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PRZEDMOWA
Rok 2014 był ostatnim rokiem kadencji 2011-2014 władz Polskiej Akademii Nauk. Kontynuowano
prace związane zarówno z zadaniami wieloletnimi, jak i z bieżącą działalnością.
Zgromadzenie Ogólne PAN obradowało w roku 2014 trzykrotnie: w czerwcu, w październiku
i w grudniu. Podczas posiedzeń omawiano sprawy związane z bieżącą działalnością Akademii.
Między innymi wyłoniono Komisję Wyborczą do wyboru Prezesa PAN i Wiceprezesów na kadencję
2015-2018 oraz dokonano wyboru uzupełniającego do składu Komisji Rewizyjnej, przedstawiono
informacje związane z działalnością Komisji do spraw etyki w nauce w 2013 r. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego wybrali przedstawicieli Wydziałów PAN w skład Prezydium Akademii na kadencję
2015-2018. Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji do spraw etyki w nauce
na kadencję 2015-2018; powołano Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie; zapoznano się z podsumowaniem oceny parametrycznej komitetów naukowych
PAN, działających przy wydziałach Polskiej Akademii Nauk; przyjęto uchwały w sprawie utworzenia komitetów naukowych na kadencję 2015-2018 oraz ustalono zmiany w Regulaminie wyborów
Prezesa i Wiceprezesów PAN. Przeprowadzono – nierozstrzygnięte – wybory na Prezesa PAN.
W 2014 r. odbyło się 10 posiedzeń Prezydium PAN. Dyskutowano m.in. na temat „Miejsce Polskiej
Akademii Nauk w systemie nauki w Polsce – niezbędne zmiany w Ustawie o PAN”. Przedstawiono
wizję kierunku zmian w ustawie, wskazując na potrzebę interdyscyplinarnego działania w obszarze
kultury wysokiej i wspólnotowej oraz na powinność Akademii stanowienia standardów etyki, aktywnego udziału w kształceniu kadr naukowych i zabierania głosu w sprawach najważniejszych dla
społeczeństwa. Przyjęto raport stanowiący podsumowanie aktualnej wiedzy na temat gazu ziemnego
znajdującego się w warstwach łupkowych. Prezydium PAN poparło stanowisko KRASP wyrażające
zaniepokojenie w sprawie warunków efektywnego udziału polskich naukowców w projektach programu Horyzont 2020.
Odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich. Poświęcone było m.in. trwającym w Sejmie RP pracom legislacyjnym
nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i innych ustaw; założeniom nowelizacji ustawy o PAN; działalności Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Członkowie obu gremiów przyjęli wspólne stanowiska
w sprawach: udziału budżetu państwa w finansowaniu skutków roszczeń zgłaszanych do nieruchomości stanowiących własność uczelni i PAN oraz w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o PAN
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Akademia Młodych Uczonych (AMU) skupia 35 członków. Zebranie Ogólne Akademii Młodych
Uczonych obradowało dwukrotnie. Wybrano władze w kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 października 2014 r. Przyjęto nową wersję regulaminu AMU. Zorganizowano sympozjum „Mobilność
polskich naukowców II – wnioski i rekomendacje” i debatę „Konflikt czy sztafeta pokoleń”, podczas
których dyskutowano na temat kwestii związanych z modelem kariery naukowej w Polsce.
W 2014 roku w strukturze PAN działało ogółem 110 komitetów. Dokonano oceny parametrycznej
komitetów naukowych działających przy Wydziałach Polskiej Akademii Nauk, przeprowadzonej
wg wspólnych kryteriów dla wszystkich komitetów naukowych przez Rady Kuratorów. Dokonana
ocena pokazuje, bardzo dobrą działalność wielu komitetów. Ponad 50% z nich zyskało 60 i więcej
punktów na 100 możliwych.
Oddziały Akademii realizowały zadania Akademii w regionie oraz pełniły funkcje integracyjne,
w szczególności w zakresie wspierania lub prowadzenia prac naukowych o istotnym znaczeniu dla
gospodarki i kultury narodowej, a także inicjowania i prowadzenia międzynarodowej współpracy
naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z Polską. Zgromadzenie Ogólne PAN uchwałą z dnia 11 grudnia 2014 r. powołało Oddział
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PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, który swoją aktywnością obejmie obszar
województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.
W 2014 roku wydziały Akademii koordynowały działalność łącznie 69 instytutów naukowych,
sprawowały nadzór nad 8 pomocniczymi jednostkami naukowymi, współpracowały z 2 jednostkami naukowymi spoza struktur Akademii. Zajmowały się opiniowaniem: aktów prawnych, projektów umów o współpracy z zagranicą, wniosków o finansowanie działalności statutowej i o dotacje
celowe, wniosków w sprawie zmian w statutach instytutów naukowych, a także restrukturyzacją
i prowadzeniem nadzoru merytorycznego nad jednostkami naukowymi. Zakończono proces oceny
jednostek naukowych PAN.
Ogłoszona została lista Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących na lata 2014-2018. W grupie
wyróżnionych statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego znajdują się jednostki naukowe
Polskiej Akademii Nauk; w dziedzinie nauk biologicznych – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
w ramach Poznańskiego Konsorcjum RNA; w dziedzinie nauk o Ziemi – Instytut Geofizyki PAN
i Instytut Oceanologii PAN w ramach Centrum Studiów Polarnych; w dziedzinie nauk rolniczych
– Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii.
Rozwijały działalność centra Akademii: Centrum Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet); Interdyscyplinarne Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych (ICNFCM); Centrum Badań
Materiałów Zaawansowanych i Struktur Inteligentnych CAMS2 oraz Krajowe Centrum Nanofizyki
i Spintroniki – SPINLAB.
W roku sprawozdawczym w Centrum Badawczym PAN „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłonnie, zgodnie z harmonogramem realizacji, trwały prace budowlane i montaż urządzeń
(umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Instytutem Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego PAN).
Kontynuowały swoją działalność statutową archiwa (w Warszawie i Krakowie) i samodzielne
biblioteki (w Gdańsku i Kórniku). Współpracowano z Biblioteką Naukową PAU i PAN w Krakowie.
Między innymi w Archiwum PAN w Warszawie zorganizowano wernisaż wystawy przygotowanej z okazji 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej „Drogi do niepodległości w zasobie PAN
Archiwum w Warszawie” oraz zaprezentowano wystawę „Tadeusz Manteuffel. Człowiek szlachetnego serca, wielkiego umysłu, niezłomnego charakteru”. Archiwum PAN zajmowało się również
organizacją lub współorganizacją sympozjów i seminariów naukowych, m.in. specjalnym sympozjum rocznicowym upamiętniającym postać Ludwika Hirszfelda. W Archiwum Nauki PAN i PAU
współorganizowano specjalistyczne konferencje wraz z okolicznościowymi wystawami: „Ocean
wszechrzeczy…w spuściznach ludzi nauki i kultury” i „Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie” (wystawa zorganizowana z okazji 100-rocznicy wybuchu I wojny światowej). Biblioteki gromadziły,
opracowywały i udostępniały swoje zbiory, w tym specjalistyczne, zgodnie z profilem działania.
W 2014 roku liczne jednostki naukowe PAN obchodziły jubileusze swojego wieloletniego istnienia i działalności, m.in.: 65-lecia – Instytut Sztuki; 60-lecia – Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych, Instytut Genetyki Roślin, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Instytut Mechaniki Górotworu, Instytut Slawistyki, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt;
50-lecia – Instytut Chemii Organicznej; 40-lecia – Instytut Genetyki Człowieka i utworzenia Ogrodu
Botanicznego.
Członkowie i pracownicy PAN oraz jednostki naukowe Akademii otrzymali w roku sprawozdawczym prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Medalem im. Stefana Banacha uhonorowany został
prof. Tomasz Łuczak, członek korespondent PAN. Medalem Polskiej Akademii Nauk odznaczeni zostali: prof. Bernd Hoffmann, prof. Izasław Frenkel, prof. Zbigniew Strzelecki oraz Instytuty
PAN: Instytut Chemii Organicznej, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Instytut Mechaniki Górotworu, Instytut Slawistyki, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt
i Instytut Sztuki.
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Członkowie PAN i pracownicy Akademii, a także jednostki naukowe PAN, byli laureatami wielu
nagród naukowych i wyróżnień naukowych, m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Narodowego
Centrum Nauki 2014; konkursu Popularyzator Nauki 2014. Zostali także wyróżnieni nagrodami
Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodami naukowymi wydziałów PAN, rektorów uczelni wyższych, nagrodami resortowymi i licznymi prestiżowymi nagrodami
krajowymi i zagranicznymi.
Podstawowe obszary współpracy z zagranicą PAN to: współpraca dwustronna, prace organizacji
międzynarodowych oraz działalność stacji naukowych PAN za granicą. Podstawę współpracy dwustronnej stanowiło 80 umów i porozumień zawieranych na szczeblu centralnym, w których uczestniczą partnerzy Akademii z 43 krajów. W 2014 r. podpisano pierwsze porozumienie o współpracy
naukowej między PAN a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN).
Odbyło się kilka ważnych konferencji oraz innych imprez naukowych, m.in. w Warszawie odbył
się Polsko-Niemiecki Szczyt Naukowy, zorganizowany przez Polską Akademię Nauk i Stowarzyszenie
Helmholtza oraz Berlińsko-Brandenburską Akademię Nauk. Tematyka spotkania koncentrowała się
wokół zagadnień związanych z sytuacją w obszarze nauki w Polsce i w Niemczech oraz z wyzwaniami
na przyszłość, także w kontekście europejskim. Z inicjatywy Wiceprezesa PAN, prof. Andrzeja Górskiego odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja „Is the Physician-Scientist Vanishing”,
poświęcona znaczeniu pracy naukowej w rozwoju współczesnej medycyny i jej roli w dydaktyce oraz
analizie zjawiska spadku zainteresowania lekarzy pracą badawczą. W związku z zainteresowaniem,
jakie wzbudziło opublikowanie drugiej i trzeciej części Piątego Raportu Międzyrządowego Zespołu
ds. Zmian Klimatycznych, Polska Akademia Nauk we współpracy z Ambasadami Republiki Francuskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Republiki Federalnej
Niemiec zorganizowała w Warszawie debatę „Zmiany klimatu – czy jest gorzej niż zakładaliśmy?
Najnowsze ustalenia Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC)”. W debacie wzięli
udział francuscy, niemieccy, brytyjscy i polscy naukowcy, którzy wnieśli wkład w tworzenie Raportu.
Stacje i przedstawicielstwa naukowe Akademii za granicą działały w Berlinie, Brukseli, Kijowie, Moskwie, Paryżu, Rzymie i Wiedniu, a ich działalność skupiona była na zadaniach z zakresu
dwu- i wielostronnej współpracy naukowej oraz promocji i popularyzacji nauki polskiej. W 2014 r.
w działalności upowszechniającej naukę priorytetowym kryterium finansowania było znaczenie
zadań dla działalności Polskiej Akademii Nauk, w szczególności upowszechniających jej dorobek,
a także przyczyniających się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Przyznane
środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu działalności eksperckiej, wydawniczej,
tworzenia i utrzymania baz danych oraz upowszechniania. Wykonane ekspertyzy dotyczyły przede
wszystkim zagadnień istotnych dla życia społecznego i gospodarczego kraju. Realizowano zadania
wydawnicze. Akademia utrzymywała ciągłość ukazywania się niskonakładowych, najważniejszych
w danych specjalnościach naukowych, czasopism. Wydawano czasopisma umieszczone na tzw. liście filadelfijskiej oraz uwzględniane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ocenach
parametrycznych jednostek.
W zakresie gospodarowania majątkiem zarządzano bezpośrednio nieruchomościami będącymi własnością PAN. Wydano decyzje administracyjne tzw. „uwłaszczeniowe” Prezesa Akademii.
Przygotowano również projekty wykazów nieruchomości przeznaczonych do odpłatnego zbycia
oraz przeznaczonych do zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, które zostały uznane za
zbędne do realizacji zadań PAN oraz przeznaczonych na rezerwę. Na koniec 2014 r. zaawansowanie
prac zmierzających do opracowania wykazu wyniosło 90%.
Michał Kleiber
Prezes PAN

Warszawa, czerwiec 2015
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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. rzecz. PAN Andrzej Górski
czł. koresp. PAN Mirosława Marody
czł. koresp. PAN Adam J. Zięcik

 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
Przewodniczący Rady Kuratorów
Zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów

czł. koresp. PAN Jerzy Duszyński
czł. koresp. PAN Stefan Malepszy
czł. koresp. PAN Andrzej Jerzmanowski



Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi
Dziekan
Przewodniczący Rady Kuratorów
Zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów

czł. koresp. PAN Marek Grad
czł. rzecz. PAN Janusz Lipkowski
czł. koresp. PAN Paweł Rowiński



Wydział IV Nauk Technicznych
Dziekan
Przewodniczący Rady Kuratorów
Zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów

czł. koresp. PAN Marian Kaźmierkowski
czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk
czł. koresp. PAN Lucjan Pawłowski



