz-
nych i humanistycznych, wydawanych w krajach 
członkowskich Grupy Wyszehradzkiej, a także 
w innych krajach Europy środkowej i wschod-
niej. Zadanie to realizowane jest przede wszyst-
kim poprzez indeksowanie zawartości rosnącej 
liczby współpracujących czasopism, gdzie oprócz 

tradycyjnych danych bibliograficznych znajdują 
się anglojęzyczne tytuły artykułów, słowa kluczo-
we oraz streszczenia w języku angielskim. 

Wdrażane od grudnia 2012 r. przejście na 
nowy system informatyczny (opracowany przez 
ICM UW system Yadda) objęło wszystkie po-
zyskane do współpracy w 2013 r. czasopisma 
oraz ok. 50% czasopism, z którymi wcześniej 
nawiązano współpracę (2004-2012). Nowy sys-
tem umożliwił powiększenie zakresu zbieranych 
informacji bibliograficznych, poprawę ich jako-
ści (możliwość zamieszczania dowolnych zna-
ków Unicode) oraz rozszerzenie oferowanych 
modeli współpracy poprzez zamieszczanie peł-
nych tekstów artykułów w postaci plików PDF. 
To ostatnie zadanie jest realizowane (podobnie 
jak w przypadku innych wiodących baz biblio-
graficzno-pełnotekstowych – Baztech, BazEkon, 
AGRO) we współpracy z ICM UW. W 2013 r. 
CEJSH była jedną z najważniejszych baz indek-
sujących zawartość czasopism naukowych w kra-
ju, referencyjnych dla MNiSW. Zaobserwowano 
wzrost liczby nowych porozumień o współdzia-
łaniu (625 – stan na dzień 9 grudnia 2013 r.), 
w tym również pełnotekstowych. Do współpracy 
pozyskano redakcje 94 czasopism naukowych. 
Według statystyki wprowadzanych danych (stan 
na 9 grudnia 2013 r.), w 2013 roku nastąpił wzrost 
liczby streszczeń (15177 – dla porównania – 3258 
w 2012 r.). W roku sprawozdawczym ogólna licz-
ba zapytań (tzw. wywołań) w bazie przekroczyła 
4 mln (4751560). W 2013 r. Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło negocjacje 
z CEJSH (podobnie jak z innymi wiodącymi ba-
zami) w sprawie wykorzystania części danych 
CEJSH do projektu budowy polskiej bibliografii 
cytowań. 

Odbyła się premiera nowego dwutygodnika – 
czasopisma elektronicznego „Panorama PAN”. 
Czasopismo promuje Polską Akademię Nauk, 
przede wszystkim jako instytucję, we wszyst-
kich aspektach jej działania naukowego, orga-
nizacyjnego i publicznego. Formuła czasopisma 
jest otwarta na różne sposoby wypowiedzi in-
formacyjnej i publicystycznej. „Panorama PAN” 
jest dostępna poprzez pocztę elektroniczną lub na 
stronie internetowej Akademii.
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Informatyzacja czasopism naukowych PAN

W 2013 roku liczba czasopism wydawanych 
przez profesjonalnego wydawcę (De Gruyter 
Open Sp. z o.o.) w formie elektronicznej oraz 
przez niego rozpowszechnianych wyniosła ogó-
łem 30 tytułów. Na platformie wydawcy wydano 
łącznie 1151 artykułów w 78 zeszytach z 2013 r., 
z czego: 100 artykułów w czasopismach komi-
tetów Wydziału I; 101 artykułów – Wydziału II; 
18 artykułów – Wydziału III; 784 artykuły – 
Wydziału IV; 26 artykułów w czasopismach ko-
mitetów problemowych przy Prezydium PAN; 
122 artykuły w czasopismach oddziałów PAN. 
Wszystkie czasopisma objęte umowami są udo-
stępniane w modelu Open Access. 

Poczytność artykułów w czasopismach wyda-
wanych w profesjonalnej formie elektronicznej, 
jak wynika ze statystyk, jest stabilna od 2013 r. 
W okresie wydawania czasopism w tej formie 
daje się zaobserwować wzrost wskaźnika Im-
pact Factor (w granicach od ponad 4% do ponad 
270 %) dziesięciu czasopism spośród dwunastu 
notowanych w Journal Citation Report. W ramach 
realizacji usług marketingowych wydawca wersji 
elektronicznej pozyskał w 2013 r. dla czasopism 
kolejne serwisy abstraktowe. Część wniosków 
skierowanych do serwisów oczekuje na rozpatrze-
nie. W odniesieniu do nowych kryteriów i zasad 
oceny czasopism naukowych dla potrzeb przy-
szłej kompleksowej oceny jakości naukowej jed-
nostek, określonych przez MNiSW, należy pod-
kreślić, że czasopisma – poprzez posadowienie na 
platformie profesjonalnego wydawcy – spełniają 
dwa istotne kryteria oceny, tj.: posiadają aktyw-
ną 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 użyt-
kowników czasopisma o pojawieniu się nowych 
artykułów; prowadzeniu statystyki użytkowania 
treści czasopisma; · wszystkie artykuły opatrzo-
ne są numerem DOI (ang. digital object iden-
tifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elek-
tronicznego), nadawanym przez bazę CrossRef.

W utworzonym na stronie internetowej PAN 
portalu Czytelnia Czasopism (www.czasopi-

sma.pan.pl), w 2013 r. wprowadzono kolejnych 
10 czasopism oraz treści 4060 artykułów. Obec-
nie w portalu tym zamieszczonych jest 86 cza-
sopism, wydawanych lub współwydawanych 
przez komitety naukowe, komitety problemowe 
i oddziały PAN i zawierających 8540 artykułów. 

W ramach umów zawartych z Interdyscypli-
narnym Centrum Modelowania Matematycznego 
UW na zamieszczanie pełnych tekstów czaso-
pism, w bazie BazTech wydawanych jest 15 tytu-
łów z zakresu nauk technicznych, w bazie AGRO 
– 8 tytułów z zakresu nauk przyrodniczych i rol-
niczych oraz w bazie CEJSH – 8 tytułów z zakre-
su nauk humanistycznych i społecznych. 

Witryna internetowa PAN (www.pan.pl)

Witryna udostępnia odbiorcom w kraju i za 
granicą wiedzę o Akademii w różnych tego 
aspektach, upowszechniając działalność naukową 
PAN jako instytucji naukowej, zobligowanej do 
tego ustawowo. Praktycznie każda publikowa-
na informacja ma taki charakter: są to artykuły 
o wynikach badawczych, opinie i wystąpienia 
w sprawach nauki, informacje o różnych formach 
kształcenia, działalności wydawniczej, wykła-
dach i dyskusjach, działaniach podejmowanych 
przez jednostki naukowe Akademii w zakresie 
upowszechniania działalności naukowej, artyku-
ły o działalności naukowej członków korporacji, 
itp. Informacje i komunikaty w sprawach finan-
sowych i organizacyjnych odzwierciedlają takie 
formy działalności Akademii, które jako środki 
i warunki realizacji działalności naukowej, uzu-
pełniają wiedzę o tej działalności. 

Uruchomiono i przetestowano zmoderni-
zowaną wersję strony internetowej Akademii. 
W 2013 roku na pięciu stronach tematycznych 
(poza bazami danych i czasopismami elektronicz-
nymi) udostępniono 1146 artykułów i odnotowa-
no 333546 odsłon. Witrynę redaguje i prowadzi 
Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN 
we współpracy z jednostkami naukowymi i inny-
mi jednostkami organizacyjnymi Akademii.

Wszechnica PAN 

Polska Akademia Nauk od 2003 roku organi-
zuje otwarte wykłady popularnonaukowe prze-
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znaczone dla szerokiego kręgu słuchaczy. Poprzez 
tę inicjatywę Akademia reaktywuje sprawdzone 
formy upowszechniania wiedzy o nauce i tradycje 
działającej przed laty Wszechnicy PAN. Wykła-
dowcami są wybitni naukowcy i ludzie kultury 
z wielu ośrodków krajowych i zagranicznych. 
W 2013 roku odbyło się dziewięć wykładów: 
„Problemy górnictwa w Polsce”, „Woda morska 
– co o niej wiemy?”, „Cząstka Higgsa 2012 (czyli 
skąd się bierze masa Wszechświata)”, „Moleku-
larna charakterystyka szczepów wirusa wściekli-
zny występujących w Polsce”, „Elity społeczne 
państwa pierwszych Piastów? (przykład odkryć 
na cmentarzysku w Bodzi k. Włocławka)”, 
„Współczucie – zapomniana wartość medycyny 
współczesnej”, „Rolnictwo a ekologia, czyli czy 
intensyfikacja upraw rolniczych daje się pogodzić 
z ochroną środowiska?”, „Marihuana, kannabi-
nole – i co dalej?”, „Sieci neuronowe”. W za-

leżności od tematu wykładu liczba uczestników 
każdego wykładu wahała się między 50 a 120 
osobami. Od maja 2013 roku wykłady są trans-
mitowane w czasie rzeczywistym w sieci Internet. 
Łącznie transmisję oglądało 561 osób, co należy 
uznać za bardzo dobry wynik, zważywszy bo-
gatą i zróżnicowaną ofertę Internetu. Informacje 
o wykładach przekazywane były w postaci pla-
katów i w formie elektronicznej do warszawskich 
uczelni wyższych, uniwersytetów trzeciego wie-
ku, wybranych liceów warszawskich, jednostek 
PAN, a także na stronie internetowej Akademii, 
na stronach internetowych miejskich oraz w por-
talach studenckich. Organizatorem wykładów jest 
Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN, 
którego pracownik opracował projekty plakatów. 
Wydano publikację jubileuszową 10 lat Wszech-
nicy PAN. 
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WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Podobnie jak w latach ubiegłych, współpra-
ca z zagranicą realizowana była w trzech pod-
stawowych obszarach: współpraca dwustronna, 
uczestnictwo w pracach organizacji międzynaro-
dowych, a także działalność zagranicznych stacji 
naukowych PAN.

Współpraca dwustronna

Podstawę współpracy stanowiło 81 umów 
i porozumień. W roku 2013 podpisano pierwsze 
porozumienia o współpracy naukowej między 
PAN a partnerami zagranicznymi: Koreańską 
Akademią Nauk i Technologii, Narodową Aka-
demią Nauk Azerbejdżanu i Narodową Akade-
mią Nauk Ukrainy (porozumienie o nagrodach). 
Odnowiono także umowy z Funduszem Badań 
Naukowych Flandrii, Chińską Akademią Nauk 
Technicznych, Mongolską Akademią Nauk oraz 
Uniwersytetem Stanu Ohio. Podpisano protokoły 
i plany wykonawcze do obowiązujących umów 
i porozumień z Narodowym Centrum Badań Na-
ukowych Francji (CNRS) i Akademią Rumuńską. 
Wymiana naukowców odbywała się w ramach 
uzgodnionych limitów. We współpracy z partne-
rami, 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 2013 r.

Niemcy. W Centrum Badań Historycznych 
PAN w Berlinie odbyła się druga wspólna kon-
ferencja przedstawicieli nauk humanistycznych 
PAN i Stowarzyszenia Leibniza pt. „Naukowy 
dialog transgraniczny. Potencjał i nowe wyzwa-
nia dla nauk humanistycznych i społecznych” 
(5-6 września). W konferencji, ze strony polskiej, 
uczestniczyło sześć instytutów naukowych PAN 
oraz Biblioteka Gdańska, a ze strony niemiec-
kiej – osiem placówek Stowarzyszenia Leibniza, 

w tym Muzeum Niemieckie z Monachium. Była 
to kontynuacja inicjatywy zapoczątkowanej przez 
obie instytucje rok wcześniej. Uzgodniono, że 
uczestniczące w spotkaniu instytuty realizować 
będą w przyszłości konkretne projekty badawcze.