Wydział V Nauk Medycznych
Dziekan
Przewodniczący Rady Kuratorów
Zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów

czł. koresp. PAN Jacek Zaremba
czł. koresp. PAN Jan Albrecht
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 2014 trzykrotnie: w czerwcu, w październiku
i w grudniu. Podjęło w okresie sprawozdawczym 9 uchwał.
125. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN odbyła się 12 czerwca 2014 r. Poświęcona była m.in.
wyłonieniu Komisji Wyborczej do wyboru Prezesa i Wiceprezesów PAN na kadencję 2015-2018
oraz przyjęciu sprawozdania za rok 2013. Na wstępie Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał
Kleiber, wymienił liczne wyróżnienia i odznaczenia, którymi zostali uhonorowani członkowie Polskiej
Akademii Nauk w poprzedzającym okresie. Zwrócił uwagę na odznaczenie za epokowe osiągnięcia
techniczne na rzecz rozwoju ludzkości przez prestiżowy instytut IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, którzy złamali kod „Enigmy” w czasie II wojny światowej. Poinformował o planowanym odsłonięciu obelisku upamiętniającego to dokonanie przed Instytutem Matematycznym
PAN. Członkowie Akademii wybrali Komisję Wyborczą do wyboru Prezesa i Wiceprezesów Polskiej
Akademii Nauk na kadencję 2015-2018, w skład której weszli członkowie korespondenci PAN:
Tomasz Brzozowski, Stanisław Czuczwar, Stefan Jan Kowalski, Roman Maniewski, Henryk Okarma,
Janusz Pempkowiak, Andrzej Sobolewski, Michał Tymowski, Romuald Zabielski i czł. rzecz. PAN
Jerzy Wilkin. W związku ze śmiercią Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej prof. Jana Wójcickiego dokonano wyboru uzupełniającego do składu Komisji Rewizyjnej. Funkcję Przewodniczącego
Komisji objął prof. Roman Kaliszan, a zastępcy przewodniczącego – prof. Wiesław M. Grudzewski.
W części sprawozdawczej sesji członkowie Akademii przyjęli sprawozdanie finansowe PAN za rok
2013 i sprawozdanie z działalności statutowej Polskiej Akademii Nauk w 2013 roku. Prof. Andrzej
Zoll, przewodniczący Komisji do spraw etyki w nauce, przedstawił informację o działalności Komisji w 2013 r. Prof. M. Kleiber podziękował prof. A. Zollowi i członkom Komisji za wypracowanie
wielu istotnych zasad, stanowisk i opinii, ważnych dla eliminowania patologii w polskim życiu naukowym i akademickim, w tym opracowanie Kodeksu etyki pracownika naukowego. W części naukowej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN czł. koresp. PAN Stanisław Gomułka wygłosił referat pt.
„Transformacja gospodarczo-społeczna Polski 1989-2014 i współczesne wyzwania”. Sesji towarzyszyła wystawa fotografii Jana Szymona Barny „Kwiaty, uśmiech przyrody” – rośliny z kolekcji PAN
Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.
126. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN odbyła się 23 października 2014 r. Prezes PAN prof. Michał
Kleiber wręczył Medal im. Stefana Banacha wybitnemu polskiemu matematykowi prof. Tomaszowi
Łuczakowi, autorowi licznych prac matematycznych i laureatowi wielu prestiżowych nagród naukowych. W części obrad poświęconej przygotowaniom do wyboru Prezesa i Wiceprezesów PAN, której
przewodniczył wiceprezes PAN prof. Marek Chmielewski, obecni na sali członkowie Zgromadzenia
Ogólnego PAN dokonali wyboru prof. Marka Krawczyka, czł. koresp. PAN, na przewodniczącego części wyborczej Zgromadzenia Ogólnego Akademii oraz Komisji Skrutacyjnej na kadencję
2015-2018. Przewodniczący Komisji Wyborczej prof. Jerzy Wilkin przedstawił sprawozdanie Komisji Wyborczej związane z wyłonieniem kandydatów na Prezesa PAN na kadencję 2015-2018.
Poinformował o zgłoszeniu dwóch kandydatur: prof. Jerzego Duszyńskiego, czł. koresp. PAN, Dziekana Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN i prof. Michała Kleibera, czł. rzecz. PAN,
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Prezesa PAN. Obaj kandydaci wygłosili krótkie wystąpienia, w których przedstawili swoje założenia
programowe i koncepcje działalności Akademii. Po dyskusji nad wystąpieniami kandydatów i ustosunkowaniu się prof. J. Wilkina oraz kandydatów do zgłoszonych pytań, komentarzy i wątpliwości,
odbyły się dwa głosowania. W związku z nieuzyskaniem przez żadnego z kandydatów wymaganej
liczby głosów, prof. J. Wilkin poinformował uczestników sesji ZO PAN o konieczności przeprowadzenia kolejnych wyborów Prezesa PAN na kadencję 2015-2018. Zgromadzenie Ogólne PAN podjęło
uchwałę o wyborze podmiotu do badania sprawozdania finansowego z działalności PAN za rok 2014.
W części naukowej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN prof. Zbigniew Szawarski, przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN, wygłosił referat pt. „Nauka, etyka i bioetyka”. Uczestnicy 126. Sesji
Zgromadzenia Ogólnego PAN mogli obejrzeć wystawę „Powstanie Warszawskie”, przygotowaną na
podstawie zbiorów zgromadzonych w Archiwum PAN w Warszawie.
127. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN odbyła się 11 grudnia 2014 r. Poświęcona była m.in.
sprawom organizacyjnym Akademii. Członkowie Akademii wybrali przedstawicieli Wydziałów PAN
w skład Prezydium Akademii na kadencję 2015-2018: z Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych – prof. Stanisława Filipowicza, z Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi – prof. Romana Micnasa, z Wydziału IV Nauk Technicznych – prof. Antoniego Rogalskiego, z Wydziału V
Nauk Medycznych – prof. Witolda Rużyłło. Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych zobowiązał się do zgłoszenia kandydata na członka Prezydium PAN w terminie późniejszym. Wybrano
Komisję Rewizyjną na kadencję 2015-2018 w składzie, profesorowie: Wiesław M. Grudzewski –
przewodniczący, Małgorzata Mańka – zastępca przewodniczącego, Aleksander Guterch, Feliks Przytycki, Józef Dubiński, Krzysztof Malinowski, Roman Kaliszan – członkowie. Dokonano również
wyboru członków Komisji do spraw etyki w nauce na kadencję 2015-2018, w skład której weszli
profesorowie: Andrzej Zoll, Maciej W. Grabski, Andrzej Białynicki-Birula, Piotr Węgleński, Andrzej
Górski, Osman Achmatowicz, Janusz Limon, Franciszek Ziejka i Tadeusz Luty. Następnie, prof.
Mirosława Marody, Wiceprezes PAN, przedstawiła informację o wynikach oceny działalności komitetów naukowych PAN, która jest pozytywna dla wielu komitetów. W większości Wydziałów ponad
50% komitetów zyskało 60 i więcej punktów na 100 możliwych. Nisko oceniono wykorzystanie
stron www jako narzędzi integracji środowiska, aktywność komitetów w zakresie wydawania wysoko punktowanych czasopism, a także działalność ekspercką oraz opiniodawczą, a najniżej – promowanie osiągnięć młodych uczonych i upowszechnianie ich dokonań. Zgromadzenie Ogólne PAN
podjęło uchwałę w sprawie utworzenia komitetów naukowych PAN na kadencję 2015-2018 i wskazania wydziałów Akademii, z którymi one współpracują. ZO PAN przyjęło uchwałę w sprawie zmian
w Regulaminie wyborów Prezesa i Wiceprezesów PAN.
PREZYDIUM PAN
W 2014 r. odbyło się 10 posiedzeń Prezydium PAN, na których podjęto 56 uchwał i ogłoszono
8 stanowisk w sprawach będących przedmiotem obrad.
Na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 21 stycznia 2014 r. Prezes PAN wspomniał zmarłego
wybitnego przedstawiciela inżynierii biomedycznej prof. Jana Marię Wójcickiego, członka korespondenta PAN. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. prof. Jerzy Woźnicki, nowo wybrany przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zastępca przewodniczącego Rady prof. Lucjan Pawłowski, którym Prezes PAN złożył gratulacje z okazji powołania na te
stanowiska. Prezes PAN pogratulował również nowo wybranemu Prezesowi Oddziału PAN w Łodzi
prof. Aleksandrowi Welfe oraz wręczył mu nominację na to stanowisko. W związku z rezygnacją
jednego z dotychczasowych członków RGNiSW z ramienia PAN, Prezydium PAN zaakceptowało
kandydaturę na przedstawiciela Akademii prof. Andrzeja Więcka, członka korespondenta PAN. Członkowie Prezydium PAN przyjęli zalecenia dla instytutów objętych audytami prawnymi przeprowadzonymi w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz
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Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN. Prezydium PAN przyjęło
uchwałę powołującą prof. dr hab. Zofię Szweykowską-Kulińską w skład Rady Kuratorów Wydziału II
PAN. Na wniosek dr. Zdzisława Hensla, Kanclerza PAN, Prezydium PAN rozpatrzyło i przyjęło
uchwały w sprawach majątkowych dotyczących Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.
11 marca w związku z planowanym włączeniem Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych do struktury Polskiej Akademii Nauk jako jej jednostki naukowej, członkowie Prezydium PAN
wysłuchali informacji dr. Zygmunta Łuczyńskiego – dyrektora Instytutu – na temat struktury, budżetu, tematyki oraz innych istotnych spraw merytorycznych dotyczących Instytutu, która spotkała się
z pozytywną reakcją członków Prezydium PAN. Po dyskusji, Prezydium PAN przyjęło przedstawiony
przez prof. Jakuba Siemka, czł. koresp. PAN, raport wybitnych specjalistów z zakresu geologii, energetyki, ochrony środowiska, górnictwa, gospodarki surowcami mineralnymi i ekonomii, stanowiący
podsumowanie aktualnej wiedzy na temat gazu ziemnego znajdującego się w warstwach łupkowych.
Po dyskusji, rozpoczętej na poprzednim posiedzeniu Prezydium PAN, przyjęte zostało stanowisko
w sprawie wyników audytu w Instytucie Historii Nauki im. A. i L. Birkenmajerów PAN. Prezydium PAN przyjęło uchwały w sprawach majątkowych oraz uchwaliło podział środków w kwocie
78.151 tys zł. w układzie zadaniowym, ustalonych dla Akademii w ustawie budżetowej na rok 2014.
15 kwietnia członkowie Prezydium PAN przyjęli uchwałę w sprawie reorganizacji Instytutu
Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Członkowie Prezydium PAN wysłuchali
informacji dotyczącej działalności centrów związanych z Wydziałem III Nauk Ścisłych i Nauk
o Ziemi PAN, utworzonych w latach 2011-2013: Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet; Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych; Centrum Badań Materiałów
Zaawansowanych i Struktur Inteligentnych CAMS2; Krajowego Centrum Nanofizyki i Spintroniki
– SPINLAB. Z uwagi na osiągnięcia i duży potencjał przedstawionych rozwiązań Prezes PAN zaapelował o sugestie zmian ustawowych, które pomogłyby w rozwijaniu tej formy współpracy. Prezydium PAN zarekomendowało podjęcie rozmów w sprawie reorganizacji Zakładu Ichtiobiologii
i Gospodarki Rybackiej oraz Zakładu Doświadczalnego Gospodarki Stawowej w Gołyszu z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Prof. Ryszard Górecki zasugerował powołanie zespołu
organizacyjnego ds. inicjatywy utworzenia nowego instytutu naukowego w Olsztynie z udziałem
PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
Przedstawiciele poszczególnych Wydziałów Akademii zrelacjonowali stan prac dotyczących realizacji ustawowego obowiązku oceny instytutów PAN przez Rady Kuratorów. Prezydium PAN rozpatrzyło i przyjęło uchwały w sprawach majątkowych.
13 maja Prezydium PAN obradowało w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi. Uchwaliło program
125. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN oraz harmonogram posiedzeń Prezydium PAN w drugiej
połowie 2014 r. Członkowie Prezydium PAN przyjęli stanowisko w sprawie wyników audytu prawnego przeprowadzonego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, uchwalili plan finansowy PAN na rok
2014 i przyjęli uchwały w sprawach majątkowych Akademii. Dr hab. Jakub Fichna, członek Akademii Młodych Uczonych, zaprosił obecnych do udziału w organizowanym przez AMU sympozjum
„Mobilność polskich naukowców II: wnioski i rekomendacje” oraz poinformował o udziale AMU
w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, a także w Festiwalu Nauki w Jabłonnie. W części obrad poświęconej dyskusji „Miejsce Polskiej Akademii Nauk w systemie nauki
w Polsce – niezbędne zmiany w Ustawie o PAN” do członków Prezydium PAN dołączyli członkowie
Akademii skupieni w Oddziale PAN w Łodzi oraz dyrektorzy łódzkich jednostek naukowych PAN. We
wprowadzeniu do dyskusji prof. J. Brzeziński, czł. rzecz. PAN, przedstawił wizję kierunku zmian
w ustawie Zespołu do spraw opracowania projektu założeń zmian w ustawie o Polskiej Akademii
Nauk, wskazując na potrzebę interdyscyplinarnego działania w obszarze kultury wysokiej i wspólnotowej oraz na powinność PAN stanowienia standardów etyki, aktywnego udziału w kształceniu
kadr naukowych i zabierania głosu w sprawach najważniejszych dla społeczeństwa. Dyskutanci
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sugerowali m.in. przeniesienie decyzji o finansowaniu działalności statutowej instytutów PAN
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Polskiej Akademii Nauk oraz zrównanie w prawach
jednostek PAN i uczelni. Zgłaszali także uwagi krytyczne do algorytmu oceny parametrycznej w jednostkach PAN, wysuwali propozycje wzmocnienia roli komitetów jako ośrodków identyfikujących
kierunki rozwoju nauki oraz roli oddziałów PAN we współpracy z lokalnym środowiskiem naukowym
i z władzami samorządowymi. Prezes PAN podkreślił, że zmiany powinny służyć wzmacnianiu
wysokiego prestiżu Akademii.
12 czerwca Prezydium PAN poparło inicjatywę utworzenia Turnickiego Parku Narodowego przedstawioną przez prof. Stefana Malepszego, przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II PAN. Prezes PAN poinformował o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Stacji PAN w Paryżu,
które powierzono dr hab. Markowi Więckowskiemu, prof. w Instytucie Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN. Prezes PAN przekazał informację o przeprowadzeniu na prośbę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oceny udziału Akademii w międzynarodowych
organizacjach. W związku z nieuzyskaniem pozytywnej rekomendacji przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Współczesnej Historii Europy, Międzynarodowy Komitet Historii II Wojny Światowej
i Międzynarodowy Komitet Historii Sztuki, Akademia podejmie kroki zmierzające do wystąpienia
z tych organizacji. Prezes PAN poinformował również o Polsko-Niemieckim Szczycie Naukowym,
zorganizowanym przez Polską Akademię Nauk i Stowarzyszenie Helmholtza oraz Berlińsko-Branderburską Akademię Nauk. W spotkaniu wzięli udział czołowi przedstawiciele polskiego i niemieckiego świata nauki, obradując nad zagadnieniami związanymi z obecną sytuacją nauki oraz
wyzwaniami w przyszłości.
3 lipca Prezydium PAN obradowało w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie. Na wniosek prof. Janusza Lipkowskiego, przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych
i Nauk o Ziemi PAN, przyjęło uchwałę w sprawie reorganizacji Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych PAN. Dr Zdzisław Hensel, Kanclerz PAN, przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego PAN za 2013 r. Poinformował, że zasadniczym źródłem finasowania działalności PAN i jej jednostek nieposiadających osobowości prawnej
były środki budżetowe, a pozostałe źródła finansowania stanowiły niewiele ponad 1/3 przychodów
Akademii. W oparciu o pozytywną rekomendację Komisji Rewizyjnej PAN Prezydium PAN uchwaliło przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego PAN za 2013 r. Ze względu na konieczność przeszeregowania i rozdysponowania środków budżetowych z zakresu działalności upowszechniającej naukę na 2014 r. Prezydium PAN podjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk
oraz zaakceptowało uchwały w sprawach majątkowych.
3 i 4 lipca odbyło się w Jabłonnie wspólne posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk
i Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Było ono poświęcone m.in. trwającym w Sejmie RP pracom legislacyjnym nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i innych ustaw, założeniom nowelizacji ustawy o PAN, działalności Narodowego Centrum Nauki,
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, dyskusji
nad konsekwencjami roszczeń wynikających z reprywatyzacji majątku stanowiącego własność jednostek naukowych Akademii i uczelni. Uczestnicy posiedzenia wysłuchali także informacji prof. Marka Ratajczaka, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o obecnej sytuacji
finansowej nauki i szkolnictwa wyższego oraz Iwony Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, o zasadach finansowania badań podstawowych i badań
stosowanych w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020, a także o modelowych rozwiązaniach finansowania projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych: Wiedza Edukacja Rozwój i Inteligentny Rozwój.
Członkowie Prezydium PAN i Prezydium KRASP przyjęli stanowiska: w sprawie udziału budżetu państwa w finansowaniu skutków roszczeń zgłaszanych do nieruchomości stanowiących własność
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uczelni i Polskiej Akademii Nauk oraz w sprawie konieczności nowelizacji ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o PAN.
Na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 16 września prof. Zbigniew Kruszewski, przewodniczący Rady Towarzystw Naukowych PAN, przedstawił informacje dotyczące społecznego ruchu naukowego w Polsce. Prof. Andrzej Grzywacz, czł. rzecz. PAN, zarekomendował do druku ekspertyzę
„Społeczny ruch naukowy”. Prof. Janusz Lipkowski, przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału III
PAN, poinformował o audycie w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN, którego powodem były uwagi
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie procesu komercjalizacji technologii ceramicznych. Prezydium PAN przyjęło stanowisko w sprawie wyników audytu w IWC PAN oraz uchwały
w sprawie reorganizacji Instytutu Geofizyki PAN i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej instytutów. Prof. Mirosława Marody, Wiceprezes PAN, poinformowała o wynikach oceny komitetów naukowych przez rady kuratorów.
Wiceprezes PAN prof. A. Zięcik zapoznał zgromadzonych z informacjami dotyczącymi inicjatywy
utworzenia Oddziału PAN w Olsztynie. Prezydium PAN zaakceptowało uchwałę w sprawie oceny
zasadności utworzenia Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie oraz podjęło uchwały w sprawach finansowych i majątkowych.
28 października obrady Prezydium PAN prowadził Wiceprezes PAN prof. Adam Zięcik. Dr hab.
Jakub Fichna, przewodniczący Akademii Młodych Uczonych zapoznał zgromadzonych z kierunkami działań, wyzwaniami i przedsięwzięciami planowanymi w kadencji październik 2014 – wrzesień
2016. Członkowie Prezydium PAN dyskutowali na temat projektu włączenia jednostki działającej
pod nazwą Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza z siedzibą w Olsztynie. Dokonali wyboru kandydatów Prezydium PAN na członków Komisji ds. etyki w nauce na kadencję 2015-2018, którymi
zostali profesorowie: Andrzej Białynicki-Birula, Andrzej Górski, Maciej W. Grabski, Andrzej Grzywacz, Janusz Limon, Tadeusz Luty, Andrzej Zoll. Prezydium PAN podjęło uchwały o charakterze
porządkującym w sprawach finansowych.
18 listopada Prezydium PAN zajęło się m.in. sprawami związanymi z harmonogramem wyborów
Prezesa i Wiceprezesów PAN, sprawami organizacyjnymi, finansowymi i majątkowymi. Prof. Jerzy
Wilkin, przewodniczący Komisji Wyborczej ds. wyborów Prezesa i Wiceprezesów PAN przedstawił
planowany harmonogram wyborczy oraz zaproponował, aby Zgromadzenie Ogólne PAN dokonało
nowelizacji regulaminu Wyboru Prezesa i Wiceprezesów PAN. Prezydium PAN przyjęło uchwały
w sprawie reorganizacji Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN oraz Instytutu Maszyn
Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN związane ze zmianami w strukturze instytutów. Prezydium
PAN przyjęło uchwałę w sprawie powołania prof. Tomasza Zawiły-Niedźwieckiego z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych PAN w związku z rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego z pełnienia tej funkcji. Prezydium PAN poparło stanowisko KRASP wyrażające zaniepokojenie w sprawie warunków efektywnego udziału polskich
naukowców w projektach programu Horyzont 2020. Kanclerz PAN, dr Zdzisław Hensel, zwrócił się
do członków Prezydium PAN z propozycją, by na terenie obecnego Domu Pracy Twórczej „Mądralin” utworzyć filię Domu Rencisty PAN w Konstancinie. Prezydium PAN upoważniło Kanclerza
PAN do przeanalizowania możliwości utworzenia filii oraz podjęło uchwałę w sprawach majątkowych,
związaną z funkcjonowaniem Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie.
11 grudnia Prezydium PAN rozpatrzyło projekty uchwał w sprawach finansowych i majątkowych
oraz zaakceptowało propozycje stanowisk w sprawach będących przedmiotem obrad. Zgodnie z rekomendacją zespołu doradczego działającego pod przewodnictwem Wiceprezesa PAN prof. Marka
Chmielewskiego uchwalono przeznaczenie zidentyfikowanych oszczędności w wysokości 878 tys. zł.
na zasilenie dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych PAN. Prof. Marek Chmielewski
omówił stanowisko Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN w sprawie zaangażowania
Państwa w kreowanie strategicznych kierunków rozwoju przemysłu w zakresie nowoczesnych tech– 11 –

nologii (dot. azotku galu i tzw. niebieskiego lasera) oraz poinformował o zamiarze wystosowania
listu do Ministra Gospodarki z prośbą o rozważenie pomocy ze strony Ministra w tej sprawie.
Na wniosek Wiceprezesa PAN prof. Adama Zięcika Prezydium PAN rozpatrzyło i przyjęło stanowisko
w sprawie stosowania uboju zwierząt bez wcześniejszego ogłuszania, zgodnie z metodami wymaganymi przez obrzędy religijne, dopuszczające ubój rytualny na potrzeby lokalnych i europejskich
społeczności wyznaniowych. Ogłosiło także stanowisko w związku z toczącą się publiczną dyskusją
dotyczącą dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. Członkowie Prezydium
PAN wyrazili w nim niepokój wobec nierzetelnych doniesień medialnych w tej sprawie i wskazali na
brak sprzeczności pomiędzy metodologicznym i etycznym nakazem dochowania dobrostanu zwierząt
wykorzystywanych w eksperymentach naukowych, a osiąganiem celów poznawczych i aplikacyjnych.
FORMY DZIAŁALNOŚCI KORPORACJI UCZONYCH PAN
KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
W 2014 r. działało 15 komitetów problemowych i 95 komitetów naukowych. Zgromadzenie
Ogólne PAN na 127. sesji w dniu 11 grudnia 2014 r. podjęło uchwałę o strukturze komitetów naukowych w kadencji 2015-2018, zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez poszczególne Wydziały PAN (uchwała nr 4/2014 Zgromadzenia Ogólnego PAN w sprawie utworzenia komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018 i wskazania wydziałów Akademii, z którymi
one współpracują). W uchwale określono, że w najbliższych latach w PAN będzie działało 95 komitetów naukowych.
Ocena działalności komitetów naukowych PAN
Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy o PAN, komitety naukowe poddawane są ocenie po dwóch latach
swego działania, przy czym za moment rozpoczęcia działalności przyjmuje się datę pierwszego zebrania. Dla większości komitetów obecnej kadencji ten moment przypadał na przełom roku 2013-2014. Dokonana ocena pokazuje, że jest dużo bardzo dobrych komitetów. W większości Wydziałów ponad 50%
komitetów zyskało 60 i więcej punktów na 100 możliwych. Nisko należy ocenić wykorzystanie stron
www jako narzędzi integracji środowiska. We wszystkich Wydziałach najsłabiej oceniona została działalność komitetów w obszarze „promowania osiągnięć młodych uczonych przez ich upowszechnianie”.
KOMITETY PROBLEMOWE PRZY PREZYDIUM PAN
KOMITET BADAŃ KOSMICZNYCH I SATELITARNYCH PAN
prof. dr hab. Piotr Wolański, przewodniczący
W roku sprawozdawczym odbyły się 4 zebrania plenarne i 4 posiedzenia Prezydium Komitetu.
Najważniejszymi problemami omawianymi na sesjach plenarnych były: zadania Polski wynikające
z członkostwa w ESA, powstanie Polskiej Agencji Kosmicznej, finansowanie badań kosmicznych
w Polsce, polskie prawo kosmiczne, uczestnictwo Komitetu i jego członków w gremiach zagranicznych i międzynarodowych (COSPAR, UN COPUOS, IAF, ESA, EUMETSAT i innych).
Zebrania plenarne składały się z części otwartej, podczas której wygłaszane były referaty dotyczące m.in. nauczania z zakresu kosmonautyki na Politechnice Warszawskiej, działalności kół naukowych, roli Instytutu Lotnictwa w badaniach kosmicznych, misji do komety 67P/CzuriumowGierasimienko, misji Rosetta czy najnowszych osiągnięć polskiej astronomii.
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Komitet i jego sekcje były współorganizatorami konferencji i sesji naukowych, w tym m.in.:
„Electromagnetic Effects of the Earthquakes and Volcanoes EMSEV 2014 Workshop” (KonstancinJeziorna), „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji” (Olsztyn,
23-25 czerwca), „Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT’2014”
(Warszawa, 11-13 czerwca), „International Conference of Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON’2014” (Gdańsk, 16-18 czerwca).
Komitet realizował także, w ramach sekcji i zespołów, działania na rzecz upowszechniania nauki,
współorganizując: XIX Wojewódzki Konkurs na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki
w Szczecinie, seminarium w Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – „O rezonansach ruchu średniego w układach planetarnych”, wykłady w ramach Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej Polskiej Akademii Umiejętności w Gliwicach oraz Wszechnicy PAN.
Komitet przygotował raport przeznaczony dla COSPAR na temat osiągnięć naukowych w dziedzinie Fizyki Kosmicznej i Geodezji Satelitarnej w Polsce w latach 2011-2014.
Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych w 2014 roku 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.
KOMITET BADAŃ POLARNYCH PAN
prof. dr hab. Jacek A. Jania, przewodniczący
W 2014 r. odbyły się dwa zebrania plenarne Komitetu, na których omawiano m.in. formy współpracy pomiędzy uczelniami i instytutami PAN, bądź innymi jednostkami naukowymi oraz gospodarką, działalność ekspercką komitetu, wyniki badań prowadzonych w ramach IV Międzynarodowego
Roku Polarnego czy przygotowanie aktywnego udziału Polski w planowanej Międzynarodowej
Inicjatywie Polarnej, jako kontynuacji idei Międzynarodowej Dekady Polarnej.
W roku sprawozdawczym, w wyniku wieloletniej działalności Komitetu Badań Polarnych PAN
na rzecz konsolidacji środowiska polskich badaczy polarnych z różnych ośrodków, utworzono Polskie
Konsorcjum Polarne (PKPol), które skupia 18 uczelni i instytutów naukowych.
Za wyjątkowy i znamienny sukces komitetu należy uznać udział w międzynarodowym projekcie
naukowym „Strategic Environmental Impact Assessment of the Arctic” finansowanym przez Komisję Europejską i koordynowanym przez Arctic Centre, University of Lapland, w Rovaniemi w Finlandii. Projekt został zakończony w 2014 r.
W okresie od stycznia 2013 r. do października 2014 r. komitet, na podstawie umowy zawartej
między Polską Akademią Nauk i Uniwersytetem Laponii z Rovaniemi uczestniczył jako partner w interdyscyplinarnym projekcie pilotażowym zleconym oraz finansowanym przez Komisję Europejską.
Komitet lub jego zespoły były organizatorami lub współorganizatorami konferencji, w tym
m.in.: XXIV Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej (9-10 maja) i XXXV Sympozjum
Polarnego „Diversity and state of polar ecosystems” (Wrocław, 4-7 czerwca).
Komitet na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju sporządził sprawozdanie z działalności naukowej polskich jednostek naukowych w zakresie mórz polarnych, realizowanych projektów
krajowych i międzynarodowych w 2013 r. oraz przekazał opinie i rekomendacje w zakresie realizacji polskiej polityki morskiej w Arktyce i Antarktyce.
Członkowie komitetu przekazywali opinie i sprawozdania z polskiej działalności naukowej na
wniosek i dla potrzeb Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, zwłaszcza w odniesieniu do członkostwa Polski jako Państwa Konsultatywnego Traktatu Antarktycznego. Sformułowali również opinię
i przekazali sprawozdania do Departamentu Rybołówstwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
dla przedstawiciela Polski w CCAMLR.
Komitet jest wydawcą „Polish Polar Research”, czasopisma o zasięgu międzynarodowym oraz
innych wydawnictw periodycznych i okazjonalnych.
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KOMITET BIOETYKI PAN
dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. UW, przewodniczący
W 2014 r. roku Komitet Bioetyki PAN odbył dwa posiedzenia plenarne (15 maja i 13 listopada),
podczas których dyskutowano (z udziałem ekspertów zewnętrznych), m.in.: o epidemii Eboli jako
wyzwaniu moralnym, etycznych aspektach opieki medycznej i prowadzenia badań naukowych w sytuacji epidemii, debacie na temat prawa przedstawicieli zawodów medycznych do odmowy wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z ich sumieniem.
Na posiedzeniu w dniu 15 maja, prof. Mirosław Wyrzykowski przedstawił i omówił zarzuty,
jakie wobec stanowiska Komitetu Bioetyki nr 4/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie tzw.
klauzuli sumienia wysunął Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w lutym 2014 r. Członkowie Komitetu podjęli decyzję o przygotowaniu odpowiedzi na krytykę Zespołu
Ekspertów KEP ds. Bioetycznych (opinia Komitetu nr 1/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.).
Komitet, wspólnie z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizował międzynarodową konferencję „Bioetyka wobec śmierci i umierania” (5-6 grudnia). Konferencja poświęcona była
etycznym, prawnym i społeczno-kulturowym aspektom śmierci i umierania, w szczególności prawom
człowieka u schyłku życia oraz problemom, jakie rodzą nowe technologie biomedyczne stosowane
w leczeniu i opiece nad osobami przewlekle lub terminalnie chorymi, a także dylematom, jakie powstają
na gruncie współczesnej medycyny paliatywnej. Członkowie Komitetu wygłosili trzy wykłady plenarne w sesji otwierającej obrady konferencji oraz przedstawili dwie prezentacje w sesjach równoległych.
KOMITET PROGNOZ „POLSKA 2000 PLUS” PAN
czł. rzecz. PAN Michał Kleiber, przewodniczący
Tematyka konferencji organizowanych przez Komitet Prognoz PAN w roku 2014 mieściła się
w szerokim, interdyscyplinarnym obszarze zainteresowań Komitetu. W ramach projektu badawczego „Zagrożenia globalne barierami rozwoju”, realizowanego przez Komitet zorganizowano konferencje: „Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny”, „Zagrożenia środowiska i ich następstwa”,
„Megamiasta przyszłości – szansa czy zagrożenia dla rozwoju”. Prezentowana w ramach referatów
i dyskusji tematyka pozwoliła na identyfikację i opisanie występujących w skali światowej tendencji
globalnych oraz nowych zjawisk i procesów występujących w kraju, które będą wpływać na kształt
społeczeństwa polskiego w długiej perspektywie czasowej.
Na szczególną uwagę zasługiwała konferencja „Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny”.
Tematyka konferencji oraz wydana publikacja książkowa próbowały odpowiedzieć na pytanie: co
nowego wnosi rewolucja informacyjna do rozumienia rzeczywistości oraz na ile spłyca rozumienie
pojawiających się problemów związanych zwłaszcza z jej pojawieniem się. Wymieniono liczne zagrożenia: możliwości inwigilacji, walka w cyberprzestrzeni, nowe typy broni czy odmienne w porównaniu z przeszłością formy walki, czego jesteśmy świadkami w różnych częściach świata. W prezentowanej publikacji próbowano odpowiedzieć na kilka pytań, wśród nich między innymi
dotyczących takich kwestii jak: kryzys intelektualny, zagrożenia wynikające z rewolucji informacyjnej czy aspekty aksjologiczne kryzysu intelektualnego.
W roku sprawozdawczym Komitet wydał cztery numery czasopisma „Przyszłość. Świat-EuropaPolska” oraz cztery publikacje książkowe.
KOMITET PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN
prof. dr hab. Tadeusz Markowski, przewodniczący
W 2014 r. komitet był organizatorem lub współorganizatorem kilkunastu konferencji naukowych: „Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu” (Ślęza 10-11 kwietnia), „Rozwój
społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej” (Poznań,
24-25 kwietnia), „Uwarunkowania transferu wiedzy w regionie – wymiar ekonomiczny, społeczny i terytorialny” (Prószków k. Opola, 3-4 czerwca), „III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji
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Miast – Rewitalizacja w polityce miejskiej” (Kraków, 4-6 czerwca), „Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju” (Warszawa,
24-25 czerwca), III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy gospodarki przestrzennej” (Jasło, 26 września), międzynarodowa konferencja naukowa „Środowisko przyrodnicze a rozwój” (Łódź,
13-15 października), „Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki” (Kraków, 16-17 października), „Rola edukacji w procesach odnowy wsi w Polsce” (Łódź, 16-17 października),
XVII Konferencja Ustrońska „Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów (Ustroń, 18-19 listopada).
Komitet wspólnie z Towarzystwem Urbanistów Polskich utworzył roboczy zespół zadaniowy ds.
opracowania modelu zintegrowanego systemu planowania rozwoju. Powstała robocza koncepcja,
prezentowana na dwóch konferencjach.
W roku sprawozdawczym prof. dr hab. J. Szlachta, przewodniczący Zespołu Problemowego ds.
Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy, uczestniczył w projekcie ESPON „Europejskie
Terytorium 2050 (ET 2050)”, którego zadaniem było zarysowanie scenariuszy rozwoju terytorialnego Europy w horyzoncie czasowym roku 2050. Efektem końcowym tych prac jest raport ESPON
„Making Europe Open and Polycentric Vision and Scenarios for the European Territory towards
2050”, przedstawiony w roku 2014.
Komitet wypracował także stanowisko w sprawie Krajowej Polityki Miejskiej.
RADA JĘZYKA POLSKIEGO PAN
prof. dr hab. Andrzej Markowski, przewodniczący
Rada w roku 2014 r. była organizatorem, współorganizatorem lub patronem konferencji, debat,
konkursów, projektów i imprez popularyzujących polszczyznę i nowoczesną politykę językową.
O rozwoju polszczyzny, jej jakości w mediach i stanie badań nad różnymi aspektami języka polskiego dyskutowano na konferencjach: „Co nam zostało z zaginionych słów?”, „Językowy przekaz
medialny”, „Język religijny dawniej i dziś”, „Miejsce nauki języka ojczystego i nauki o języku
w podręczniku Nasz Elementarz propagowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej”.
Kontynuowano także kampanię „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. W jej ramach realizowany
jest m.in., przez Multimedialne Centrum Kultury „e-Eureka” – Bibliotekę Publiczną w Świeszynie,
projekt „Słowa zapomniane, siwizną przyprószone”.
Rada Języka Polskiego PAN, jej zespoły i członkowie byli organizatorami lub współorganizatorami konkursów i dyktand: Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2014 r. (12 października), V Dyktanda Polonijnego (Chicago, 9 listopada), III Poznańskiego Dyktanda Pokutnego
(Poznań, 7-8 kwietnia).
Członkowie Zespołu Języka Medycznego prowadzili kurs fakultatywny dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pt. „Porozumienie z pacjentem: komunikacja, wzajemny stosunek,
podejmowanie decyzji”.
Przedstawiciele RJP PAN – prof. A. Dąbrowska i prof. Wł. Miodunka – wzięli udział w dorocznej konferencji organizowanej przez Europejską Federację Narodowych Instytucji Językoznawczych
(EFNIL – 27-28 września, we Florencji), która była poświęcona użyciu języków w nauczaniu uniwersyteckim i w badaniach naukowych w przeszłości, obecnie i w przyszłości.
W 2014 r. Rada Języka Polskiego PAN wydała 150 opinii oraz ekspertyz, w tym: „Język polski
w dokumentach używanych w obrocie konsumenckim” dla Sejmu i Senatu RP, przygotowane przez
zespół pod kierunkiem prof. prof. A. J. Bliklego i T. Zgółki; serie ekspertyz przedstawionych Ministerstwu Edukacji Narodowej w związku z proponowanymi zmianami w przepisach w zakresie
Ustawy o systemie edukacji (prof. T. Zgółka); ekspertyzę na temat kategorii rodzaju nazw roślin
(prof. T. Zgółka). Opinie przygotowane przez Radę dotyczyły m.in.: nazw własnych, ważnych kwestii dotyczących używania i statusu polszczyzny, kwestii normatywnych, obcojęzycznej nazwy festiwalu, zakresu stosowania wielkiej litery, zapisu skrótowców, formy napisów przy autostradach,
pisowni nazw marek samochodów, terminologii dotyczącej portów dożylnych.
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RADA TOWARZYSTW NAUKOWYCH
dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski, prof. Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica, przewodniczący
W roku sprawozdawczym odbyły się 2 zebrania plenarne Rady (6 czerwca i 20 listopada) oraz
posiedzenie Prezydium (16 czerwca), poświęcone w głównej mierze przyjęciu ekspertyzy „Społeczny ruch naukowy w Polsce – historia i przyszłość” i przyjęciu Uchwały w sprawie określenia kryteriów uznania towarzystwa za naukowe.
Działalność Rady Towarzystw Naukowych PAN była skoncentrowana na pracach związanych
z zakończeniem ekspertyzy dotyczącej stanu społecznego ruchu naukowego i wypracowaniem postulatów dotyczących polityki naukowej państwa i roli tego ruchu w systemie nauki w Polsce. Dokonano analizy i podsumowania 118 ankiet nadesłanych przez towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne NOT. Na tej podstawie przygotowano aktualny opis
stanu towarzystw naukowych i form ich merytorycznej działalności, współpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi, samorządami, innymi organizacjami naukowymi, głównych źródeł dochodów
oraz sytuacji lokalowej. Materiał ten znalazł się w wydanej przez RTN ekspertyzie „Społeczny ruch
naukowy w Polsce – historia i przyszłość”, w której przedstawiono także rys historyczny rozwoju
społecznego ruchu naukowego, ukazano trudności, z jakimi początkowo borykał się ruch naukowy
wobec niechęci władz politycznych i państwowych w okresie stalinowskim, a następnie ożywienie
i wspieranie działalności oraz opiekę wykazywaną przez Polską Akademię Nauk, w szczególności
w latach 1970-1991. Opisano współdziałanie PAN ze społecznym ruchem naukowym oraz 50 lat
działalności Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.
Na posiedzeniu Rady w dniu 16 czerwca przyjęto Uchwałę w sprawie określenia kryteriów uznania
towarzystwa za naukowe, w której określono formy działania organizacji tworzonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach i wskazano kryteria jakie
powinny spełnić organizacje, aby można było uznać je za towarzystwa/stowarzyszenia naukowe.
RADA UPOWSZECHNIANIA NAUKI PAN
prof. dr hab. Magdalena Fikus, przewodnicząca
Rada była współorganizatorem lub organizatorem: Klubu Naukowego i Kawiarni Naukowej
podczas Festiwalu Nauki w Warszawie; X Festiwalu Nauki w Dąbrowie Górniczej; Letnich spotkań
z nauką w Czarlinie, nad jeziorem Wdzydze; Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach oraz dwóch
szkolnych festiwali nauki w woj. mazowieckim. Członek RUN, dr R. Kowalski brał udział w piknikach naukowych w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim oraz w przygotowaniu programu Festiwalu Nauki i Innowacyjności w Tłuszczu.
Rada Upowszechniania Nauki PAN podjęła stałą współpracę z Obywatelami Nauki (Projekt
EDUSCIENCE) oraz Akademią Młodych Uczonych.
Rada Upowszechniana Nauki PAN, poza stronami internetowymi prowadzonymi w językach
polskim i angielskim, ma także stronę na facebooku oraz produkuje filmiki upowszechniające naukę,
zamieszczane na YouTube.
ODDZIAŁY POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
czł. rzecz. PAN Jarosław Mikielewicz, prezes
Oddział zrzeszał 32 członków PAN (13 rzeczywistych i 19 korespondentów).
Zorganizowano dwie sesje Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału. Podczas 46 sesji, która odbyła się 28 maja referaty naukowe wygłosili: prof. Jerzy Klamka, czł. rzecz. PAN – „Sterowalność układów dynamicznych” oraz prof. Mariusz Piskuła, czł. koresp. PAN – „Co za dużo to niezdrowo – czy wiesz po co to jesz?”. W dniu 28 listopada odbyła się 47. sesja Zgromadzenia
Członków Oddziału, na której referat naukowy „Od eteru do polarytonu” wygłosił prof. Michał
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Mrozowski, czł. koresp. PAN. Dokonano wyboru Prezydium Oddziału na kadencję 2015-2018 w składzie: prezes – prof. Janusz Limon, czł. rzecz. PAN; wiceprezesi – prof. Piotr Kowalik, czł. koresp.
PAN i prof. Grzegorz Węgrzyn, czł. koresp. PAN; członkowie Prezydium – prof. Jan Kiciński,
czł. koresp. PAN; prof. Henryk Krawczyk, czł. koresp. PAN; prof. Janusz Pempkowiak, czł. koresp.
PAN i prof. Józef Szudy, czł. koresp. PAN.
Zorganizowano cztery zebrania Prezydium Oddziału, w czasie których zajmowano się sprawami
bieżącego funkcjonowania Oddziału i Filii w Szczecinie.
W Oddziale działało 9 komisji naukowych skupiających 310 członków, które opiniowały projekty ustaw oraz służyły doradztwem władzom regionalnym przy rozwiązywaniu problemów gospodarczych i organizacyjnych. Komisje zorganizowały łącznie 18 posiedzeń naukowych, na których wygłoszono 24 referaty, oraz współorganizowały 7 konferencji naukowych (w tym 3 międzynarodowe).
Podczas tych konferencji miało miejsce ok. 300 wystąpień referatowych.
Prezydium Oddziału wzięło udział w przygotowaniu XIII Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych
Fizyków (7-10 listopada) w Gdańsku, na której wygłoszono 25 referatów. We współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury i Biurem Prezydenta ds. Kultury zorganizowano cykl sześciu wykładów
otwartych pt. „Szlachetne zdrowie”. Oddział uczestniczył w XII Bałtyckim Festiwalu Nauki, którego program liczył ponad 890 imprez.
Ukazały się drukiem oraz w wersji elektronicznej cztery tytuły wydawnictw naukowych Oddziału: „Prawo Morskie”, „Roczniki Socjologii Morskiej”, „Journal of Theoretical and Applied Computer Science”, „Przestrzeń i Forma”.
We współpracy z władzami samorządowymi miasta Gdańska przyznano doroczną Nagrodę Naukową im. Jana Heweliusza. Laureatami tej nagrody za rok 2014 zostali: w kategorii nauk humanistycznych i społecznych – prof. Mieczysław Nurek z Uniwersytetu Gdańskiego, a w kategorii nauk
przyrodniczych i ścisłych – prof. Krzysztof Narkiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
czł. koresp. PAN. Nagrodą dla młodych naukowców im. Jana Uphagena za rok 2014 wyróżniono:
w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych – dr Martę Kolanowską (Uniwersytet Gdański), a w kategorii nauk humanistycznych – dr Annę Klimaszewską (Uniwersytet Gdański).
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach
czł. rzecz PAN Jerzy Klamka, prezes
Oddział skupiał 15 członków PAN (6 rzeczywistych i 9 korespondentów).
Oddział obejmuje swoją działalnością teren województwa śląskiego i opolskiego, gdzie funkcjonowało 10 jednostek organizacyjnych PAN, w tym 6 samodzielnych.
Działały 22 komisje naukowe Oddziału skupiające 1517 członków. Komisje w 2014 r. zorganizowały 112 posiedzeń i sesji naukowych (wygłoszono łącznie 1045 referatów), w tym 31 konferencji (wygłoszono łącznie 927 referatów), 15 z tych konferencji miało charakter międzynarodowy.
Komisja Językoznawstwa kontynuowała wydawanie serii „Linguistica Silesiana”.
W 2014 r. zorganizowano 7 posiedzeń Prezydium Oddziału. Odbyły się 2 sesje Zgromadzenia
Ogólnego Członków Oddziału: 103. sesja (14 maja) z referatem prof. dr. hab. n. med., czł. koresp.
PAN Barbary Jarząb „W poszukiwaniu cech wspólnych raka gruczołów dokrewnych” oraz wykładami prof. dr. hab. n. med., czł. koresp. PAN Michała Tendery „Kardiolog – elektryk, hydraulik,
lekarz” oraz prof. dr. hab. n. med., czł. koresp. PAN Andrzeja Więcka „Tkanka tłuszczowa jako
narząd endokrynny”; 104. sesja (27 listopada) z referatem prof. dr. hab. inż., czł. rzecz. PAN Józefa
Głomba i prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka (rektora Politechniki Krakowskiej) „XXI wiek – nowa
rola nauki i techniki”.
Oddział PAN w Katowicach był także organizatorem dwóch prestiżowych cyklicznych konferencji naukowych, które zdobyły uznanie w kraju i za granicą: XIV Katowickiej Konferencji Naukowej
w 149. rocznicę uzyskania praw miejskich „Katowice w II Rzeczpospolitej” (Katowice, 9-10 września), na której wygłoszono 33 referaty; XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Postęp
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i zacofanie w kulturze Europy Środkowej” z cyklu Kultura Europy Środkowej (Zabrze, 13-14 listopada), na której wygłoszono 26 referatów.
Oddział wydał drukiem 3 publikacje. Kontynuował opiekę nad Środowiskowym Studium Doktoranckim z zakresu inżynierii środowiska. W roku akademickim 2014/2015 studiuje na nim 13
słuchaczy.
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
czł. rzecz. PAN Ryszard Tadeusiewicz, prezes
Oddział PAN w Krakowie liczył 55 członków PAN (34 rzeczywistych i 21 korespondentów).
Odbyły się dwa Zgromadzenia Ogólne Członków Oddziału oraz cztery posiedzenia Prezydium
Oddziału.
Dokonano wyboru Prezydium Oddziału PAN na kadencję 2015-2018 w składzie: prezes – prof. Ryszard Tadeusiewicz, czł. rzecz. PAN; wiceprezesi – prof. Barbara Bilińska, czł. koresp. PAN
i prof. Edward Nęcka, czł. rzecz. PAN; członkowie Prezydium – prof. Jerzy Lis, czł. koresp. PAN
i prof. Jerzy Vetulani, czł. koresp PAN.
Prezes Oddziału uczestniczył w posiedzeniach Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
oraz Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa. Członkowie Komisji współpracują jako
eksperci z miastem Kraków w ramach projektu „Strategia Rozwoju Krakowa”.
Podpisano porozumienie o współpracy naukowej z Oddziałem Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu w Nachiczewaniu.
Działało 30 komisji naukowych Oddziału skupiających 1006 członków. Odbyły się 124 posiedzenia naukowych Komisji, m.in. z udziałem naukowców z Niemiec, Włoch, Czech, Ukrainy, Rosji,
Japonii, Chin i Egiptu. Wspólnie z wyższymi uczelniami oraz innymi instytucjami zorganizowano
27 konferencji i seminariów, w tym pięć międzynarodowych (403 wystąpienia).
Oddział wydał 39 pozycji, w tym 12 tytułów znajduje się na liście czasopism punktowanych
MNiSW (6 roczników, 1 półrocznik, 3 kwartalniki, 1 dwumiesięcznik, 1 seria wyd.). Jeden tytuł
posiada IF, trzy tytuły znajdują się na liście ERIH+. We współpracy z czterema krakowskimi uczelniami i innymi instytucjami wydano 9 tytułów.
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 – 34. i 35. i trzy posiedzenia Prezydium.
Oddział pełnił funkcję integracyjną w stosunku do życia naukowego regionu lubelskiego, szczególnie poprzez aktywną działalność 18 komisji, skupiających 658 członków (w tym 134 zagranicznych).
Organizował i współorganizował liczne sesje naukowe, dyskusje panelowe, a także 7 krajowych oraz
7 międzynarodowych konferencji. Poprzez komisje Oddział utrzymuje kontakty z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi (szczególnie na Ukrainie, w tym ze Stacją Naukową PAN w Kijowie).
W 2014 roku Oddział wydał 11 czasopism naukowych (8 roczników i 3 kwartalniki – z czego
8 punktowanych). Są to TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie: Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, t. XI; Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, t. XIV; Architektury, Urbanistyki
i Studiów Krajobrazowych, t. IX; Komisji Historycznej, t. XI; Komisji Prawniczej, t. VII; Komisji
Politologii i Stosunków Międzynarodowych, t. IX; Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, t. IX; Komisji Nauk Medycznych, t. I; „MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa”,
t. XVI (8 numerów); kwartalnik ECONTECHMOD vol. 2, a także „Biuletyn Informacyjny” nr 19/2014
Oddziału PAN w Lublinie i dwie monografie. Pod patronatem Oddziału wydano kolejne numery
kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”. Na podkreślenie zasługuje wspólne wydawanie i finansowanie wymienionych pozycji przez uczelnie lubelskie i ukraińskie.
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Ze statutową działalnością Oddziału związana jest Fundacja Oddziału PAN w Lublinie „Nauka
i Rozwój Lubelszczyzny”, której głównym zadaniem, zrealizowanym w 2014 roku, było zorganizowanie i przeprowadzenie projektów szkoleniowych oraz badawczych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozbudowano i na bieżąco aktualizowano stronę internetową Oddziału – http://www.pan-ol.lublin.pl.
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
czł. koresp. PAN Aleksander Welfe, prezes
W roku 2014 Oddział zrzeszał 12 członków PAN (8 rzeczywistych i 4 korespondentów).
Przy Oddziale PAN w Łodzi działało 11 komisji naukowych oraz Klub Akademicki. Komisje,
zorganizowały konferencje naukowe: „Polska-Ukraina: Partnerstwo regionów”, „Prawa Człowieka.
Od teoretycznych uzasadnień po dylematy praktycznych zastosowań”, sesję dedykowaną pamięci
prof. Czesława Cierniewskiego, czł. rzecz. PAN „Między biologią a medycyną” oraz debatę Akademii Młodych Uczonych „Konflikt czy sztafeta pokoleń”.
W 2014 r. zorganizowano 4 posiedzenia Prezydium Oddziału. Odbyły się dwie sesje Zgromadzenia Ogólnego Oddziału i Rady Oddziału. Podczas pierwszej z nich wykład wygłosił prof. T. Kapitaniak, czł. koresp. PAN. Po sesji odbył się wernisaż prac malarskich prelegenta. Podczas drugiej
sesji wykład wygłosił przedstawiciel AMU – dr hab. inż. M. Bizukojć, prof. PŁ.
Dokonano wyboru władz Oddziału na kadencję 2015-2018. Prezesem został – prof. Aleksander
Welfe, czł. koresp. PAN; wiceprezesem – prof. Grzegorz Bartosz, czł. koresp. PAN.
W Oddziale wydano publikację „Rzeczownikowe derywaty sufiksalne w gwarach północnej
Małopolski i małopolsko-mazowiecko-wielkopolskiego pogranicza” upamiętniającą prof. K. Dejnę
i prof. S. Galę. Ukazało się pięć kolejnych numerów „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics” oraz XXVII tom „Fasciculi Archaeologiae Historicae”.
W Oddziale złożył wizytę prof. dr Mathias Sprinzl z Niemiec, przewodniczący The FEBS
Working Group for Integration oraz prof. Mitsuo Sekine z Japonii.
Członkowie Oddziału i jednostki naukowe PAN w Łodzi uczestniczyli w Festiwalu Nauki, Kultury i Sztuki, który odbył się w Łodzi.
Odbyła się sesja poświęcona pamięci prof. Władysława Welfe, czł. koresp. PAN. Odsłonięto
tablicę pamiątkową oraz nadano jego imię odnowionemu Centrum Informatyczno-Ekonometrycznemu Uniwersytetu Łódzkiego.
W siedzibie Oddziału PAN w Łodzi odbyło się inauguracyjne posiedzenie Konferencji Instytutów
Naukowych Łodzi (KIN) oraz Województwa Łódzkiego i sesja wyjazdowa Prezydium PAN, na
której dyskutowano m.in. o zmianach w obowiązującej Ustawie o PAN.
Przyznano Nagrody Prezydium Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych. Pracownicy Oddziału uczestniczyli w pracach i organizacji gali wręczenia Nagrody Łodzi
Akademickiej dla Dziennikarzy Honor Academicus 2014. Nagroda została przyznana Ewie Tyszko.
W Oddziale PAN w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Fundacji im. Tomasza
Jakuba Michalskiego. Laureatem Nagrody został dr hab. n. med. Krzysztof Książek, prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Oddział PAN w Łodzi zmodyfikował stronę internetową Oddziału.
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
czł. rzecz. PAN Roman Słowiński, prezes
Oddział PAN w Poznaniu liczy 32 członków PAN (12 rzeczywistych 20 korespondentów) oraz
4 członków Akademii Młodych Uczonych.
W 2014 roku odbyły się dwa Zgromadzenia Ogólne Oddziału (5 czerwca, 4 grudnia) oraz cztery
spotkania Prezydium Oddziału PAN (24 kwietnia, 5 czerwca, 15 września, 4 grudnia).
Oddział PAN w Poznaniu prowadzi działalność służącą integrowaniu życia naukowego w regionie, m.in. poprzez regularnie organizowane sesje i wykłady w ramach pięciu imprez cyklicznych.
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Odbyły się: 1) Dwugłos Nauki (27 listopada) „Dusza-umysł-wolna wola”; 2) Światowy Tydzień
Mózgu (10-14 marca); 3) Letnie Spotkania z Nauką (8 spotkań w 2014 roku); 4) Poznański Festiwal
Nauki i Sztuki (8-10 kwietnia); 5) PANorama 2014 Poznań (27 kwietnia).
W ramach 21 komisji działających przy Oddziale PAN w Poznaniu pracuje 760 osób – przedstawicieli jednostek PAN, wyższych uczelni i instytutów resortowych, a także naukowcy spoza regionu
Wielkopolski. Formą ich pracy są konferencje, sympozja oraz spotkania naukowe. Członkowie komisji naukowych pracują w gremiach samorządowych i rozmaitych zespołach opiniotwórczych.
Oddział PAN w 2014 roku organizował lub współorganizował 31 konferencji i wykładów, wydał
25 publikacji. Prezes Oddziału objął patronatem 5 konferencji. Pod patronatem Oddziału wygłoszono 121 referatów, wydano 5 opinii.
W roku 2014 odbyła się kolejna edycja „Konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w ubiegłym roku, której wiodącym autorem jest doktorant z terenu Oddziału”. Zgodnie
z założeniami regulaminu, prace nadesłane na konkurs oceniane były w pięciu obszarach nauki.
Plan wydawniczy na rok 2014 został zrealizowany w całości. Przez Polską Akademię Nauk został
sfinansowany druk „Dwugłosu Nauki”. Wydawnictwa komisji są finansowane przy współudziale
uczelni wyższych.
Na zaproszenie Prezesa Oddziału PAN w Poznaniu w maju 2014 r. gościł prof. James H. Patterson z Indiana University w USA.
Prezydium Oddziału prowadzi stałą współpracę z państwowymi uczelniami wyższymi poprzez
udział w posiedzeniach Kolegium Rektorów, w inauguracjach roku akademickiego, w ważnych
konferencjach i spotkaniach. Oddział prowadzi współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi
regionu oraz z władzami miasta, województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego.
Oddział kontynuował przewodniczenie pracom nad projektem zapoczątkowanym w roku 2013
„Aglomeracja poznańska metropolią informatyczną”.
Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
czł. koresp. PAN Andrzej Żelaźniewicz, prezes
Oddział PAN we Wrocławiu zrzeszał 19 członków PAN (7 rzeczywistych, 12 korespondentów).
W 2014 r. odbyły się dwie sesje Zgromadzenia Ogólnego i sześć posiedzeń Prezydium, podczas
których omawiano m.in. zadania Oddziału: w tym w zakresie promocji i upowszechniania nauki, np.
drugie wydanie „Przyrody Dolnego Śląska”, a także współpracy z zagranicą. Dyskutowano nt. działalności PAN i jej jednostek naukowych, a także nowelizacji ustawy o PAN. Podczas II sesji Zgromadzenia Ogólnego odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody Wrocławskiego Oddziału PAN „Iuvenes Wratislaviae” za wybitne osiągnięcie naukowe w roku 2014 oraz Medali „Iuvenes Wratislaviae”
za osiągnięcia naukowe.
Członkowie komisji naukowych Oddziału brali udział w XVII edycji Dolnośląskiego Festiwalu
Nauki m.in. wygłoszono wykład inauguracyjny Cywilizacja książki – od tabliczki do tabletu, prezentowano procesy przyrodnicze na warsztatach dla młodzieży.
Kontynuowano działalność na rzecz budowy metra we Wrocławiu. W imieniu „Grupy PAN
Metro” zaprezentowano na międzynarodowej konferencji pracę studialną „Analiza nowoczesnych metod drążenia tuneli metra w odniesieniu do warunków Wrocławia”. Oddział objął patronatem m.in.: XX Targi Książki Naukowej we Wrocławiu, 12th Students Science Conference. Prezes Oddziału brał udział w pracach Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola
i Zielonej Góry.
Odbyły się konferencje i sesje naukowe, m.in.: „International Workshop Innovative Structural
Systems in Architecture”; V Sympozjum „Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych
i biologicznych”; „International Conference Languages in Contact”; „Czy potrzebna jest nam
humanistyka?”; „Cyfrowe Spotkania z Zabytkami”; „3rd Workplace and Indoor Aerosols Conference” oraz międzynarodowe warsztaty naukowe Martian Cryosphere Workshop II.
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Oddział współpracował m.in.: z University of Malta przy organizacji konferencji „Languages in
Contact 2014”, z Pontificia Università della Santa Croce z Rzymu przy współorganizacji konferencji
„Ways to Religion”, która odbędzie się w 2015 r. Organizowano posiedzenia z udziałem gości zagranicznych m.in. z prof. H.E. Frimmelem z Julius-Maximilians Universität Würzburg w Niemczech
oraz dr. R. Borgesem z Radboud University Nijmegen w Holandii.
Ukazały się: „Academic Journal of Modern Philology”, vol. 3 (2014); Prace Komisji Nauk Filologicznych: vol. 6 „Publikacje studentów Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych i Społecznych UWr”, vol. 7 „Oblicza komunikacji”, vol. 8 „Język, kultura, komunikacja”; „Archives of Civil and Mechanical Engineering”; „Styles of Communication”, No 6 (2014);
„Languages in Contact, vol. 2.: Ways to Protolanguage”; „Współczesna myśl techniczna w naukach
medycznych i biologicznych”.
W Oddziale działało 14 komisji naukowych, które skupiają ok. 640 naukowców z polskich jednostek naukowych, a także 13 z uczelni zagranicznych. W różnych formach działalności Oddziału
uczestniczyło 1188 przedstawicieli nauki. Odbyło się: 66 statutowych posiedzeń organów i innych
gremiów korporacyjnych oraz 74 wydarzenia promujące naukę.
AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH
W roku sprawozdawczym Zebranie Ogólne Akademii Młodych Uczonych obradowało dwukrotnie. Podczas obrad wybrano władze w kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 października 2014 r.
w składzie: przewodniczący – dr hab. Jakub Fichna oraz zastępcy – dr hab. Monika Kaczmarek,
dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska i dr hab. Michał Wierzchoń. Przygotowano i przyjęto nową wersję Regulaminu AMU.
Przedstawiciele Akademii Młodych Uczonych odbyli spotkania m.in. z prof. Markiem Ratajczakiem – Sekretarzem Stanu w MNiSW, Kapitułą ds. AMU oraz władzami Rady Młodych Naukowców.
Uczestniczyli także w posiedzeniach Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP
oraz Prezydium PAN.
Podczas dwóch spotkań organizowanych przez Akademię Młodych Uczonych – sympozjum
„Mobilność polskich naukowców II: wnioski i rekomendacje” i debaty „Konflikt czy sztafeta pokoleń”, dyskutowano na temat kwestii związanych z modelem kariery naukowej w Polsce. Wraz z członkami Collegium Invisibile przedstawiciele AMU odbyli dwie debaty: „Interdyscyplinarność w naukach społecznych: szanse i zagrożenia” i „Ucieczka z USOSa. Studia humanistyczne i umasowienie
kształcenia”, które zaowocowały przyjęciem wspólnych opinii. AMU włączyła się także instytucjonalnie w prace nad Paktem dla Nauki.
Akademia Młodych Uczonych zintensyfikowała swoją działalność międzynarodową – m.in. jej
przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach organizowanych przez Die Junge Akademie (DJA)
w Berlinie, AMU była współorganizatorem konkursu europejskiego „Kogo porywa Europa?”.
KOMISJA DO SPRAW ETYKI W NAUCE
W 2014 r. odbyło się osiem posiedzeń Komisji do spraw etyki w nauce (14 stycznia, 11 marca,
1 kwietnia, 6 maja, 17 czerwca, 23 września, 25 listopada, 19 grudnia).
Komisja rozpatrzyła sprawy dotyczące naruszenia zasad etyki w badaniach naukowych przez
pewnych pracowników naukowych niektórych uczelni, jednostek naukowych Akademii oraz instytutów badawczych, w szczególności dotyczących ewentualnych: plagiatów i nieuzasadnionych cytowań własnych prac, nieprawidłowości w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora
oraz konfliktu interesów w związku z przygotowaniem recenzji i naruszeń praktyk wydawniczych.
Na posiedzeniach Komisji dyskutowano o nieprawidłowościach w przeprowadzaniu postępowań
o przyznanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, mimo negatywnej recenzji pracy habilita– 21 –