W Warszawie odbyła się wspólna konferencja 
PAN i Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina 
pt. „Human Rights and Science” (12-13 wrze-
śnia). W konferencji uczestniczyli naukowcy 
z Polski, Niemiec, USA, Szwecji, Słowenii i Fin-
landii. Kierownictwo Akademii reprezentowała 
wiceprezes PAN, prof. Mirosława Marody. Na 
jej ręce przekazany został Jubileuszowy Medal 
Leopoldiny wydany dla upamiętnienia 360. rocz-
nicy powstania Leopoldiny oraz 325. rocznicy 
przyznania jej przez cesarza Leopolda I statusu 
akademii cesarskiej.

Prezydium Polskiej Akademii Nauk przyję-
ło wspólne stanowisko dziewięciu europejskich 
akademii nauk dotyczące zmian demograficznych 
w Europie (3 grudnia). Inicjatorem opracowania 
tego dokumentu była Akademia Leopoldina. Pra-
cami zespołu ekspertów kierowała prof. Ursula 
M. Staudinger, wiceprezes Leopoldiny. Polską 
Akademię Nauk reprezentowała prof. Irena E. 
Kotowska, przewodnicząca Komitetu Nauk De-
mograficznych PAN. 

W 2013 roku wizyty w PAN złożyły między 
innymi: p. Cornelia Quennet-Thielen, sekretarz 
stanu w niemieckim Federalnym Ministerstwie 
Edukacji i Badań Naukowych, przewodnicząca 
Kuratorium Niemiecko-Polskiej Fundacji ds. Na-
uki; prof. Rita Süssmuth, była przewodnicząca 
Bundestagu oraz przewodnicząca Zarządu Ku-
ratorium; prof. Sabine von Schorlemer, minister 
nauki i sztuki Saksonii.

Francja. We wrześniu 2013 r. w ramach 
polsko-francuskiego Programu współpracy 
GDRI (Groupement de Recherche International) 
w Domu Pracy Twórczej w Wierzbie odbyła się 
VI Międzynarodowa Konferencja „Catalysis for 
polluting emissions aftertreatment and produc-
tion of renewable energies”, zorganizowana przez 
Instytut Chemii Fizycznej PAN. Podczas konfe-
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rencji wygłoszono 52 referaty i komunikaty do-
tyczące badań nad: katalitycznym oczyszczaniem 
wody, utlenianiem lotnych związków organicz-
nych (VOC), uzyskiwaniem gazu syntezowego 
dla otrzymywania czystych nośników energii 
(metanol, wodór, paliwa ciekłe) z wykorzysta-
niem procesów reformingu i reakcji gazu wod-
nego, katalitycznym usuwaniem tlenków azotu ze 
stałych i ruchomych źródeł emisji oraz nad ka-
talitycznym usuwaniem sadzy emitowanej przez 
silniki Diesla. Omówiono perspektywy uczest-
nictwa partnerów Programu GDRI w krajowych 
i międzynarodowych projektach badawczych. 
Poza naukowcami z Polski i Francji w konferen-
cji uczestniczyli również przedstawiciele zespo-
łów badawczych realizujących Program GDRI 
z Hiszpanii, Włoch i Wietnamu.

Rosja. Rozstrzygnięta została kolejna edycja 
konkursu Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej 
Akademii Nauk na nagrody za wybitne osiągnię-
cia naukowe uzyskane w wyniku badań nauko-
wych prowadzonych przez uczonych z Polski 
i Rosji. Laureatami równorzędnych wspólnych 
nagród PAN i RAN zostali polscy naukow-
cy: prof. W. Dobrowolski; prof. R. Szymczak; 
dr Ł. Kilański z Instytutu Fizyki PAN (cykl prac 
„Rozwój fizykochemicznych podstaw technologii 
nowych materiałów do spintroniki”); prof. T. Pa-
lewski, dr J. Ćwik z Międzynarodowego Labo-
ratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich 
Temperatur i prof. H. Drulis z Instytutu Niskich 
Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzi-
mierza Trzebiatowskiego PAN (cykl prac „Nowe 
funkcjonalne materiały magnetyczne na bazie 
związków wysoko czystych pierwiastków ziem 
rzadkich i metali przejściowych”); prof. J. Soko-
łowski z Instytutu Badań Systemowych PAN (mo-
nografia Compressible Navier-Stokes Equations. 
Theory and Shape Optimization).

Ukraina. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
w 2013 roku pomyślnie przebiegała współpraca na-
ukowa z Narodową Akademią Nauk Ukrainy. Re-
alizowano 50 wspólnych projektów badawczych. 
W Kijowie (2 kwietnia) i w Warszawie (8 kwiet-
nia) podpisane zostało Porozumienie o nagrodach 
Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii 
Nauk Ukrainy za wybitne osiągnięcia naukowe 
uzyskane w wyniku wspólnych badań nauko-
wych prowadzonych przez uczonych obu krajów. 

Decyzją Prezydium Narodowej Akademii 
Nauk Ukrainy prof. Stanisławowi Rakusie-Susz-
czewskiemu przyznano tytuł doktora honoris cau-
sa NANU.

Chińska Republika Ludowa. Na zapro-
szenie Chińskiej Akademii Nauk Technicznych 
wizytę w ChRL złożyła delegacja PAN pod 
przewodnictwem Prezesa PAN Michała Kleibera  
(7-11 września). Podczas pobytu podpisane zo-
stało nowe porozumienie o współpracy między 
obiema Akademiami. Delegacja spotkała się tak-
że z kierownictwem Chińskiej Akademii Nauk, 
Chińskiej Akademii Nauk Społecznych oraz Uni-
wersytetu Tianjin. Prezes PAN przedstawił wy-
kład „Polska Akademia Nauk – jej organizacja, 
potencjał naukowy i współpraca międzynarodo-
wa” oraz referat „Zastosowanie metod kompute-
rowej optymalizacji w inżynierii i technologii”.

Na zaproszenie strony chińskiej wiceprezes 
PAN Andrzej Górski uczestniczył w 1st Annual 
World Conference on Emerging Industry (Shen-
zhen, 6-7 listopada), gdzie m.in. brał udział 
w dyskusji panelowej „Under what environment 
and conditions will Chinese cities attract experts” 
(wraz z burmistrzem Shenzhen, prezydentem In-
ternational Executive Service Corps, b. ambasa-
dorem USA oraz dyrektorem Center for China 
and Globalization). W czasie wizyty w Pingshan 
New District (nowa dzielnica Shenzhen będą-
ca supernowoczesnym parkiem naukowym) 
prof. A. Górski wziął również udział w panelu 
poświęconym dalszemu rozwojowi tego regionu. 

W 2013 roku wizyty w PAN złożyły między 
innymi delegacje Chińskiej Akademii Nauk Spo-
łecznych oraz Szanghajskiej Fundacji Rozwoju 
Kultury i Szanghajskiej Akademii Nauk Społecz-
nych.

Republika Korei. Prezes PAN Michał Kle-
iber uczestniczył w Inter-Academy Seoul Science 
Forum – IASSF (11-12 listopada). Podczas poby-
tu podpisał Porozumienie o współpracy między 
Polską Akademią Nauk a Koreańską Akademią 
Nauk i Technologii.

Azerbejdżan. Prezes PAN Michał Kleiber 
przyjął delegację Narodowej Akademii Nauk 
Azerbejdżanu (NANA) z jej prezydentem prof. 
Akif Aga Mekhti oglu Alizadeh (25 listopada). 
W wyniku przeprowadzonych rozmów podpisa-
no Porozumienie o współpracy naukowej między 



– 263 –

Polską Akademią Nauk a Narodową Akademią 
Nauk Azerbejdżanu. 

Bułgaria. Prof. Janusz Kacprzyk został wy-
brany na członka zagranicznego Bułgarskiej 
Akademii Nauk. Jest obecnie jedynym Polakiem 
w tym gronie.

Ważniejsze spotkania i konferencje naukowe

Kontynuowano współpracę w ramach Forum 
Akademii Nauk Państw Grupy Wyszehradz-
kiej (V4). W czasie obrad zorganizowanego 
w Warszawie kolejnego Forum (21-22 paździer-
nika) dyskutowano między innymi nt. syste-
mów oceny jednostek naukowych w krajach V4, 
otwartego dostępu do danych i treści naukowych 
(„open access”), zagadnień związanych z tech-
nologiami innowacyjnymi w sektorze energe-
tycznym, rzetelnością badań naukowych oraz 
problemami bioetycznymi związanymi z prokre-
acją wspomaganą. Wręczono również dyplomy 
czterem laureatom corocznego konkursu V4 Aca-
demies Young Researcher Award, którego edycja 
w 2013 r. poświęcona była naukom rolniczym.

Na zaproszenie władz Polskiej Akademii Nauk 
wizytę w Polsce złożyła prof. Anne Glover, głów-
ny doradca ds. naukowych Przewodniczącego Ko-
misji Europejskiej (20-21 lutego). Wygłosiła ona 
m.in. referat „Science, engineering and technol-
ogy – Delivering a successful future for Europe”.

 Z inicjatywy wiceprezesa PAN Andrzeja Gór-
skiego, w dniu 9 kwietnia w Warszawie odbyła 
się międzynarodowa konferencja pt. „Naukome-
tryczna ocena dorobku naukowego uczonych i in-
stytucji”, zorganizowana przez Polską Akademię 
Nauk we współpracy z Thomson Reuters. Wzięło 
w niej udział ponad 100 osób, m.in. prof. Maria E. 
Orłowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, kilkudziesięciu rekto-
rów i prorektorów polskich uczelni, dyrektorzy 
placówek badawczych oraz przedstawiciele insty-
tucji zarządzających nauką. Podczas konferencji 
podsumowano toczącą się w świecie naukowym 
dyskusję na temat rzeczywistej wartości poszcze-
gólnych wskaźników naukometrycznych w oce-
nie dorobku naukowego uczonych oraz jednostek 
naukowych i akademickich. 

W Turynie odbyły się Dni Polskie „Festiwal 
nowych technologii – odkryj Polskę” (6-18 listo-

pada). Wydarzenie to zorganizowano we współ-
pracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. 
Podczas Dni zaprezentowano blisko 40 wynalaz-
ków polskich uczonych, w tym 11 opracowanych 
w jednostkach naukowych PAN. Imprezę otwo-
rzył Prezes PAN Michał Kleiber.

Z inicjatywy Polsko-Chińskiego Centrum Dia-
logu Uczonych i Inżynierów w dniu 29 listopada 
w Warszawie odbyło się Polsko-Chińskie Semi-
narium „Nowoczesne technologie energetyczne” 
z udziałem m.in. wiceprezesa Chińskiej Akademii 
Nauk Technicznych prof. Ke-Chang Xie. Tematy-
ka seminarium obejmowała technologie czysto-
węglowe (gazyfikacja i upłynnianie podziemne 
węgla), produkcję energii elektrycznej i cieplnej 
ze źródeł odnawialnych, modyfikację urządzeń 
i technologii w produkcji energii elektrycznej 
metodami konwencjonalnymi oraz plany eks-
ploatacji gazu łupkowego w Polsce i w Chinach. 

Uczestnictwo w pracach organizacji 
międzynarodowych

Polska Akademia Nauk jest członkiem 86 
międzynarodowych organizacji naukowych. 
Akademia priorytetowo traktuje udział naukow-
ców polskich w programach badawczych reali-
zowanych w ramach tych organizacji, a także 
uczestnictwo naukowców w pracach organów 
zarządzających organizacji międzynarodowych.