cyjnej oraz o zgodności z etyką w nauce otwarcia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym studiów
podyplomowych Homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji. Omawiano również problemy związane z zatrudnianiem w uczelniach pracowników naukowych, wobec których kara nagany, np. za plagiat, uległa zatarciu, a także zasadności wymogu wydania zgody przez Komisję Etyki
na przeprowadzenie anonimowych badań kwestionariuszowych o aktywności fizycznej, stawianego
przez jednego z recenzentów artykułu naukowego.
W związku z rozpatrywaniem kwestii etycznych w dwóch sprawach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju członkowie Komisji spotkali się z dyrektorem NCBR i wyjaśniali
m.in. kwestie procedur stosowanych przy przyznawaniu funduszy na realizowanie projektów badawczych, doboru ekspertów czy też zasad opiniowania.
Komisja do spraw etyki w nauce wydała stanowisko w sprawie nieuczciwych praktyk przy zamieszczaniu w publikacjach naukowych cytowań i autocytowań, w którym wyraziła „głębokie zaniepokojenie faktem rozprzestrzeniania się w środowisku naukowym oszukańczych praktyk polegających na zamieszczaniu w publikacjach naukowych nieuzasadnionych cytowań i autocytowań w celu
uzyskania korzyści wynikających z zawyżania w ten sposób wskaźników takich jak Impact factor
(IF) oraz indeks Hirscha (h-index)”. Komisja uznała, że: „wskaźniki te są powszechnie stosowane
do oceny dorobku naukowców w procedurach awansowych oraz przy rankingach instytucji i czasopism naukowych. Wykorzystuje się je również podczas rozpatrywania wniosków o finansowanie
badań. Działania takie, całkowicie sprzeczne z podstawowymi zasadami etyki naukowej, stanowią
zarówno poważne wykroczenie przeciwko dobru społeczności naukowej, jak i zagrożenie dla prawidłowego działania instytucji naukowych oraz finansujących naukę”.
KOMISJA REWIZYJNA PAN
W roku sprawozdawczym Komisja Rewizyjna PAN odbyła 3 spotkania (21 maja, 23 października i 11 grudnia), ponadto wiele spraw było uzgadnianych między członkami Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Opracowano łącznie 6 opinii, analiz i ocen w następujących sprawach: (1) Opinia o działalności
statutowej Polskiej Akademii Nauk w roku 2013; (2) Opinia Komisji Rewizyjnej PAN odnośnie
sprawozdania finansowego Akademii za 2013 rok; (3) Analiza i ocena projektu planu finansowego
Polskiej Akademii Nauk na rok 2014; (4) Opinia i rekomendacje odnośnie wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2013; (5) Analiza i ocena projektu budżetu Polskiej Akademii Nauk na rok 2014; (6) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wyboru podmiotu do badania
sprawozdania finansowego Akademii za rok 2014.
Dokumenty te stanowiły rekomendacje Komisji Rewizyjnej dla Prezydium PAN i Zgromadzenia
Ogólnego PAN do podjęcia stosownych uchwał.
RADA DYREKTORÓW JEDNOSTEK NAUKOWYCH AKADEMII
W 2014 roku Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii, pod przewodnictwem prof. Piotra Zielenkiewicza, omawiała sprawy związane z działalnością jednostek naukowych PAN na trzech
posiedzeniach, w dniach: 9 maja, 17 lipca i 18 grudnia. Spotkania odbyły się z udziałem Wiceprezesa PAN prof. Marka Chmielewskiego, jedno z udziałem Prezesa PAN prof. Michała Kleibera. Na
zaproszenie przewodniczącego Rady Dyrektorów w posiedzeniach Rady uczestniczyli: prof. Lena
Kolarska-Bobińska Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marek Ratajczak Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Andrzej Galik Zastępca Dyrektora ds. IT i Polityki Jakości Krajowego Punktu Kontaktowego PR HORYZONT 2020.
Przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń Rady Dyrektorów były w szczególności następujące
kwestie: konieczność nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk; potrzeba zapewnienia pomocy
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jednostkom, których siedziby są zagrożone w związku z toczącymi się procesami reprywatyzacyjnymi; prowadzenie studiów doktoranckich w instytutach PAN; ocena ewaluacji jednostek naukowych;
finansowanie działalności statutowej; ocena instytutów PAN dokonywana przez Rady Kuratorów
Wydziałów I-V PAN, a także udział polskich naukowców w projektach programu Horyzont 2020.
Przewodniczący Rady Dyrektorów prof. Piotr Zielenkiewicz uczestniczył wraz z przedstawicielami Akademii w posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, a także Podkomisji stałej do kontroli
realizacji budżetu. W trakcie tych posiedzeń rozpatrywano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy
o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw, a także rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
RADA DO SPRAW NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Rada do spraw niekonwencjonalnych źródeł energii jest zespołem doradczym Prezesa Polskiej
Akademii Nauk. W jej skład wchodzą przedstawiciele uczelni technicznych, jednostek naukowych
PAN i prezesi największych firm działających w Polsce, związanych z branżą energetyczną. Przewodniczącym Rady jest czł. rzecz. PAN Władysław Włosiński, inicjator powołania Centrum Badawczego PAN „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłonnie. Jednostka powstała w wyniku
umowy podpisanej w 2012 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Instytutem
Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN i jest finansowana ze środków UE, których
dysponentem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
W dniu 9 kwietnia 2014 r. odbyło się w Jabłonnie posiedzenie Rady, w której uczestniczył m.in.
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Uczestnicy posiedzenia zapoznali się ze stanem prac na budowie Centrum Badawczego PAN
„Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłonnie. W trakcie spotkania omawiano m.in. harmonogram dalszych prac przy tworzeniu Centrum, koncepcję prac badawczych i wdrożeniowych podejmowanych w jednostce oraz stan przygotowywania kadr dla Centrum.
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Czł. rzecz. PAN Stanisław Filipowicz
Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych
i Społecznych PAN
(kadencja 2011-2014)
W końcu roku sprawozdawczego Wydział
liczył 50 członków krajowych (27 członków
rzeczywistych i 23 korespondentów) oraz
30 członków zagranicznych. Z głębokim żalem pożegnaliśmy członka zagranicznego PAN
Jacquesa Le Goffa (Francja).
Wydział odbył dwa zebrania plenarne.
• Na zebraniu plenarnym w dniu 27 marca
dyskutowano nad przygotowaniem stanowiska
wydziału dotyczącego pozycji i roli polskiej humanistyki i nauk społecznych we współczesnym
świecie. Wynikiem dyskusji było przygotowanie
opracowania Stanowisko Wydziału I Polskiej
Akademii Nauk w sprawie sytuacji nauk humanistycznych i społecznych w Polsce, które zostało
przesłane do najwyższych władz państwowych.
Ponadto na zebraniu uzupełniono skład Komitetu Językoznawstwa PAN, przekazano informację
o nagrodach naukowych, które zostały przyznane
przez wydział w 2014 roku oraz podjęto uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statutach
Instytutu Psychologii PAN i Instytutu Studiów
Politycznych PAN.
• Na zebraniu w dniu 6 listopada wybrano czł.
rzecz. PAN Stanisława Filipowicza na przedstawiciela Wydziału w Prezydium PAN na kadencję
2015-2018; czł. koresp. PAN Wiesława Grudzewskiego na przedstawiciela Wydziału w Komisji
Rewizyjnej PAN na kadencję 2015-2018; czł.
koresp. PAN Jerzego Axera i czł. rzecz. PAN
Zbigniewa Kwiecińskiego na przedstawicieli Wydziału w Kapitule Akademii Młodych Uczonych
na kadencję 2015-2018. Wydział zaopiniował
zmiany w statutach: Instytutu Badań Literackich
PAN, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN,
Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Instytutu Rozwoju Wsi
i Rolnictwa PAN, Instytutu Studiów Politycznych
PAN oraz Instytutu Sztuki PAN. Przyjęto uchwałę w sprawie wskazania kandydatów Wydziału
do rad naukowych instytutów naukowych i pomocniczych jednostek naukowych na kadencję
2015-2018. Przewodniczący Rady Kuratorów