IAP – Światowa Sieć Akademii Nauk. W ra-
mach realizacji projektu „Program dotyczący bez-
pieczeństwa biologicznego (Kształcenie w zakre-
sie bezpieczeństwa biologicznego. Podnoszenie 
świadomości nt. technologii podwójnego zas-
tosowania)” w dniach 12-16 sierpnia w Pałacu 
Narodów ONZ w Genewie odbyła się konfer-
encja „Meeting of the State Parties to the Con-
vention on the Prohibition of the Development, 
Production and Stockpiling of the Bacteriologi-
cal (Biological) and Toxin Weapons and on their 
Destruction, Meeting of Experts”. Delegat PAN 
prof. Ryszard Słomski zaprezentował stanowisko 
Biosecurity Working Group of IAP (której prze-
wodniczy Polska Akademia Nauk) oraz wygłosił 
referat „Advances in Technologies for Detection 
of Infectious Diseases”.

W Warszawie, pod patronatem Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, zorganizowane zostało 
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seminarium „Advances in technologies for sur-
veillance, detection, diagnosis and mitigation 
of infectious diseases and similar occurrences 
caused by toxins in humans, animals and plants: 
An international forum on biosecurity” (6 grud-
nia). Celem spotkania było promowanie między-
narodowej współpracy pomiędzy sektorem zdro-
wia publicznego i organów ścigania w zakresie 
zapobiegania, identyfikacji czynnika biologiczne-
go oraz dochodzenia w ognisku epidemicznym.

Międzynarodowa Unia Akademicka (UAI). 
W Moguncji odbyło się Zgromadzenie Ogólne 
UAI (12-17 maja). W trakcie zebrania dokonano 
ewaluacji 84 projektów badawczych, zmieniono 
statut UAI, przeprowadzono dwie obszerne sesje 
na temat prac archeologicznych prowadzonych 
na terenie Europy Południowo-Wschodniej oraz 
Azji Środkowej. W wyniku wyborów, do Biura 
UAI została wybrana reprezentująca PAN prof. 
Elżbieta Witkowska-Zaremba.

Komisja Historii Wojskowej (CIHM). 
W Turynie odbył się 39. Międzynarodowy Kon-
gres CIHM (1-6 września). Polską Akademię 
Nauk reprezentował prof. Tadeusz Panecki, który 
wygłosił referat „Les Polonais dans l’opération 
Overlord en 1944” oraz przewodniczył IX Sesji 
Plenarnej. Jako jedyny przedstawiciel krajów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej wziął również udział 
w obradach Biura CIHM.

Międzynarodowa Komisja Techniki Rolni-
czej (CIGR). W Turynie odbyło się posiedzenie 
władz CIGR (23-28 czerwca). Polską Akademię 
Nauk reprezentował prof. Jerzy Weres, członek 
Zarządu CIGR oraz członek zarządu Sekcji Tech-
nicznej CIGR. Biorąc udział w pracach obydwu 
gremiów statutowych, prof. J. Weres przed-
stawił polskie stanowisko dotyczące rozwoju 
i upowszechniania badań naukowych w zakresie 
zastosowań technologii informacyjnych w inży-
nierii rolniczej (podjęto działania zmierzające do 
integrowania systemów polskich z systemami 
międzynarodowymi).

 Europejska Rada Akademii Nauk Stoso-
wanych, Technologii i Nauk Inżynieryjnych 
(Euro-CASE). W 2013 r. podjęta została decyzja 
o powołaniu Platformy Energetycznej Euro-Ca-
se. Reprezentantem PAN w obradach Platformy 
został prof. Tadeusz Skoczkowski, który wziął 
udział w założycielskim posiedzeniu Platformy 

(1-2 października). Przedstawił również prezen-
tację „Poland’s contribution on the Euro-CASE 
Energy Platform Meeting”. 

ZAGRANICZNE STACJE NAUKOWE 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
(pomocnicze jednostki naukowe) 

Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli

Dyrektor: dr Jan Krzysztof Frąckowiak

Misją Biura jest promowanie, ułatwianie 
oraz rozwijanie uczestnictwa polskiego środo-
wiska naukowego w europejskich projektach 
i inicjatywach, a w szczególności udziału Polski 
w programach ramowych (PR) Unii Europejskiej. 
Rok 2013 był ostatnim rokiem 7. PR  a zarazem 
okresem przygotowań do następnego 7-letniego 
programu Horyzont 2020. 

Dla realizacji misji Biura ważna była współ-
praca z działającymi w Brukseli organizacjami 
i instytucjami, głównie międzynarodowymi. Naj-
ważniejsi partnerzy tej współpracy to Komisja 
Europejska – dyrektoriaty podejmujące sprawy 
B+R, zwłaszcza Dyrektoriat Generalny Badań 
i Innowacji (DG RTD) oraz Dyrektoriat General-
ny Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii 
(DG CONNECT). Inni partnerzy to Parlament 
Europejski (Komisja ITRE), podobne biura z sie-
ci IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices 
in Brussels), a także Stałe Przedstawicielstwo 
RP przy UE, Ambasada RP w Brukseli, polskie 
przedstawicielstwa regionalne.

W roku 2013 Biuro kontynuowało organizację 
lub współorganizację spotkań i seminariów z cy-
klu „PolSCA Meetings” i „PolSCA Seminars”, 
z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej 
oraz polskich i zagranicznych ekspertów. W ta-
kich wydarzeniach promocyjnych uczestniczyło 
około 600 osób, a przedstawione prelekcje (pięt-
nasto-dwudziestopięciominutowe prezentacje 
multimedialne) są upowszechniane na stronie 
internetowej Biura (www.polsca.eu). 

Biuro prowadziło konsultacje na rzecz pod-
miotów krajowych i zagranicznych, wspierało 
realizację i rozliczanie projektów 7. Programu 
Ramowego UE, upowszechniało w kraju informa-
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cje, głównie dotyczące spraw tego i następnego  
PR. 

Trzeci z kolei rok była prezentowana wystawa 
biograficzna Marii Skłodowskiej-Curie (w bel-
gijskich środowiskach polonijnych), opracowa-
na przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie i Archiwum PAN. Ukończono prace 
(z tymi samymi partnerami) nad kolejnymi wysta-
wami biograficznymi poświęconymi Mikołajowi 
Kopernikowi i Janowi Czochralskiemu. Wystawa 
nt. Mikołaja Kopernika była pokazywana 6-krot-
nie, w tym z dużym sukcesem w dwóch szkołach 
europejskich (międzynarodowych) w Brukseli. 
Rok 2013 był 540. rocznicą urodzin i 470. rocz-
nicą śmierci wielkiego astronoma i prawdopo-
dobnie 500-leciem ogłoszenia przez Kopernika 
pierwszego opisu teorii heliocentrycznej. Jednak 
wystawa pokazuje także współczesne odkrycia 
pozasłonecznych układów planetarnych dokona-
ne w ostatnim 20-leciu przez polskich astrono-
mów i astrofizyków. 

Ogółem, w 2013 roku zorganizowano lub współ-
organizowano 16 imprez naukowych, a pracow-
nicy Biura wygłosili 10 wykładów lub referatów.

Centrum Badań Historycznych PAN 
w Berlinie

Dyrektor: dr hab. Robert Traba

Ze względu na cele i zadania, jakie wyznacza 
statut Centrum Badań Historycznych PAN, za-
sadniczą część działań jednostki stanowią własne 
projekty naukowe, które pozwalają podejmować 
również działania o charakterze upowszechnie-
niowym. 

W 2013 roku do najważniejszych zadań na-
ukowych realizowanych w Centrum Badań Histo-
rycznych PAN należała m.in. publikacja czwar-
tego tomu Refleksje metodologiczne (w języku 
polskim i niemieckim) powstałego w ramach 
projektu „Polsko-niemieckie miejsca pamięci / 
Deutsch-Polnische Erinnerungsorte”. Prace re-
dakcyjne nad pozostałymi tomami (pierwszym 
i drugim) były kontynuowane przez cały rok 
2013. Publikacja ukaże się w 2014 roku.

Realizowano projekt „Modi memorandi: 
interdyscyplinarny leksykon terminów pamięci 

zbiorowej”, finansowany ze środków Narodo-
wego Centrum Nauki. Zakończenie prac nad tą 
publikacją planowane jest na II kwartał 2014 r.

Wydano szósty numer rocznika „Historie. 
Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung 
Berlin”, który poświęcony był problemowi histo-
rii regionalnej. 

W 2013 r. CBH PAN uruchomiło praktyczną 
współpracę z Fundacją Topographie des Terrors. 
Współpraca dotyczy dwóch projektów: cyklu 
wykładów tematycznych „Krieg Besatzung 
Erinnerung”, dotyczących historii Polski w cza-
sie drugiej wojny światowej, które rozpoczną się 
w styczniu 2014 r. oraz wspólnej wystawy „Pol-
ska w drugiej wojnie światowej” planowanej na 
2016 r.

W 2013 r. CBH prowadziło ścisłą współpra-
cę z Fundacją Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur w zakresie wspólnych przed-
sięwzięć (panele dyskusyjne, promocja książek).

Pracownicy CBH PAN realizowali w 2013 r. 
pięć indywidualnych projektów badawczych. 
Ogółem, w 2013 roku ukazało się 31 artykułów 
opublikowanych poza Stacją, zorganizowano lub 
współorganizowano 23 imprezy naukowe, a pra-
cownicy Stacji wygłosili 34 referaty.

Przedstawicielstwo „Polska Akademia Nauk” 
w Kijowie

(d. Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa 
w Kijowie)

Dyrektor: prof. dr hab. Henryk Sobczuk

W dniu 18 grudnia 2013 r. nastąpiła rejestracja 
Przedstawicielstwa PAN na Ukrainie.

W roku 2013 Przedstawicielstwo współ-
organizowało 3 międzynarodowe konferencje 
naukowe: (1) IWA 5th Eastern European Young 
and Senior Water Professionals Conference, Ki-
jów (26-28 czerwca). Współorganizatorzy: In-
ternational Water Association, European Water 
Association, UNESCO-IHE Institute for Water 
Education, Ukrainian Water Society „WaterNet”, 
National University of „Kyiv-Mohyla Academy” 
i in.; (2) 2013 International Scientific Practical 
Conference „The Public Administration Develop-
ment”, Równe (24-25 października). Współorga-
nizator: Kijowski Uniwersytet Prawa Narodowej 
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Akademii Nauk Ukrainy; (3) Konferencja „Tech-
nologia oczyszczania wody aspekty techniczne, 
biologiczne i środowiskowe”, Kijów (3-5 grud-
nia). Współorganizatorzy: Narodowy Uniwersy-
tet Techniczny Ukrainy „Politechnika Kijowska”, 
Politechnika Lubelska i in. Konferencja odbyła się 
pod patronatem dr. Henryka Litwina, ambasadora 
Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. 

Na Uniwersytecie Narodowym Budownictwa 
i Architektury w Kijowie odbyła się międzyna-
rodowa konferencja na temat: „Zintegrowane 
energooszczędne technologie w architekturze 
i budownictwie” (15-17 maja). Dyrektor Przed-
stawicielstwa wystąpił z prezentacją na temat: 
„Important problems in ecology and energy effec-
tiveness targeted by Polish Academy of Sciences” 
oraz przekazał informację o kierowanej przez 
niego placówce. Dyrektor Przedstawicielstwa 
reprezentował Prezesa PAN podczas uroczy-
stości odsłonięcia pomnika prof. Wojciecha A. 
Świętosławskiego w Narodowym Uniwersytecie 
Technicznym Ukrainy „Politechnika Kijowska” 
(30 sierpnia). Odsłonięcie odbyło się przy udziale 
ambasadora RP na Ukrainie dr. Henryka Litwina, 
rektora Politechniki Warszawskiej, władz Naro-
dowej Akademii Nauk Ukrainy i in. Z tej okazji 
Prezes PAN przesłał na ręce rektora Politechniki 
Kijowskiej uroczysty adres. Podczas uroczystości 
otwarto także ufundowane przez Ambasadę RP 
„Centrum Energii Odnawialnej”. 