czł. rzecz. PAN Jerzy Brzeziński przedstawił informację o przeprowadzonej przez Radę ocenie
instytutów naukowych Wydziału; prof. dr hab.
Marek Okólski, przewodniczący Komitetu Badań
nad Migracjami PAN, przedstawił przygotowany
przez Komitet raport Społeczne skutki poakcesyjnej migracji ludności Polski, który wywołał
ożywioną dyskusję zebranych.
Nagrody i wyróżnienia naukowe Wydziału
Laureatami nagród naukowych Wydziału zostali: w dziedzinie historii im. Joachima Lelewela – prof. dr hab. Hanna Zaremska z Instytutu
Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN za pracę
Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina Krakowska; w dziedzinie literatury i filologii im. Aleksandra Brücknera – dr Elżbieta Rybicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę Geopoetyka;
w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza
Nitscha – prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa z Instytutu Języka Polskiego PAN za pracę Polskie
gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych
na tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne; w dziedzinie nauk politycznych – prof. dr hab. Krystyna Chojnicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pracę Car i cerkiew. Prawosławie rosyjskie
w reformach Piotra Wielkiego; w dziedzinie
prawa im. Leona Petrażyckiego – dr Wojciech
Brzozowski z Uniwersytetu Warszawskiego za
pracę Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP.
Nagrody i wyróżnienia członków Wydziału
Członkowie Wydziału zostali uhonorowani
licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Jerzy Axer
otrzymał nagrodę Rektora UW; Andrzej Buko
otrzymał medal Daniela Halickiego przyznany
przez Radę Obwodu miasta Lwów oraz tytuł
Honorowego Przyjaciela miasta Kalisza; Jacek
Fisiak został członkiem honorowym Linguistic
Society of America oraz Societas Linguistica
Europaea; Andrzej Friszke otrzymał nagrodę Klio
za książkę pt. Rewolucja Solidarności; Stanisław
Gomułka odznaczony został przez Prezydenta RP
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski;
Zbigniew Kwieciński otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
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oraz wybrany został honorowym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego;
Mirosława Marody otrzymała nagrodę Rektora
UW; Karol Modzelewski otrzymał nagrodę historyczną tygodnika „Polityka” za książkę Zajeździmy kobyłę historii. Wspomnienia poobijanego jeźdźca. Książka prof. Modzelewskiego
otrzymała także najważniejszą polską nagrodę
literacką – NIKE; Stanisław Mossakowski odznaczony został przez Prezydenta RP Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz
w ramach obchodów 650-lecia Uniwersytetu
Jagiellońskiego po pięćdziesięciu latach odbyło
się uroczyste odnowienie jego doktoratu; Andrzej Rottermund otrzymał doroczną nagrodę
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Henryk Samsonowicz otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu; Piotr Sztompka odznaczony został
przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz otrzymał najwyższe odznaczenie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Medal Złoty Plus Ratio Quam Vis;
Stanisław Waltoś został honorowym przewodniczącym Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów
Krakowskich; Jerzy Wilkin otrzymał tytuł Fellow
nadany przez European Association of Agricultural Economists; Aleksander Welfe wybrany został
na Prezesa Oddziału Łódzkiego PAN; Elżbieta
Witkowska-Zaremba odznaczona została przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotym Medalem Gloria Artis.
Działalność komitetów naukowych
W roku sprawozdawczym Wydział I Nauk
Humanistycznych i Społecznych PAN skupiał
24 komitety naukowe. Komitety zostały poddane
ocenie przez Radę Kuratorów Wydziału I PAN.
Komitet Historii Nauki i Techniki spotkał
się na 3 zebraniach plenarnych. Jedno z nich
poświęcone było dyskusji o roli nauk humanistycznych i popularyzacji wiedzy w budowaniu
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
Sekcja Badań nad Historią Syberii zorganizowała 5 posiedzeń, podczas których referat wygłosiła m.in. Z. Strzyżewska „Z dziejów Polaków
w Turkiestanie”. Odbyły się 2 zebrania Sekcji Historii Uniwersytetów i Szkolnictwa poświęcone