Przedstawicielstwo wsparło organizacyjnie 
działania dotyczące utworzenia międzynarodo-
wego zespołu w celu ubiegania się o grant fi-
nansowany przez Szwajcarię. Projekt dotyczący 
oceny jakości powietrza, pomiarów zanieczysz-
czeń powietrza i ich wpływu na człowieka został, 
przy wsparciu Przedstawicielstwa, złożony przez 
konsorcjum szwajcarsko-polsko-ukraińskie. 

Odbyły się spotkania z ambasadorem RP na 
Ukrainie dr. Henrykiem Litwinem i innymi pra-
cownikami Ambasady.

Ogółem, w 2013 roku ukazały się 2 artykuły 
opublikowane poza Stacją, zorganizowano lub 
współorganizowano 4 imprezy naukowe, a dy-
rektor Przedstawicielstwa wygłosił 5 referatów.

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa 
w Moskwie

Dyrektor: vacat

Stacja PAN w Moskwie popularyzuje osią-
gnięcia nauki polskiej w Rosji poprzez organi-
zowanie, współorganizowanie i współuczestni-
czenie w konferencjach, odczytach, wykładach 
i innych imprezach o charakterze naukowym 
i popularnonaukowym. Stacja, w ramach podej-
mowanych działań, udziela pomocy w kontaktach 
polskich i rosyjskich placówek naukowych oraz 
uczonych. W roku 2013 wraz z Ambasadą RP 
w Moskwie oraz Rosyjskim Instytutem Kulturo-
logii i Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem 
Humanistycznym współorganizowano wykłady: 
prof. Hieronima Grali, prof. Andrzeja de Lazari, 
prof. Bogdana Szlachty, prof. Jakuba Wojtkowia-
ka, dr. Krzysztofa Bielińskiego. Cieszyły się one 
zainteresowaniem przedstawicieli rosyjskiego 
świata nauki, pracowników dyplomatycznych 
Ambasady RP w Moskwie, studentów miejsco-
wych uczelni i moskiewskiej polonii. Ogółem, 
w 2013 roku Stacja zorganizowała lub współor-
ganizowała 5 imprez naukowych.

W związku ze zmianami w systemie organiza-
cji nauki i zarządzania majątkiem organizacji i in-
stytutów naukowo-badawczych w Rosji, do czasu 
wejścia w życie aktów wykonawczych do nowej 
ustawy o Rosyjskiej Akademii Nauk, współpraca 
Stacji z jej partnerami została zawieszona.

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa 
w Paryżu

Dyrektor: prof. dr hab. Zbigniew T. Kuźnicki 

W 2013 roku, zgodnie ze Statutem, Stacja 
PAN w Paryżu zajmowała się szeroko rozumianą 
promocją we Francji polskiej nauki, jej historii 
i osiągnięć. Stacja ma także udział w rozwijaniu 
polsko-francuskiej współpracy naukowej i kultu-
ralnej na terenie Francji. 

Odbyły się imprezy tematycznie związane 
z naukami humanistycznymi: „Simon Mondzain 
– école de Paris” (6 lutego) – spotkanie w ramach 
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nowego cyklu „Artyści polskiego pochodzenia 
we Francji”. Odbyła się konferencja „Assises sur 
archéologie (20 marca), poświęcona wymianie 
doświadczeń polskich i francuskich archeologów 
prowadzących badania na stanowiskach arche-
ologicznych datowanych od epoki kamienia po 
czasy nowożytne. Konferencja „Alsace – Polo-
gne” (24 kwietnia) była poświęcona wybranym 
zagadnieniom wymiany i współpracy pomiędzy 
Alzacją i Polską. Konferencja „Versailles – Wi-
lanów” (18 czerwca) została zorganizowana 
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu w ramach 
europejskiego cyklu spotkań „Association des 
Résidences Royales Européennes”. Konferencja 
„Lumieres du monde entre 1’orient et l’occident. 
Adam Stalony-Dobrzański Peintures, mosaïques 
et icónes en vitraux” / (Światła świata. Między 
Wschodem a Zachodem. Adam Stalony-Dobrzań-
ski) odbyła się 24 października.

Wśród konferencji związanych z naukami 
technicznymi można wymienić: „Makolab/Mon-
deca semantic day «Teoria & Praxis»” (3 paź-
dziernika). Z uwagi na szeroki zakres zastoso-
wań technologii semantycznych zdecydowano, 
że część praktyczna skoncentrowana będzie na 
wdrożeniach w sektorze samochodowym i finan-
sowym. Wygłoszono łącznie 7 referatów. Odbyła 
się konferencja „Perspektywy rozwoju energii nu-
klearnej” (30 października). Referat pod tytułem 
„Les perspectives de développement de l’énergie 
nucléaire” wygłosił prof. C. Pierre Zaleski. Im-
preza została zorganizowana wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Inżynierów i Techników Polskich 
we Francji. „Gaz de schiste: explorer n’est pas 
forer” (6 grudnia) to konferencja na temat gazu 
łupkowego. Referat prof. Patrice Geoffron z Uni-
wersytetu Paris-Daufine CGELP (Centre de Géo-
politique de 1’Enérgie et de Matière Prémière) 
został wygłoszony w tym samym dniu, co przed 
zespołem specjalistycznym Komisji Europejskiej 
w Brukseli.

Odbyły się warsztaty „MicroRNAs: media-
tors of differentiation and biomarkers of diseases”  
(8-12 grudnia), pierwsze z serii warsztatów 
w ramach polsko-francuskiego Laboratorium 
Stowarzyszonego (LIA – Laboratoire Internatio-
nal Associé) o akronimie MirTANGO, które jest 
wspólnym przedsięwzięciem Zakładu Biotechno-
logii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki 

i Biotechnologii UJ oraz zespołu Celi Recogni-
tion and Glycobiology Centrum Biofizyki Mole-
kularnej CNRS w Orleanie. Wygłoszono ponad 
dwadzieścia referatów, a sesja posterowa zgro-
madziła 24 prace prezentowane przez studentów 
i doktorantów z Polski i Francji.

Pracownicy naukowi Stacji prowadzą, w mia-
rę możliwości, swoje badania naukowe. Stacja 
wydaje w języku francuskim „Roczniki” (Anna-
les), prezentujące najciekawsze teksty wykładów 
i prelekcji z imprez odbywających się w Stacji 
oraz inne informacje dotyczące nauki polskiej 
i współpracy naukowej. W grudniu 2013 r. ukazał 
się nr 15 „Annales” oraz zeszyt specjalny „Anna-
les” nr 8 poświęcony archeologii.

Ogółem, w 2013 roku ukazały się 4 arty-
kuły opublikowane poza Stacją, zorganizowa-
no lub współorganizowano 41 imprez nauko-
wych, a pracownicy Stacji wygłosili 4 wykłady  
i referaty.

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa 
w Rzymie

Dyrektor: czł. koresp. PAN Piotr Salwa

W ramach statutowej działalności upowszech-
niającej naukę na szczególną uwagę zasługują 
dwie konferencje: „Ricordare il Corpo 2o Polacco 
in Italia (1943-1946). Inter arma non silent Mu-
sae” / (Pamiętać 2. Polski Korpus we Włoszech 
(1943-1946). Inter arma non silent Musae) (23-
24 kwietnia); „Mistrzowie polonistyki włoskiej” 
– w ramach cyklicznych konferencji polonistów 
włoskich (17-18 października). Na wniosek Acca-
demia dei Rampanti z Padwy Stacja patronowała 
konferencji międzynarodowej „Corti rinascimen-
tali extraurbane. Un modello di cultura in Italia 
e Polonia” (Altivole, 16-18 września). 

W ramach kontynuacji oraz dalszego rozwoju 
polsko-włoskiej współpracy naukowej dyrektor 
Stacji uczestniczył w spotkaniach z przedsta-
wicielami Consiglio Nazionale delie Ricerche 
(włoska Rada Krajowa ds. Badań Naukowych) 
i Accademia dei Lincei, Associazione Italiana dei 
Polonisti (Włoskie Stowarzyszenie Polonistów), 
Associazione Docenti d’Italiano (Stowarzysze-
nie Nauczycieli Akademickich Języka i Litera-
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tury Włoskiej) oraz Unione Internazionale degli 
Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte 
(Międzynarodowa Unia Instytutów Archeolo-
gii, Historii i Historii Sztuki). Ponadto podjęto 
nowe, ważne inicjatywy w zakresie współpracy 
ze środowiskami i instytucjami naukowymi kra-
ju – gospodarza, w tym m.in. z Uniwersytetem 
w Bari, Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie, 
Istituto italiano per gli studi storici w Neapolu, 
Instytutem Archeologii Uniwersytetu we Floren-
cji, Fundacją im. J.Z. Umiastowskiej w Rzymie, 
Niemieckim Instytutem Historycznym w Rzy-
mie oraz z radcami naukowymi ambasad RP 
przy Kwirynale i w Watykanie, a także klubem 
Science & Diplomacy. Dyrektor Stacji brał także 
udział w kilku konferencjach międzynarodowych 
oraz w pracach Zespołu Stałego NCN ds. oceny 
projektów badawczych.

Udostępniono zmodernizowaną stronę inter-
netową Stacji oraz katalog księgozbioru online 
(prace nad nim są kontynuowane), a także wer-
sje PDF ostatnich kilku tomów opublikowanych 
przez Stację w serii „Conferenze” (również prace 
nad wzbogaceniem biblioteki online są konty-
nuowane). W roku sprawozdawczym przepro-
wadzono prace remontowe i modernizacyjne, 
mające na celu poprawę zabezpieczenia zbiorów 
bibliotecznych oraz funkcjonowanie Stacji.

Ogółem, w 2013 roku zorganizowano lub 
współorganizowano 16 imprez naukowych, a pra-
cownicy Stacji wygłosili 7 referatów.

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa 
w Wiedniu

Dyrektor: prof. dr hab. Bogusław Dybaś

W roku 2013 działalność Stacji Naukowej 
w Wiedniu koncentrowała się wokół głównego 
zadania, jakim jest promocja i popularyzacja na-
uki polskiej, rozwój współpracy naukowej pol-
sko-austriackiej i międzynarodowej, a także roz-
wój i opracowanie zbiorów bibliotecznych oraz 
działalność naukowa w ramach realizowanych 
lub współrealizowanych projektów. Rok 2013 był 
kolejnym rokiem intensywnej działalności me-
rytorycznej i organizacyjnej Stacji. Do ważniej-
szych osiągnięć Stacji należą cztery konferencje 

naukowe: (1) „Polnische Popkultur / Slawische 
Popkultur” (11-12 kwietnia), we współpracy  
z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu Wiedeń-
skiego oraz Instytutem Czeskim w Wiedniu; (2) 
„Polnischer Sarmatismus und der Entsatz von 
Wien 1683” / Polski sarmatyzm i odsiecz Wied-
nia w 1683 roku (16-18 września), we współ-
pracy z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu 
Wiedeńskiego; (3) „Die Volkerschlacht bei Le-
ipzig” (8 listopada), we współpracy z Muzeum 
Wojskowym (Heeresgeschichtliches Museum) 
w Wiedniu; (4) „Karol Lanckoroński i jego 
epoka” (9-10 grudnia), konferencja zorganizo-
wana w ramach projektu: „Karol Lanckoroński 
i jego spuścizna rękopiśmienna w zbiorach Au-
striackiej Biblioteki Narodowej” finansowanego  
z grantu NPRH.

Ważnym elementem działalności promocyj-
nej Stacji było przygotowanie własnych wystaw 
wewnętrznych: „250 Jahre Josephinische Lan-
desaufnahme” / 250 lat józefińskiego zdjęcia 
kartograficznego (10 października-18 listopada), 
w Słoweńskim Instytucie Naukowym w Wied-
niu oraz ekspozycji „Karl Lanckoroński und 
sein Wien” / Karol Lanckoroński i jego Wiedeń, 
opracowanej przez Stację wspólnie z Polską 
Akademią Umiejętności. Stacja udostępniła tak-
że publiczności austriackiej i polskiej wystawy 
„Viribus Unitis? Polscy parlamentarzyści w mo-
narchii habsburskiej 1848-1918” (wersja polska 
oraz niemiecka), tym razem na Uniwersytecie 
w Grazu, w Muzeum Niepodległości w Warsza-
wie oraz w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie.