zagadnieniom szkolnictwa polskiego na obczyźnie. Komitet współorganizował konferencję „Jean
Emmanuel Gilibert i jego rola w rozwoju historii
naturalnej na Uniwersytecie Wileńskim”. Kontynuował również starania o uczynienie z historii
nauki oddzielnej dyscypliny naukowej.
Komitet Językoznawstwa spotkał się na 4
posiedzeniach plenarnych, podczas których przedstawiono 8 referatów naukowych, m.in. A. Pajdzińskiej „Jan Baudouin de Courtenay – prekursor nie tylko strukturalizmu”. Działające przy
komitecie sekcje spotkały się na 5 posiedzeniach,
podczas których referat wygłosiła m.in. Z. Zaron
„O semantyce pojęcia małżeństwo”. Komitet wydał monografię Znaki pamięci. Spuścizna językoznawców polskich II połowy XX wieku. Opublikowano kolejny numer czasopisma „Onomastica”.
Komitet Nauk Demograficznych spotkał się
na 2 posiedzeniach plenarnych, z których jedno
zostało zorganizowane wspólnie z Instytutem
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i poświęcone było
jubileuszowi pracy I. Frenkla. Komitet zorganizował, wspólnie z Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, konferencję „Państwo, regiony
i miasta wobec przemian demograficznych”. Odbyło się 5 spotkań Zespołu Demografii Historycznej. Wydano kolejne numery „Studiów Demograficznych” i „Przeszłości Demograficznej Polski”.
Komitet Nauk Ekonomicznych spotkał się
czterokrotnie. Na jednym z zebrań A. Jakimowicz
przedstawił wykład „Podstawy interwencjonizmu
państwowego”, a B. Fiedor przedstawił raport
„Stan nauk ekonomicznych w Polsce w świetle
wyników badania ankietowego”. Wydano 6 kolejnych numerów dwumiesięcznika „Ekonomista”.
Komitet Nauk Etnologicznych spotkał się
na 2 zebraniach plenarnych. Na jednym z nich
M. Radkowska-Walkowicz omówiła nowe kierunki badań w zakresie antropologii medycznej.
Komitet, we współpracy z Instytutem im. Oskara
Kolberga i pod patronatem Prezydenta RP, zorganizował międzynarodową konferencję „Dzieło
Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie”, a także ogólnopolską konferencję „Od
etnografii wsi do antropologii współczesności”
z okazji 100-lecia urodzin J. Burszty. Komitet był
także współorganizatorem „World Congress on
State Origins and Related Subjects” oraz wystawy
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„Potomkowie Kolberga. Etnologia XXI wieku”.
Opublikowano kolejny tom czasopisma „Lud”
oraz książkę Od etnografii wsi do antropologii
współczesności.
Komitet Nauk Filozoficznych spotkał się
trzykrotnie. Komitet zorganizował spotkanie
z dziekanami i dyrektorami instytutów filozofii
z całej Polski. Podejmowano działania w sprawie
dążenia do wprowadzenia pakietu zajęć filozoficznych na wszystkich kierunkach, przyznania
filozofii statusu kierunku, który można studiować
bezpłatnie jako drugi kierunek. Kontynuowano
prowadzenie strony internetowej www.studiujfilozofię.pl, która zawiera informacje ważne dla
maturzystów zastanawiających się nad wyborem
filozofii jako kierunku studiów. Komitet objął patronatem 3 konferencje, w tym konferencję „Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna –
wyzwania”. Wydano kolejne numery kwartalnika
„Przegląd Filozoficzny”, opublikowano 3 filmowe wywiady (z J. Domańskim, W. Stróżewskim
i T. Ślipką) z cyklu „Wywiady z Nestorami Filozofii Polskiej”.
Odbyły się 2 posiedzenia plenarne Komitetu
Nauk Historycznych. Na jednym z nich referat
„Powstanie którego nie było… Nowe spojrzenie na Wiosnę Ludów w Poznańskiem” wygłosił
K. Makowski. Komitet podjął działania w celu
jak najszerszego włączenia historyków polskich
w prace programowe XXII Międzynarodowego
Kongresu Nauk Historycznych w Jinan (Chiny)
w 2015 r. Działające przy komitecie Zespoły
współorganizowały 9 konferencji, w tym 3 międzynarodowe, m.in. „Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych na przestrzeni
XX wieku”. Wydano kolejne numery „Studia
Maritima” i „Wiadomości Numizmatycznych”.
Odbyły się 3 zebrania plenarne Komitetu
Nauk o Finansach z udziałem młodych naukowców. Dyskutowano nad kwestią studiów trzeciego
stopnia z zakresu nauk ekonomicznych. Komitet
wydał kolejny podręcznik dla szkół wyższych
„Komparatystyka finansów”. Komitet objął patronatem 9 konferencji, w tym międzynarodową
konferencję „Finanse neoklasyczne a finanse
behawioralne”. Ukazał się kolejny numer czasopisma „Finanse”. Laureatem dorocznej Nagrody
Komitetu za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu finansów został K. Jackowicz.