Stacja zintensyfikowała współpracę z Am-
basadą RP w Wiedniu, co przejawiało się m.in. 
w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć kul-
turalno-naukowych.

Księgozbiór Biblioteki Stacji obejmuje 8660 
woluminów wydawnictw zwartych i ok. 2498 
tytułów wydawnictw ciągłych, a także 293 eg-
zemplarze zbiorów specjalnych. Łącznie księgo-
zbiór liczy 11451 woluminów. Stacja realizowała 
projekty badawcze we współpracy z innymi insty-
tucjami naukowymi, m.in. prowadzono prace nad 
edycją tzw. mapy Miega – zdjęcie kartograficz-
ne Galicji po jej zajęciu przez Austrię w wyniku 
I rozbioru w 1772 roku, a także nad projektem 
„Polonica w archiwach austriackich”. Stacja 
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kontynuowała własny projekt „Karol Lanckoroń-
ski i jego spuścizna rękopiśmienna w zbiorach 
Austriackiej Biblioteki Narodowej” w oparciu 
o grant przyznany w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Humanistyki.

Ogółem, w 2013 roku ukazało się 16 artyku-
łów opublikowanych poza Stacją, zorganizowa-
no lub współorganizowano 44 imprezy naukowe, 
a pracownicy Stacji wygłosili 10 referatów.
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INFORMACJA STATYSTYCZNA
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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 
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Wyszczególnienie

Członkowie krajowi Członkowie krajowi zatrudnieni Członkowie 
zagraniczni

ogółem rzeczywiści korespondenci
w PAN

w
szkołach 
wyższych

w
innych 
instyt.

pozostali ogółem w tym 
kobietyogółem w tym 

kobiety ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety

Ogółem 336 19 188 6 148 13 86 123 27 100 202 4

Nauki humanistyczne
i społeczne 50 5 27 2 23 3 8 22 2 18 31 1

Nauki biologiczne 
i rolnicze 74 6 40 2 34 4 28 34 12 - 47 2

w tym: biologia 39 4 21 1 18 3 18 19 2 - 24 2
           rolnictwo 35 2 19 1 16 1 10 15 10 - 23 -

Nauki ścisłe i nauki 
o Ziemi 95 1 57 - 38 1 32 25 5 33 59 -

w tym: matematyka 19 - 11 - 8 - 4 8 1 6 11 -
           fizyka/astronomia 31 - 18 - 13 - 7 9 3 12 18 -
           chemia 26 1 16 - 10 1 11 6 1 8 17 -
           nauki o Ziemi 19 - 12 - 7 - 10 2 - 7 13 -

Nauki techniczne 77 2 43 - 34 2 12 30 2 33
(emeryci)

39 -

Nauki medyczne 40 5 21 2 19 3 6 12 6 16 26 1

Według danych Gabinetu Prezesa PAN

w w szkołach w inst. w w szkołach w inst.
Wyszczególnienie ogółem PAN wyższych resort. ogółem PAN wyższych resort.

gosp. gosp.

OGÓŁEM 3 988 558 2 956 474 100 14,0 74,1 11,9

Komitety przy 
     Prezydium PAN 313 58 175 80 100 18,5 55,9 25,6
Komitety 
     Wydziałowe 3 675 500 2 781 394 100 13,6 75,7 10,7

Nauki humanistyczne i społeczne 1 045 92 924 29 100 8,8 88,4 2,8

Nauki biologiczne i rolnicze 937 149 664 124 100 15,9 70,9 13,2

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi 459 124 300 35 100 27,0 65,4 7,6

Nauki techniczne 860 75 654 131 100 8,7 76,1 15,2

Nauki medyczne 374 60 239 75 100 16,0 64,0 20,0

TABL. 2 CZŁONKOWIE KOMITETÓW NAUKOWYCH I PROBLEMOWYCH PAN WG MIEJSC ZATRUDNIENIA W 2013 R.

    Struktura w %          Zatrudnienie

TABL. 1 CZŁONKOWIE PAN W 2013 R.  (stan w dniu 31 XII 2013 r.)

TABL. 2 CZŁONKOWIE KOMITETÓW NAUKOWYCH I PROBLEMOWYCH PAN 
WG MIEJSC ZATRUDNIENIA W 2013 R. (stan w dniu 31 XII 2013 r.)

Według danych Gabinetu Prezesa PAN

Według danych Gabinetu Prezesa PAN
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TABL. 6 ZATRUDNIENIE I PŁACE W PAN W 2013 R.

Wyszczególnienie Przeciętna liczba 
zatrudnionych 

(ogółem)

Wynagrodzenie            
brutto (ogółem)

w tys. zł

Średnia miesięczna  
płaca brutto *)                                               

w złotych

OGÓŁEM

2012 9 459,1 536 735,0 4 728,6
2013 9 592,0 558 498,4 4 852,1

w tym:

INSTYTUTY  NAUKOWE PAN**)           

2012 8 523,6 496 861,6 4 857,7

2013 8 655,7 517 635,1 4 983,6

NAUKI  HUMANISTYCZNE I  SPOŁECZNE 1 262,9 62 917,2 4 151,6

NAUKI  BIOLOGICZNE I ROLNICZE 2 288,5 133 036,5 4 844,4

NAUKI  ŚCISŁE I NAUKI O ZIEMI 2 951,3 194 477,3 5 491,3

NAUKI  TECHNICZNE 1 334,9 81 075,4 5 061,3

NAUKI  MEDYCZNE 818,1 46 128,7 4 698,8

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PAN 
NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ 

727,1 29 138,7 3 339,7

z tego:

Pomocnicze jednostki naukowe 262,2 12 857,3 4 087,1

z tego:

krajowe 230,6 9 024,2 3 261,4

zagraniczne stacje naukowe 31,6 3 833,1 10 117,9
Placówki naukowe PAN posiadające status 
pomocniczych jednostek naukowych 191,4 7 441,9 3 239,6

Inne jednostki organizacyjne 273,5 8 839,5 2 693,4

*)   uwzględnia wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę
**) łącznie z Międzynarodowym Instytutem PAN (MLSPMiNT)

Opracowano w Biurze Ekonomicznym  PAN na podstawie sprawozdania GUS Z-06 i sprawozdań z wykonania planów 
finansowych jednostek nieposiadających osobowości prawnej za 2013 r.

TABL. 6 ZATRUDNIENIE I PŁACE W PAN W 2013 R.
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TABL. 8 KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH I OPIEKA NAD STUDENTAMI W 2013 R.

Uczestnicy studiów doktoranckich Opieka nad studentami

w tym
pobierający stypendia

studenci

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

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem przyjęci
w roku 

sprawo-
zdawczym

ogółem

w tym
przyzn. przez 

jednostki
prowadzące 

studia doktor.

odbywający 
praktyki w 

jednostkach
PAN

w jedno-
stkach
PAN

w uczel-
niach 

macie-
rzystych

OGÓŁEM 2656 583 1291 1011 1596 241 653 

Nauki humanistyczne
i społeczne

1000 185 101 93 67 7 319

Nauki biologiczne 
i rolnicze

639 144 501 358 607 80 102

Nauki ścisłe i nauki
o Ziemi 566 128 408 354 541 87 44

Nauki techniczne 283 57 137 84 118 - 141

Nauki medyczne 168 69 144 122 263 67 47

Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

TABL. 7 TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE NADANE W 2013 R.

Doktora habilitowanego Doktora

WYSZCZEGÓLNIENIE Profe-
sora*

uzyskane przez 
pracowników 

PAN

nadane w PAN 
osobom spoza 

PAN

uzyskane przez 
pracowników 

PAN

nadane w PAN 
osobom spoza 

PAN
OGÓŁEM 45 123 30 149 113

          

Nauki humanistyczne
i społeczne

15 26 16 27 45

Nauki biologiczne i rolnicze

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi

Nauki techniczne 

Nauki medyczne

7

10

5

8

           36

           35

           15

           11

            4

            3

           7

            -

28

63

25

            6

37

14

           10

7

* pracownikom PAN
Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

TABL. 7 TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE NADANE W 2013 R.

TABL. 8 KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH I OPIEKA NAD STUDENTAMI W 2013 R.
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TABL. 9 UMOWY I POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ PAN
Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI (stan na dzień 31 XII 2013 r.*)

                          

Kraj Partner zagraniczny Data podpisania obowiązującej 
umowy/porozumienia

Albania • Akademia Nauk Albanii 18.10.2002 r.
Arabia Saudyjska • Miasteczko Naukowo-Techniczne im. Króla Abdulaziza 25.06.2007 r.
Austria • Austriacka Akademia Nauk 14.11.2007 r.

• Europejska Akademia Nauk i Sztuk (EASA) 19.01.2011 r.
Azerbejdżan • Narodowa Akademia Nauk Azerbejdżanu 25.11.2013 r.
Belgia • Narodowy Fundusz Badań Naukowych Wspólnoty Francuskiej (FNRS) 01.08.2006 r./21.08.2006 r.

• Fundusz Badań Naukowych Flandrii (FWO) 13.06.2013 r./ 24.07.2013 r.
• Belgijska Królewska Akademia Nauki, Literatury i Sztuki 27.10.1993 r.
   (Wspólnoty Flamandzkiej)

Białoruś • Narodowa Akademia Nauk Białorusi 19.05.1998 r.
Bułgaria • Bułgarska Akademia Nauk 27.03.1996 r.
Chiny • Chińska Akademia Nauk 19.07.2000 r.

• Chińska Akademia Nauk Społecznych 26.04.2001 r.
• Chińska Akademia Nauk Medycznych 25.04.1989 r.
• Chińska Akademia Nauk Technicznych 05.06.2006 r.

• Chińska Akademia Nauk Technicznych – umowa o utworzeniu Polsko- 31.12.2010 r.
   Chińskiego Centrum Dialogu Uczonych i Inżynierów
• Chińska Akademia Nauk Technicznych – porozumienie o współpracy 09.09.2013 r.
   Polsko-Chińskiego Centrum Dialogu Uczonych i Inżynierów
• Szanghajska Akademia Nauk Społecznych 23.09.1998 r.

Chorwacja • Chorwacka Akademia Nauk i Sztuk 01.03.1995 r.
Czarnogóra • Czarnogórska Akademia Nauk i Sztuk 12.11.2007 r.
Czechy • Akademia Nauk Republiki Czeskiej 09.12.2002 r.
Egipt • Akademia Badań Naukowych i Technologii 21.01.1971 r.
Estonia • Estońska Akademia Nauk 17.06.1996 r.
Francja • Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS) 02.01.2012 r./16.01.2012 r.

• Akademia Nauk – Instytut Francji 08.02.1983 r.
• Uniwersytet Piotra i Marii Curie w Paryżu (UPMC) 20.04.2011 r./04.05.2011 r.
• Komisariat Energii Atomowej i Energii Alternatywnych (CEA) 19.11.2009 r.

Gruzja • Gruzińska Narodowa Akademia Nauk 10.05.2006 r.
Holandia • Królewska Holenderska Akademia Sztuk i Nauk 07.07.1989 r.
Indie • Indyjska Narodowa Akademia Nauk 16.03.2012 r.

• Rada Badań Naukowych i Przemysłowych Indii (CSIR) 07.10.1977 r.
Iran • Akademia Nauk Islamskiej Republiki Iranu 18.07.2005 r.
Izrael • Izraelska Akademia Nauk Ścisłych i Humanistycznych 09.04.2008 r.
Japonia • Japońskie Towarzystwo Popierania Nauki (JSPS) 02.07.2012 r./22.07.2012 r.

• Uniwersytet Ritsumeikan w Kioto (RU) 26.03.1977 r.
Republika Korei • Narodowa Fundacja Badań Republiki Korei (NRF) /przejęła zobowiązania 28.09.1993 r.

   Koreańskiej Fundacji Nauki i Inżynierii (KOSEF)/
• Koreańska Akademia Nauk i Technologii 12.11.2013 r.

KRL-D • Państwowa Akademia Nauk KRL-D 27.11.1996 r.
Litwa • Litewska Akademia Nauk 21.06.1996 r.
Łotwa • Łotewska Akademia Nauk 19.06.1996 r.
Macedonia • Macedońska Akademia Nauk i Sztuk 08.10.1993 r.
Meksyk • Rada Narodowa Nauki i Techniki Meksyku 28.04.1981 r.
Mołdowa • Akademia Nauk Mołdowy 29.05.1991 r.
Mongolia • Mongolska Akademia Nauk 21.01.2013 r.
Niemcy • Berlińsko - Brandenburska Akademia Nauk 03.09.2002 r.

• Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG) 26.09.1995 r.
• Uniwersytet Bremeński 24.10.1996 r.
• Uniwersytet w Essen 01.06.1998 r.
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TABL. 9 UMOWY I POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ PAN
 Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI (Stan na dzień 31 XII 2013 r.*)

                          

Kraj Partner zagraniczny
Data podpisania obowiązującej 

umowy/porozumienia

• Towarzystwo im. Maxa Plancka (MPG) 03.04.2000 r.
    /list intencyjny inicjujący Wspólny Program Grup Młodych Badaczy/
• Stowarzyszenie Leibniza (Leibniz Gemeinschaft) 08.06.2010 r.
• Niemiecka Narodowa Akademia Nauk Leopoldina 22.09.2010 r./24.09.2010 r.

RPA • Narodowa Fundacja Badań Naukowych (NRF) 28.02.1992 r.
Rosja • Rosyjska Akademia Nauk (RAN) 07.12.2002 r.

• Rosyjska Akademia Nauk Rolniczych (RANR) 07.12.2002 r.
• Rosyjska Akademia Nauk Medycznych (RANM) 07.12.2002 r.
• Rosyjska Akademia Nauk /porozumienie o nagrodach/ 16.10.2001 r.
• Rosyjska Akademia Nauk /porozumienie o współpracy 14.03.2005 r.
   naukowej w dziedzinie podstawowych badań  kosmicznych/

Rumunia • Akademia Rumuńska 07.12.2002 r.
Serbia • Serbska Akademia Nauk i Sztuk 14.05.1998 r.
Słowacja • Słowacka Akademia Nauk 28.06.1993 r.
Słowenia • Słoweńska Akademia Nauk i Sztuk 28.09.1994 r.
Szwecja • Królewska Szwedzka Akademia Literatury, Historii i Starożytności 05.01.2005 r./12.01.2005 r.

• Królewska Szwedzka Akademia Rolnictwa i Leśnictwa 02.09.1997 r. 
Tajpej • Narodowa Rada Naukowa w Tajpej 12.06.1997 r.
Ukraina • Narodowa Akademia Nauk Ukrainy 01.07.1997 r.

• Narodowa Agencja Kosmiczna Ukrainy 02.12.1994 r.
• Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy 13.12.2006 r./22.12.2006 r.
• Narodowa Akademia Nauk Ukrainy /porozumienie o nagrodach/ 02.04.2013 r./08.04.2013 r.

USA • Narodowa Fundacja Naukowa (NSF) 26.10.1994 r.
• Narodowa Akademia Nauk (NAS) 15.10.1987 r./ 01.12.1987 r.
• Narodowa Rada ds. Badań w Eurazji i Europie Wschodniej 14.12.1999 r.
• Uniwersytet Stanu Ohio 29.10.2013 r.

Uzbekistan • Uzbecka Akademia Nauk 10.07.2006 r.
Węgry • Węgierska Akademia Nauk 21.09.1995 r.

• Węgierskie Biuro Badania Przestrzeni Kosmicznej 27.05.1997 r.
Wielka Brytania • Akademia Brytyjska 09.09.2011 r./20.09.2011 r.

• Towarzystwo Królewskie w Londynie 17.05.1990 r.
• Towarzystwo Królewskie w Edynburgu 04.10.2002 r.

Wietnam • Wietnamska Akademia Nauk i Technologii 02.11.2011 r.
• Wietnamska Akademia Nauk Społecznych 05.11.2008 r.

Włochy • Włoska Rada Badań Naukowych (CNR) 23.10.2012 r.
• Accademia Nazionale dei Lincei 03.10.1991 r.

* Według danych Biura Współpracy z Zagranicą PAN

(dok.)



– 290 –

 TABL. 10  KONTAKTY ZAGRANICZNE PAN W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba umów o 

współpracy z inst.
zagranicznymi

Liczba placówek zagr.,          
z którymi inst. współprac.

bezumownie

JEDNOSTKI NAUKOWE I POMOCNICZE
  JEDNOSTKI NAUKOWE WYDZIAŁÓW PAN 770 1 930

Nauki humanistyczne i społeczne 101 186
Nauki biologiczne i rolnicze 159 595
Nauki ścisłe i nauki o Ziemi 344 842
Nauki techniczne 125 201
Nauki medyczne 41 106

Inst. Archeologii i Etnologii 18 38
Inst. Badań Literackich 3 11
Inst. Filozofii i Socjologii 8 -
Inst. Historii 14 6
Inst. Historii Nauki 1 11
Inst. Języka Polskiego 4 20
Inst. Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych 3 11
Inst. Nauk Ekonomicznych 1 1
Inst. Nauk Prawnych 2 32
Inst. Psychologii 2 4
Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa 11 17
Inst. Slawistyki 23 13
Inst. Studiów Politycznych 7 7
Inst. Sztuki 4 15

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii 4 45
Inst. Agrofizyki 17 20
Inst. Biochemii i Biofizyki 30 53
Inst. Biologii Doświadczalnej 6 79
Inst. Biologii Ssaków 21 44
Inst. Botaniki 2 17
Inst. Chemii Bioorganicznej 1 38
Inst. Dendrologii 4 23
Inst. Fizjologii i Żywienia Zwierząt 1 3
Inst. Fizjologii Roślin 2 3
Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt - 19
Inst. Genetyki Roślin 2 28
Inst. Ochrony Przyrody 8 7
Inst. Paleobiologii 5 63
Inst. Parazytologii 5 36
Inst. Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności 25 36
Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt 14 26
Inst. Środowiska Rolniczego i Leśnego 6 -
Muzeum i Instytut Zoologii 5 20
Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania         
   Różnorodności Biologicznej - 23
Zakład Antropologii 1 5
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej - 7

WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH

WYDZIAŁ I NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
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 TABL. 10  KONTAKTY ZAGRANICZNE PAN W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba umów o 

współpracy z inst.
zagranicznymi

Liczba placówek zagr.,          
z którymi inst. współprac.

bezumownie

Centr. Astronomiczne 7 12
Centr. Badań Kosmicznych 4 250
Centr. Badań Molekularnych i Makromolekularnych 14 9
Centr. Fizyki Teoretycznej 4 22
Centr. Materiałów Polimerowych i Węglowych 13 3
Inst. Chemii Fizycznej 18 40
Inst. Chemii Organicznej 2 10
Inst. Fizyki Jądrowej 99 53
Inst. Fizyki Molekularnej 9 34
Inst. Fizyki 42 98
Inst. Geofizyki 28 63
Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 4 47
Inst. Matematyczny 20 25
Inst. Nauk Geologicznych 33 30
Inst. Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych 17 62
Inst. Oceanologii 15 39
Inst. Wysokich Ciśnień 8 25
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól 
   Magnetycznych i Niskich Temperatur 5 16
Muzeum Ziemi 2 4

Inst. Badań Systemowych 16 16
Inst. Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 17 6
Inst. Budownictwa Wodnego 4 39
Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 12 6
Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 1 27
Inst. Informatyki Teoretycznej i Stosowanej - 7
Inst. Inżynierii Chemicznej 18 1
Inst. Maszyn Przepływowych 11 20
Inst. Mechaniki Górotworu 1 1
Inst. Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 21 -
Inst. Podstaw Informatyki 2 26
Inst. Podstaw Inżynierii Środowiska 6 3
Inst. Podstawowych Problemów Techniki 16 49

Inst. Biologii Medycznej 10 19
Inst. Farmakologii 10 18
Inst. Genetyki Człowieka 4 10
Inst. Immunologii i Terapii Doświadczalnej 10 27
Inst. Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 7 32

Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

WYDZIAŁ V NAUK MEDYCZNYCH

WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH

WYDZIAŁ III NAUK ŚCISŁYCH I NAUK O ZIEMI

(dok.)



– 292 –

Lp. Jednostka Przyjazdy uczonych 
zagranicznych

 Wyjazdy polskich 
uczonych

1 2 3 4
I. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych

1 Instytut Archeologii i Etnologii 34 668,34 26 309,38
2 Instytut Badań Literackich 14 315,00 3 831,09
3 Instytut Filozofii i Socjologii 17 702,40 50 144,54
4 Instytut Historii 40 626,61 5 854,38
5 Instytut Historii Nauki - 3 921,36
6 Instytut Języka Polskiego 4 100,40 4 951,24
7 Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych - 22 878,67
8 Instytut Nauk Ekonomicznych 7 020,00 -
9 Instytut Nauk Prawnych 4 430,00 -

10 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 10 810,00 14 650,00
11 Instytut Slawistyki 67 467,60 25 514,15
12 Instytut Studiów Politycznych 14 121,86 -
13 Instytut Sztuki 7 233,80 4 325,41

Razem: 222 496,01 162 380,22

II. Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych

1 Centrum Badań Ekologicznych 25 891,00 12 925,29
2 Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii 2 694,32 3 435,16
3 Instytut Agrofizyki 16 582,00 14 724,59
4 Instytut Biochemii i Biofizyki 1 808,40 2 955,35
5 Instytut Biologii Doświadczalnej 15 810,00 -
6 Instytut Botaniki 9 060,00 10 800,93
7 Instytut Dendrologii - 1 729,06
8 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt - 3 486,46
9 Instytut Fizjologii Roślin 12 392,08 5 691,55

10 Instytut Ochrony Przyrody 8 499,60 4 450,80
11 Instytut Paleobiologii 4 060,80 -
12 Instytut Parazytologii 5 000,80 2 620,33
13 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności 16 323,00 21 962,41
14 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt 30 710,00 7 675,26
15 Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego 3 410,00 7 073,78
16 Muzeum i Instytut Zoologii 19 835,87 11 374,56

Razem: 172 077,87 110 905,53

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 2013 R. (w PLN)
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Lp. Jednostka Przyjazdy uczonych 
zagranicznych

 Wyjazdy polskich 
uczonych

1 2 3 4
III. Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

1 Centrum Astronomiczne 1 328,40 -
2 Centrum Badań Kosmicznych 23 316,40 12 792,74
3 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych 18 665,20 15 203,79
4 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych 15 790,00 14 538,92
5 Instytut Chemii Fizycznej 54 495,00 17 115,27
6 Instytut Chemii Organicznej 4 295,00 1 524,07
7 Instytut Fizyki 26 866,86 7 777,17
8 Instytut Fizyki Jądrowej 17 105,72 6 760,59
9 Instytut Fizyki Molekularnej 11 922,50 6 651,95

10 Instytut Geofizyki 24 735,00 24 007,67
11 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 4 230,00 1 304,07
12 Instytut Matematyczny 14 562,18 -
13 Instytut Nauk Geologicznych 14 461,42 18 031,70
14 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych 38 416,00 13 079,76
15 Instytut Oceanologii 5 233,00 777,21