Odbyły się 2 posiedzenia plenarne Komitetu
Nauk o Kulturze. Na posiedzeniach dyskutowano na temat kondycji polskiego kulturoznawstwa i nauk humanistycznych. Wystosowano
list do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dotyczący protestu środowiska kulturoznawców
w obliczu zaniechania przez Ministerstwo oceny
czasopism w roku 2014. Ukazały się dwa numery
„Przeglądu Kulturoznawczego”.
Komitet Nauk o Kulturze Antycznej spotkał
się na 8 posiedzeniach, na których referaty wygłaszali członkowie komitetu i zagraniczni goście,
m.in. Jürgen Hammerstaedt z Universität zu Köln.
Przedstawiono odpowiednim organom rządowym
stanowisko w sprawie systemu oceny dorobku
naukowego polskich uczonych (głównie listy czasopism punktowanych). Komitet, we współpracy
z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem
im. Adama Mickiewicza, zorganizował interdyscyplinarną konferencję „Fragments, Wholes and
Holes. Reconstructing the Ancient World in Theory and Practice”. Ukazał się kolejny numer czasopisma „Meander”. Wydano monografię Szkło
antyczne i wczesnobizantyjskie z terenu Rumunii
i północnej Bułgarii. Odbyły się 2 posiedzenia
Sekcji Bizantynologicznej.
Komitet Nauk o Literaturze spotkał się na
2 zebraniach plenarnych. Komitet organizował
i współorganizował konferencje inicjujące nowe
kierunki badań interdyscyplinarnych, w tym konferencję „Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?” oraz „Literatura
piękna i medycyna”. Komisja Polonistyki Zagranicznej przygotowała raport dotyczący polonistyki „pogranicznej” (Ukraina, Litwa, Białoruś,
Łotwa). Komitet, wspólnie z Instytutem Badań
Literackich PAN, opublikował cyfrowy Atlas polskiego romantyzmu. Świat-Europa-Polska.
Odbyły się 3 posiedzenia plenarne Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, w tym
jedno przygotowane przez Sekcję Młodych „Rozwój Kapitału Ludzkiego”, poświęcone kluczowym wyzwaniom i perspektywom zatrudnienia.
Działania komitetu skupiały się wokół wyzwań
dla rozwoju Polski wynikających z przemian demograficznych, dylematów współczesnego rynku
pracy, migracji, ubezpieczeń, a także problemów
związanych z decentralizacją polityki społecznej.
Na uroczystym posiedzeniu komitetu wręczono
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medal Szuberta, którego laureatką została M. Szylko-Skoczny. Wydano kolejne numery „Problemów Polityki Społecznej. Studiów i Dyskusji”.
Odbyły się 4 posiedzenia plenarne Komitetu Nauk Orientalistycznych, na których referat
wygłosili L. Sudyka „Zapomniana poezja. Sanskrycka twórczość keralskich kobiet” i E. Siemieniec-Gołaś „Tureckie teksty transkrybowane i ich
wkład w badania nad historią języka tureckiego”.
Komitet, we współpracy z Polskim Towarzystwem Orientalistycznym i Wydziałem Orientalistycznym UW, zorganizował II Ogólnopolską
Konferencję Orientalistyczną „W poszukiwaniu
tożsamości narodowej, religijnej i kulturowej
w krajach Azji i Afryki”, w ramach której odbyły się Warsztaty dla Młodych Orientalistów.
Zorganizowano również, wspólnie z Wydziałem
Orientalistycznym UW, IV Międzynarodową
Konferencję Orientalistyczną „Manuscript and
Book Cultures in Asia and Africa” połączoną
z Warsztatami rękopisów orientalnych i krytyki tekstu. Ukazał się kolejny numer „Rocznika
Orientalistycznego”.
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
odbył 4 posiedzenia plenarne, w tym 3 wyjazdowe, które miały na celu integrację środowiska oraz zapoznanie się z osiągnięciami danego
ośrodka naukowego. We współpracy z Katedrą
Zarządzania Międzynarodowego UE w Krakowie, Fundacją Zarządzania Międzynarodowego
oraz Academia de Studii Economice a Moldovei
w Kiszyniowie zorganizowano konferencję naukową polskich i mołdawskich badaczy z zakresu
nauk o zarządzaniu. Komitet objął patronatem
8 konferencji. Wydano kolejne numery czasopisma „Organizacja i Kierowanie” oraz monografię Management Science in Transition Period in
Moldova and Poland. Processes and Structure in
the Time of Destabilization.
Komitet Nauk o Sztuce odbył 3 posiedzenia
z referatami m.in. I. Szmelter ,,Wielodyscyplinarne badania nad tryptykiem Sąd Ostateczny w Muzeum Narodowym w Gdańsku’’ i P. Piotrowskiego
„Europejskie peryferie w obliczu teorii postkolonialnej”. Komitet brał udział w społecznej akcji
ochrony terenów wokół zabytków w Gołuchowie
i Kórniku, a także patronował sesjom naukowym
w Zamku Królewskim. Wydano kolejny numer
„Rocznika Historii Sztuki”.