Razem: 275 422,68 139 564,91

IV. Wydział IV Nauk Technicznych

1 Instytut Badań Systemowych 10 698,00 5 902,86
2 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 9 322,00 6 353,82
3 Instytut Budownictwa Wodnego 7 740,00 4 697,48
4 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 31 542,77 27 702,30
5 Instytut Maszyn Przepływowych 12 989,92 5 000,00
6 Instytut Mechaniki Górotworu 3 172,80 -
7 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 8 681,20 4 210,97
8 Instytut Podstaw Informatyki 3 540,00 5 730,82
9 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska 5 102,00 342,94

10 Instytut Podstawowych Problemów Techniki 16 050,00 7 752,67

Razem: 108 838,69 67 693,86

V. Wydział V Nauk Medycznych

1 Instytut Biologii Medycznej 3 600,00 2 927,21
2 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej 5 500,00 2 675,72
3 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 28 603,05 16 612,31

Razem: 37 703,05 22 215,24

VI. Pomocnicze jednostki naukowe

1 Archiwum 1 460,00 -
2 Muzeum Ziemi 2 827,00 6 108,34

Razem: 4 287,00 6 108,34

VII. Jednostki działalności gospodarczej

1 Zakład Działalności Pomocniczej 7 976,90 -

Razem: 7 976,90 -

VIII. Jednostki spoza PAN 164 538,13 -

993 340,33 508 868,10

Według danych Biura Współpracy z Zagranicą PAN

Ł Ą C Z N I E

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 2013 R. (w PLN) (dok.)
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Lp. Kraj współpracy

1 2 3 4

1 Belgia 42 224,98 17 395,29
2 Białoruś 26 856,70 10 228,60
3 Bułgaria 81 624,13 56 783,52
4 Chiny 35 924,76 44 640,56
5 Chorwacja 9 085,80 -
6 Czarnogóra 2 350,90 -
7 Czechy 48 814,07 13 016,57
8 Egipt 41 013,50 8 860,50
9 Estonia 16 834,18 6 711,98

10 Francja 45 437,93 23 393,30
11 Indie 18 072,32 17 403,06
12 Iran - 7 398,78
13 Izrael - 8 015,31
14 Japonia 46 684,30 16 329,94
15 Litwa 9 588,50 9 483,84
16 Łotwa 4 285,90 3 816,17
17 Macedonia - 9 197,59
18 Mołdowa 7 344,00 1 567,94
19 Rosja 267 694,87 125 929,96
20 Rumunia 46 828,51 23 111,89
21 Serbia 2 288,61 2 148,79
22 Słowacja 41 973,02 13 429,42
23 Słowenia 1 597,30 4 215,71
24 Szwecja - 3 454,54
25 Taipei 25 339,23 5 609,00
26 Ukraina 88 486,96 35 830,72
27 Wielka Brytania 3 141,60 -
28 Węgry 66 225,66 15 731,88
29 Wietnam 6 303,60 23 628,20
30 Włochy 7 319,00 1 535,04

Razem: 993 340,33 508 868,10

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 2013 R. (w PLN)

Według danych Biura Współpracy z Zagranicą PAN

Przyjazdy uczonych zagranicznych  Wyjazdy polskich uczonych
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Zajęcia ze studentami                                         
(wykłady, ćwiczenia, seminaria 

itp.)                                       
liczba osób prowadzących

Wykłady                               
(inne poza zajęciami ze 

studentami)                                 
liczba osób prowadzących

OGÓŁEM 1375 705

Nauki humanistyczne i społeczne 450 82

Nauki biologiczne i rolnicze 282 137

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi 350 332

Nauki techniczne 220 100

Nauki medyczne 73 54

Inst. Archeologii i Etnologii 22 3

Inst. Badań Literackich 65 18

Inst. Filozofii i Socjologii 58 11

Inst. Historii 48 2

Inst. Historii Nauki 20 1

Inst. Języka Polskiego 14 2

Inst. Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych 24 1

Inst. Nauk Ekonomicznych 32 3

Inst. Nauk Prawnych 52 30

Inst. Psychologii 19 3

Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa 12 4

Inst. Slawistyki 34 1

Inst. Studiów Politycznych 50 3

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii 8 5

Inst. Agrofizyki 3 3

Inst. Biochemii i Biofizyki 54 22

Inst. Biologii Doświadczalnej 73 52

Inst. Botaniki 22 3

Inst. Chemii Bioorganicznej 12  - 

Inst. Dendrologii 4 6

Inst. Fizjologii i Żywienia Zwierząt  - 2

Inst. Fizjologii Roślin 3  - 

Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt 14 6

TABL. 13  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW PAN W SZKOŁACH WYŻSZYCH W 2013 R.     

WYDZIAŁ I NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Zajęcia ze studentami                                         
(wykłady, ćwiczenia, seminaria 

itp.)                                       
liczba osób prowadzących

Wykłady                               
(inne poza zajęciami ze 

studentami)                                 
liczba osób prowadzących

TABL. 13  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW PAN W SZKOŁACH WYŻSZYCH W 2013 R.     

Inst. Genetyki Roślin 15 4

Inst. Ochrony Przyrody 17 8

Inst. Paleobiologii 15  - 

Inst. Parazytologii 5 3

Inst. Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności 18 6

Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt 1  - 

Inst. Środowiska Rolniczego i Leśnego 3  - 

Muzeum i Instytut Zoologii 6 5

Ogród Botaniczny – CZRB 6 12

Zakład Antropologii 1  - 

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej 2  - 

Centr. Astronomiczne 39 11

Centr. Badań Kosmicznych 26 30

Centr. Badań Molekularnych i Makromolekularnych 18 17

Centr. Fizyki Teoretycznej 8 3

Centr. Materiałów Polimerowych i Węglowych 8 2

Inst. Chemii Fizycznej 46 15

Inst. Chemii Organicznej 20 7

Inst. Fizyki Jądrowej 40 5

Inst. Fizyki Molekularnej 8 10

Inst. Fizyki 37 24

Inst. Geofizyki 12 7

Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 3 25

Inst. Matematyczny 30 146

Inst. Nauk Geologicznych 6 20

Inst. Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych 6  - 

Inst. Oceanologii 19  - 

Inst. Wysokich Ciśnień 13 1

Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól 
Magnetycznych i Niskich Temperatur 3 4

Muzeum Ziemi 8 5

WYDZIAŁ III NAUK ŚCISŁYCH I NAUK O ZIEMI

(cd.)
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Zajęcia ze studentami                                         
(wykłady, ćwiczenia, seminaria 

itp.)                                       
liczba osób prowadzących

Wykłady                               
(inne poza zajęciami ze 

studentami)                                 
liczba osób prowadzących

TABL. 13  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW PAN W SZKOŁACH WYŻSZYCH W 2013 R.     

Inst. Badań Systemowych 41 2

Inst. Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 16 32

Inst. Budownictwa Wodnego 4 1

Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 21 16

Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 22 4

Inst. Informatyki Teoretycznej i Stosowanej 18 6

Inst. Inżynierii Chemicznej 8  - 

Inst. Maszyn Przepływowych 15 9

Inst. Mechaniki Górotworu 3  - 

Inst. Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 16 10

Inst. Podstaw Informatyki 30 2

Inst. Podstaw Inżynierii Środowiska 6 3

Inst. Podstawowych Problemów Techniki 20 15

Instytut  Biologii Medycznej 2  - 

Inst. Farmakologii 14 15

Inst. Genetyki Człowieka 6 4

Inst. Immunologii i Terapii Doświadczalnej 15  - 

Inst. Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 36 35

Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH

                    WYDZIAŁ V NAUK MEDYCZNYCH

(dok.)
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TABL. 17 FUNDACJE, W KTÓRYCH PAN JEST FUNDATOREM W 2013 R.

Lp. FUNDACJE Rok
zało-
żenia

Kapitał
założycielski

Przychody za 
2013 r.

Koszty za 
2013 r.

w złotych

1 Fundacja 
im. Jadwigi i Janusza Supniewskich 1985 12 096,01 494,13 0

2 Fundacja 
Centrum Medycyny 1992 30 057,97 •

 

•

3 Fundacja 
Rozwoju Matematyki Polskiej 1988 40 292,37 729,1

4 Fundacja 
Biblioteki Gdańskiej 1990 245 95 903,83 47 788,01

5 Fundacja 
im. Prof. Manfreda Lachsa 1992 97 266,02 • •

6 Fundacja 
Promocji Prawa Europejskiego 1993 100 402,40 • •

7 Fundacja 
Pro Scientia et Vita* 2001 2 000 1,85 11 377,59

8 Fundacja 
Europejskiej Współpracy Naukowej** 2004 2 000

• •

* Fundacja została zlikwidowana z dniem 12.11.2013 r.
** Fundacja została zlikwidowana z dniem 19.03.2013 r.
Opracowano w Biurze Organizacyjno-Prawnym i Spraw Osobowych PAN
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Lp. nazwa województwa pow. gruntów                  
w [ha] nazwa gminy pow. gruntów w 

[ha]
ilość                    

obrębów
ilość działek 

ewidencyjnych

1 dolnośląskie 9,7141 m. Wrocław 9,7141 4 9

m. Toruń 0,0391 1 3

Kruszwica 0,4539 1 2

3 lubelskie 3,3159 Wólka 3,3159 1 33

4 łódzkie 2,1470 m. Łódź 2,1470 2 9

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

Uście Gorlickie 0,0900 1 1

m. Kraków 2,7060 3 7

m. Zakopane 0,1771 1 2

Belsk Duży 6,5508 1 1

Celestynów 13,8000 1 5

Czosnów 234,1372 5 61

Jabłonna 234,4474 4 172

Konstancin - Jeziorna 5,0538 3 18

Lesznowola 256,7453 6 89

Łomianki 5,8681 1 6

Nadarzyn 112,1709 1 19

Pniewy 121,4100 2 20

Tarczyn 358,3504 5 39

Wiązowna 17,3100 1 1

Wieliszew 421,0164 1 70

m. Otwock 8,3517 1 7

m. Pruszków 0,9779 1 12

m. Warszawa 54,9466 23 54

7 podkarpackie 0,1152 Ustrzyki Dolne 0,1152 1 1

Jastarnia 0,4426 2 5

Sulęczyno 1,2400 1 1

m. Gdańsk 9,8311 7 23

m. Hel 5,1912 1 2

Chybie 345,6111 2 27

Jasienica 362,9707 2 294

Skoczów 229,7599 2 41

Strumień 132,1600 1 11

m. Gliwice 2,7205 2 6

m. Rybnik 0,1342 1 1

m. Zabrze 12,9064 1 25

9 śląskie 1 086,2628

6 mazowieckie 1 851,1365

8 pomorskie 16,7049

17,4738małopolskie5

TABL. 18 GRUNTY W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA I GMINY W 2013 R.

2 kujawsko-pomorskie 0,4930
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Lp. nazwa województwa pow. gruntów                  
w [ha] nazwa gminy pow. gruntów w 

[ha]
ilość                    

obrębów
ilość działek 

ewidencyjnych

Mikołajki 2 884,0613 10 378

Mrągowo 307,0300 2 20

Piecki 79,2700 1 9

Pisz 300,4959 4 116

Ruciane-Nida 2 137,2144 5 322

m. Olsztyn 2,0684 2 3

Kórnik 647,1749 9 113

Kościan 0,0500 1 1

Rokietnica 4,2000 1 6

m. Poznań 3,2389 3 8

m. Szczecin 0,0743 1 1

m. Świnoujście 0,1399 1 1

9 352,3812 * 9 352,3812 138 2 062

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościam PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2013 r.

ogółem:

11 wielkopolskie 654,6638

12 zachodniopomorskie 0,2142

10 warmińsko-mazurskie 5 710,1400

TABL. 18 GRUNTY W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA I GMINY W 2013 R.

Lp. nazwa województwa liczba budynków

1 dolnośląskie 22

2 kujawsko-pomorskie 4

3 łódzkie 16

4 małopolskie 31

5 podkarpackie 1

6 pomorskie 38

7 śląskie 109

8 warmińsko-mazurskie 539

9 wielkopolskie 135

10 zachodniopomorskie 4

11 mazowieckie 581

1480

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami na podstawie

                ogółem liczba budynków:

TABL. 19 BUDYNKI W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA W 2013 R.

dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2013 r.

(dok.)
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53

60

55

38

1

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności 
PAN

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

Instytut Niskich Temperatur i Badań 
Strukturalnych PAN

Instytut Biologii Ssaków PAN

Instytut Badań Literackich PAN

Instytut Genetyki Człowieka PAN

Instytut Matematyczny PAN 
(część) 

Instytut Matematyczny PAN 
(część) 

Centrum Badań Molekularnych                                
i Makromolekularnych PAN

Instytut Paleobiologii 
im. R. Kozłowskiego PAN Instytut Geofizyki PAN

Instytut Parazytologii 
im. W. Stefańskiego PAN

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

Instytut Podstaw Informatyki PAN

Centrum Materiałów Polimerowych 
i Węglowych PAN

Instytut Fizyki PAN

Instytut Oceanologii PAN

TABL. 20 PROCES "UWŁASZCZANIA" INSTYTUTÓW PAN NA KONIEC 2013 R.

w tym wydane decyzje*:

z tego:

Instytut Środowiska Rolniczego 
i Leśnego PAN 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 

odłożenie wydania opinii

Liczba instytutów wnioskujacych o "uwłaszczenie"

Liczba złożonych wniosków

rozpatrzonych pozytywnie (co do całości lub części)

nierozpatrzone

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
PAN

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Instytut Slawistyki PAN

 Instytut Biologii Doświadczalnej                 
im. M. Nenckiego PAN (Warszawa)

Lp.

wydane decyzje

Wnioski rozpatrzone

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt                   
im. J. Kielanowskiego PAN

Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt                     
im. J. Kielanowskiego PAN

Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól 
Magnetycznych i Niskich Temperatur 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 
im. M. Nałęcza PAN

pozytywnie 
(co do całości lub części)

* liczba wydanych decyzji nie odpowiada liczbie rozpatrzonych wniosków

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN 

Instytut Badań Systemowych PAN 
/ Instytut Geofizyki PAN

Instytut Maszyn Przepływowych 
PAN 

Wnioski nierozpatrzoneOdłożenie wydania opinii 

Instytut Dendrologii PAN

Instytut Botaniki im. Wł. Szafera PAN

Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Agrofizyki                                         
im. B. Dobrzańskiego PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN 
/ Instytut Chemii Organicznej PAN

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 
PAN
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Instytut Budownictwa Wodnego PAN

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią PAN 
(Bańska Niżna)

Instytut Sztuki PAN

Instytut Biologii Doświadczalnej 
im. M. Nenckiego PAN

Instytut Genetki Roślin PAN

Instytut Matematyczny PAN                          
(Warszawa ul. Śniadeckich 8) 

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt 
PAN

Instytut Środowiska Rolniczego 
i Leśnego PAN (akt notarialny)

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 
im. A. Krupkowskiego PAN

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Instytut Farmakologii PAN

Instytut Podstawowych Problemów Techniki 
PAN

Instytut Medycyny Doświadczalnej                           
i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Instytut Fizyki Molekularnej PAN 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Instytut Biologii Medycznej PAN

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią PAN (Kraków)

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami wg stanu na 31.12.2013 r.

Lp.

Wnioski rozpatrzone

Odłożenie wydania opinii Wnioski nierozpatrzone
pozytywnie 

(co do całości lub części) wydane decyzje

53

60

55

38

1

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności 
PAN

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

Instytut Niskich Temperatur i Badań 
Strukturalnych PAN

Instytut Biologii Ssaków PAN

Instytut Badań Literackich PAN

Instytut Genetyki Człowieka PAN

Instytut Matematyczny PAN 
(część) 

Instytut Matematyczny PAN 
(część) 

Centrum Badań Molekularnych                                
i Makromolekularnych PAN

Instytut Paleobiologii 
im. R. Kozłowskiego PAN Instytut Geofizyki PAN

Instytut Parazytologii 
im. W. Stefańskiego PAN

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

Instytut Podstaw Informatyki PAN

Centrum Materiałów Polimerowych 
i Węglowych PAN

Instytut Fizyki PAN

Instytut Oceanologii PAN

TABL. 20 PROCES "UWŁASZCZANIA" INSTYTUTÓW PAN NA KONIEC 2013 R.

w tym wydane decyzje*:

z tego:

Instytut Środowiska Rolniczego 
i Leśnego PAN 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 

odłożenie wydania opinii

Liczba instytutów wnioskujacych o "uwłaszczenie"

Liczba złożonych wniosków

rozpatrzonych pozytywnie (co do całości lub części)

nierozpatrzone

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
PAN

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Instytut Slawistyki PAN

 Instytut Biologii Doświadczalnej                 
im. M. Nenckiego PAN (Warszawa)

Lp.

wydane decyzje

Wnioski rozpatrzone

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt                   
im. J. Kielanowskiego PAN

Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt                     
im. J. Kielanowskiego PAN

Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól 
Magnetycznych i Niskich Temperatur 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 
im. M. Nałęcza PAN

pozytywnie 
(co do całości lub części)

* liczba wydanych decyzji nie odpowiada liczbie rozpatrzonych wniosków

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN 

Instytut Badań Systemowych PAN 
/ Instytut Geofizyki PAN

Instytut Maszyn Przepływowych 
PAN 

Wnioski nierozpatrzoneOdłożenie wydania opinii 

Instytut Dendrologii PAN

Instytut Botaniki im. Wł. Szafera PAN

Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Agrofizyki                                         
im. B. Dobrzańskiego PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN 
/ Instytut Chemii Organicznej PAN

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 
PAN

(dok.)
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ha
ha
ha
ha
ha
ha

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2013r.

6 510,7138 - użytki rolne
2 119,6784 - grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione

279,7160 - nieużytki

288,9710 - grunty zabudowane i zurbanizowane
148,9447 - grunty pod wodami

4,3573 - tereny różne

Wykres: Rodzaje użytków w 2013 r.

użytki rolne

grunty leśne 
oraz zadrz. i zakrz.

grunty zab. i zurb.

grunty pod wodami

nieużytki

Wykres 1. Grunty PAN w podziale na województwa w 2013 r.

Wykres 2. Rodzaje użytków w 2013 r.

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2013 r.

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2013 r.

dolnośląskie

kujawsko - pomorskie

lubelskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

podkarpackie

pomorskie

śląskie

warmińsko - mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Wykres: Grunty PAN w podziale na województwa w 2013 r.

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2013 r.
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1 969,7550 ha
2 494,4996 ha
4 108,2348 ha

779,8918 ha

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2013r.

Wykres: Wykorzystanie gruntów w ramach jednostek organizacyjnych PAN w 2013 r.)

- instytuty
- pomocnicze jednostki naukowe 
- inne jednostki organizacyjne
- PAN - osoba prawna

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

łódzkie

małopolskie

podkarpackie

pomorskie

śląskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

mazowieckie

zachodniopomorskie

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2013 r.

Zestawienie dotyczy budynków posadowionych na terenie Polski

Wykres: Budynki PAN w podziale na województwa w 2013 r.

dolnoślaskie; 22

kujawsko-pomorskie; 4

łódzkie; 16 małopolskie; 31
podkarpackie; 1

pomorskie; 38

śląskie; 109

warmińsko-mazurskie; 
539

wielkopolskie; 135

zachodniopomorskie; 4

mazowieckie; 581

budynki PAN w ramach województw

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

łódzkie

małopolskie

podkarpackie

pomorskie

śląskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

mazowieckie

zachodniopomorskie

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2013 r.

Zestawienie dotyczy budynków posadowionych na terenie Polski

Wykres: Budynki PAN w podziale na województwa w 2013 r.

dolnoślaskie; 22

kujawsko-pomorskie; 4

łódzkie; 16 małopolskie; 31
podkarpackie; 1

pomorskie; 38

śląskie; 109

warmińsko-mazurskie; 
539

wielkopolskie; 135

zachodniopomorskie; 4

mazowieckie; 581

budynki PAN w ramach województw

Wykres 3. Wykorzystanie gruntów w ramach jednostek organizacyjnych PAN w 2013 r.

Wykres 4. Budynki PAN w podziale na województwa w 2013 r.

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2013 r.

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2013 r.
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- instytuty 474 szt.
- pomocnicze jednostki naukowe 362 szt.
- inne jednostki organizacyjne 552 szt.
- PAN – osoba prawna 96 szt.

Wykres:   Wykorzystanie budynków w ramach jednostek organizacyjnych PAN w 2013 r.
(łącznie z budynkami poza granicami kraju)

instytuty
32%

pomocnicze jednostki 
naukowe

24%

inne jednostki organizacyjne
37%

PAN – osoba prawna
7%

Wykres 5. Wykorzystanie budynków w ramach jednostek organizacyjnych PAN w 2013 r.
(łącznie z budynkami poza granicami kraju)

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2013 r.
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TABL. 21 WYKONANIE USTAWY BUDŻETOWEJ ZA ROK 2013
W CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

w tys. zł

Rozdz. § Wyszczególnienie
Ustawa 

budżetowa na 
rok 2013

Plan po 
zmianach Wykonanie

Stopień 
realizacji 
planu %

Dział 730 Nauka 81 129,0 81 129,0 80 708,0 99,5

73010 Działalność organów i korporacji uczonych 
Polskiej Akademii Nauk 17 227,0 16 718,9 16 641,5 99,5

2570
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych 
jednostek sektora finansów publicznych

17 227,0 16 718,9 16 641,5 99,5

73011
Działalność pomocniczych jednostek 
naukowych i innych jednostek organizacyjnych 
Polskiej Akademii Nauk

37 223,0 37 854,9 37 528,5 99,1

2570
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych 
jednostek sektora finansów publicznych 35 700,0 36 331,9 36 039,3 99,2

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych

692,0 692,0 663,2 95,8

6560

Dotacje celowe przekazane z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom 
zaliczanym do sektora finansów publicznych

831,0 831,0 826,0 99,4

73095 Pozostała działalność 26 679,0 26 555,2 26 538,0 99,9

2570
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych 
jednostek sektora finansów publicznych 24 677,0 23 988,2 23 971,4 99,9

2800
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,0 565,0 565,0 100,0

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych

1 420,0 1 420,0 1 419,6 100,0

6560

Dotacje celowe przekazane z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom 
zaliczanym do sektora finansów publicznych

582,0 582,0 582,0 100,0

 

Opracowano w Biurze Ekonomicznym PAN 
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Dotacja podmiotowa 
64%

Przychody z 
prowadzonej 
działalności 

28%

Pozostałe przychody 
5%

Dotacja celowa na 
inwestycje i inne 
dotacje celowe 

3%
Dotacja podmiotowa
Przychody z prowadzonej działalności
Pozostałe przychody
Dotacja celowa na inwestycje i inne dotacje celowe

         

119 541 tys. zł

Wynagrodzenia 
i składki od nich 

naliczane 
39%

Zakup towarów i usług 
25%

Amortyzacja 
16%

Pozostałe koszty 
17%

Środki na wydatki 
majątkowe 

3%

Wykres 2. Struktura kosztów w układzie rodzajowym oraz
wydatki majątkowe w 2013 roku

Wykres 1. Struktura źródeł przychdów PAN w 2013 roku

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zakup towarów i usług
Amortyzacja
Pozostałe koszty
Środki na wydatki majątkowe

Źródło danych: Wykonanie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2013 (wersja wstępna)

Źródło danych: Wykonanie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2013 (wersja wstępna)

138 887 tys. zł
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