Komitet Nauk Pedagogicznych odbył 3 plen arne posiedzenia, w tym jedno połączone
z uświetnieniem 110. rocznicy urodzin założyciela komitetu B. Suchodolskiego. Zorganizowano
także wspólne posiedzenie członków komitetu
z dziekanami i dyrektorami instytutów pedagogicznych wszystkich uniwersytetów i akademii
pedagogicznych w kraju. Komitet zorganizował
28. Letnią Szkołę Młodych Pedagogów. Kontynuowano współpracę z Komitetem Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Wydano kolejny tom „Rocznika Pedagogicznego”.
Odbyły się 4 posiedzenia plenarne Komitetu
Nauk Politycznych. Na jednym z nich obecny
był przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komitet koncentrował się na
finalizacji prac związanych z raportem o stanie
polskiej politologii, podkreślał również wagę połączenia nauk humanistycznych i społecznych,
uznając ich rozdzielanie za sztuczne. Komitet
współorganizował 2 konferencje: „10 lat Polski
w Unii Europejskiej” oraz „Perspektywy badań
politologicznych w Polsce”.
Odbyły się 2 posiedzenia plenarne Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych z udziałem
dyrektorów uniwersyteckich instytutów archeologicznych poświęcone ocenie i dyskusji nad
aktualnym stanem kształcenia archeologów. Prezydium komitetu spotkało się z nowo powołaną dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
M. Rozbicką, deklarując poszerzenie współpracy.
Zespół Teorii i Metod Badań Archeologicznych
zorganizował, we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku i Instytutem Prahistorii
UAM, konferencję „Zagadnienia schematyzacji
i geometryzacji w sztuce archaicznej”. Zespół
Archeologii Historycznej, we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku zorganizował
konferencję „Archeologia Miast”.
Komitet Nauk Prawnych odbył 3 posiedzenia plenarne, które poświęcono m.in. dekonstrukcji systemu prawa w warunkach płynnej
nowoczesności, kryteriom parametrycznej oceny czasopism afiliowanych przy komitecie oraz
projektowi jednolitych zasad cytowania aktów
normatywnych oraz prawniczych publikacji naukowych. Na jednym z posiedzeń referat „Paradygmat prawa europejskiego – czyżby prawo
w płynnej nowoczesności” wygłosiła E. Łętowska.
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Komitet zorganizował konferencję „Wolność odrodzona – wolność zagrożona”. Wydano kolejne
numery czasopisma „Państwo i Prawo” oraz „Polish Yearbook of International Law”.
Komitet Nauk Teologicznych spotkał się
dwukrotnie. Komitet organizował, współorganizował oraz objął patronatem 6 konferencji
naukowych. Komitet podjął działania na rzecz
intensyfikacji współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. organizując, wspólnie
z Kuratorium Europejskiego Stowarzyszenia
Teologów, międzynarodową konferencję na temat sekularyzacji. Ukazały się 3 tomy „Studiów
Nauk Teologicznych PAN”.
Komitet Psychologii spotkał się trzykrotnie
na posiedzeniach plenarnych. Tematem XXIII
Kolokwiów Psychologicznych, organizowanych
wspólnie ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej i Instytutem Psychologii UWr, była podmiotowość człowieka we współczesnym świecie.
Zorganizowano, we współpracy z Instytutem
Psychologii PAN, konferencję „What’s Next for
Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies”. Komitet podejmował działania integrujące środowisko
psychologów akademickich i psychologów-praktyków wokół idei ochrony tytułu zawodowego
psychologa. Komitet poparł ideę „Dziecko bez
stopni”. Ukazały się kolejne numery „Studiów
Psychologicznych” i „Polish Psychological Bulletin”. Laureatem IX edycji Konkursu o Nagrodę
im. Andrzeja Malewskiego został M. Wierzchoń.
Komitet Słowianoznawstwa spotkał się na
5 posiedzeniach plenarnych, na których referat
wygłosiła m.in. A. Zielińska „Mowa pogranicza
a wielojęzyczność. Z badań w województwie lubuskim” oraz I. Malej „Syndrom Fausta: Michaił
Wrubel i Johann W. Goethe”. Komitet, pełniąc
funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy
z MKS, podejmował działania związane z organizacją XVI Międzynarodowego Kongresu Slawistów. Sekcja Bałkanistyczna rozpoczęła sporządzanie raportu o stanie polskiej bałkanistyki
uniwersyteckiej. Komitet objął patronatem 2 konferencje. Opublikowano kolejne numery „Slavii
Orientalis” i „Rocznika Slawistycznego”.
Komitet Socjologii zwołał 3 zebrania plenarne, na których dyskutowano m.in. na temat
systemu edukacji wyższej w Polsce. Komitet, we

współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii
PAN, zorganizował konferencję „Metodologiczne inspiracje 2014: Badanie ilościowe w naukach
społecznych – wyzwania i problemy”. Ukazały
się kolejne numery kwartalników „Kultura i Społeczeństwo” oraz „Studia Socjologiczne”, a także
publikacja Głosy w sprawie interdyscyplinarności. Socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach,
podejściach i swych doświadczeniach.
Komitet Statystyki i Ekonometrii odbył
3 zebrania plenarne. Na jednym z nich referat
„Dynamika powiązań pomiędzy giełdami światowymi: wpływ kryzysów i globalizacji” wygłosił
R. Doman. Komitet współorganizował 5 konferencji naukowych, w tym, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie konferencję „Modelowanie i prognozowanie zjawisk
społeczno-gospodarczych”. Zorganizowano kolejne „Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki” – coroczną konferencję dla
młodych uczonych, przygotowujących doktorat
lub habilitację. Utworzono Sekcję Badań Operacyjnych. Wydano kolejne numery „Przeglądu
Statystycznego”.
Działalność komitetów problemowych
W roku sprawozdawczym przy Wydziale
I PAN działało 5 komitetów problemowych. Komitety, na zebraniu plenarnym Wydziału, przedstawiły sprawozdania z działalności w bieżącej
kadencji.
Odbyły się 2 posiedzenia plenarne Komitetu
Badań nad Migracjami. Komitet współorganizował z Narodowym Bankiem Polskim i Polskim
Instytutem Spraw Międzynarodowych, międzynarodową konferencję „Dekada mobilności. Polacy
we współczesnych przestrzeniach migracyjnych”.
Komitet ukończył raport o skutkach społecznych
współczesnej emigracji z Polski oraz wydał monografię Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Społeczne skutki emigracji Polaków po
2004 roku, opartą o treść raportu. Przygotowano
ekspertyzę naukową „Wpływ najnowszej polskiej
diaspory na społeczeństwo polskie – aspekty społeczne i kulturowe”. Komitet aktywnie współpracował z instytucjami państwowymi m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Rządową Radą
Ludnościową, Kancelarią Prezydenta RP oraz
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Senatem RP. Wydano kolejne numery kwartalnika „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”.
Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich zorganizował 3 zebrania
plenarne, w tym jedno połączone z sesją jubileuszową z okazji 90-lecia urodzin W. Kamińskiego. Pod patronatem komitetu zorganizowano
XIX warsztaty dla młodych ekonomistów rolnych
i pracowników nauki. Komitet, we współpracy
z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,
zorganizował seminarium „XXV lat przemian
ustrojowych oraz 10 lat wsi i rolnictwa w UE”.
Ukazały się kolejne zeszyty „Roczników Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”
oraz „Zagadnień Ekonomiki Rolnej”.
Odbyły się 2 posiedzenia plenarne Komitetu
Etyki w Nauce, w tym jedno zorganizowane we
współpracy z Komitetem Naukoznawstwa poświęcone roli uczonego w debacie publicznej oraz
rankingom w nauce. Komitet zajmował się m.in.
projektem zmiany ustawy o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych. Przewodniczący Komitetu brał udział
w dyskusjach na temat ewaluacji czasopism, eksperymentów na zwierzętach i przyszłości uniwersytetów. Wydano publikację „Polska etyka i deontologia lekarska w okresie 1945-2014”.
Komitet Naukoznawstwa zorganizował 4
posiedzenia plenarne. Gościem jednego z nich
był Jacques Dubucs, przedstawiciel francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań.
Komitet podejmował m.in. zagadnienia wizualizacji komputerowej jako narzędzia analizy naukometrycznej. Zorganizowano sesję naukową
we współpracy z Komitetem Etyki w Nauce.
Opublikowano kolejne numery „Zagadnień Naukoznawstwa”.
Odbyły się 2 posiedzenia plenarne Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej poświęcone
edukacji uczniów zdolnych i socjologicznym
aspektom zmiany systemu edukacji. Komitet, we
współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych
UAM, zorganizował konferencję „Wartościowe
edukacyjne wzory zagraniczne”.

Czł. rzecz. PAN Jerzy Brzeziński
Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I
Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
(kadencja 2011-2014)
Rada Kuratorów odbyła 2 posiedzenia. Na posiedzeniu w dniu 27 maja dokonano oceny drugiej
grupy instytutów naukowych: Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (oceniał zespół w składzie:
czł. rzecz. PAN Karol Myśliwiec – przewodniczący, prof. dr Hanna Kocka-Krenz, prof. dr Jan Burdukiewicz i prof. dr Ryszard Vörbrich); Instytutu
Filozofii i Socjologii PAN (oceniał zespół w składzie: czł. rzecz. PAN Piotr Sztompka – przewodniczący oraz prof. dr Krzysztof Frysztacki i prof.
dr Adam Grobler); Instytutu Historii im. Tadeusza
Manteuffla PAN (oceniał zespół w składzie: czł.
rzecz. PAN Stanisław Mossakowski – przewodniczący, prof. Józef Dobosz i prof. nadzw. dr hab.
Andrzej Janeczek); Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN (oceniał zespół
w składzie: czł. koresp. PAN Michał Tymowski
– przewodniczący, prof. dr Janusz Danecki i prof.
dr Michał Gawlikowski); Instytutu Psychologii
PAN (oceniał zespół w składzie: czł. rzecz PAN
Edward Nęcka – przewodniczący, prof. dr Mariola Łaguna i prof. dr Zbigniew Spendel); Instytutu
Slawistyki PAN (oceniał zespół w składzie: czł.
koresp. PAN Grażyna Borkowska – przewodnicząca, prof. dr Jan Kordys i prof. dr Wincenty
Grajewski); Instytutu Sztuki PAN (oceniał zespół
w składzie: czł. rzecz. PAN Piotr Skubiszewski
– przewodniczący, prof. dr Janusz Degler i prof.
nadzw. dr hab. Zofia Fabiańska).
Rada Kuratorów podjęła uchwałę pozytywnie
oceniającą działalność instytutów. Na zebraniu
dokonano także oceny działalności komitetów
naukowych działających przy Wydziale I Nauk
Humanistycznych i Społecznych PAN. Rada Kuratorów podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie ich
działalności podkreślając, że zdecydowana większość komitetów naukowych prowadzi aktywną
działalność troszcząc się o los swoich dyscyplin
naukowych oraz całej nauki.
Ponadto Rada Kuratorów zapoznała się z informacją dyrektora Instytutu Historii Nauki im.
L. i A. Birkenmajerów PAN o działaniach naprawczych podjętych w związku z wnioskami
wynikającymi z oceny jego działalności oraz ze

– 29 –

Stanowiska Prezydium PAN w sprawie wyników
audytu przeprowadzonego w Instytucie. Rada Kuratorów, doceniając starania dyrekcji mające na
celu uporządkowanie spraw finansowych i organizacyjnych instytutu, podjęła uchwałę podtrzymującą swoją wcześniejszą decyzję o dokonaniu
w 2015 roku oceny działalności Instytutu. Na posiedzeniu w dniu 9 października Rada Kuratorów
zapoznała się z informacją dyrektora Instytutu
Nauk Prawnych PAN o działaniach naprawczych
podjętych w związku z wnioskami wynikającymi
z oceny jego działalności oraz ze stanowiskiem
Prezydium PAN w sprawie wyników audytu przeprowadzonego w Instytucie. Rada Kuratorów,
doceniając starania dyrekcji mające na celu uporządkowanie spraw finansowych i organizacyjnych instytutu, zmian w strukturze zatrudnienia
oraz aktywniejszego uczestniczenia pracowników
w konkursach grantowych, podjęła uchwałę podtrzymującą swoją wcześniejszą decyzję o dokonaniu w 2015 roku oceny działalności Instytutu.
W związku z wcześniejszymi uchwałami o dokonaniu w 2015 r. oceny działalności trzech instytutów naukowych powołano przewodniczących
zespołów oceniających, którymi zostali: dla Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów
PAN czł. koresp. PAN Jerzy Strzelczyk; dla Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN – czł. rzecz.
PAN Jerzy Wilkin i dla Instytutu Nauk Prawnych
PAN – czł. rzecz. PAN Henryk Olszewski. Rada
Kuratorów wybrała także swoich przedstawicieli
w komisjach konkursowych ds. wyboru dyrektorów instytutów naukowych, którymi zostali:
w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN – czł.
rzecz. PAN Henryk Samsonowicz i czł. koresp.
PAN Andrzej Buko; w Instytucie Historii Nauki
im. L. i A. Birkenmajerów PAN – czł. rzecz.
PAN Henryk Olszewski i czł. koresp. PAN Jerzy
Strzelczyk; w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN – czł. koresp. PAN Andrzej Buko i czł. koresp. PAN Michał Tymowski;
w Instytucie Slawistyki PAN – czł. koresp. PAN
Grażyna Borkowska i czł. koresp. PAN Stanisław
Gajda; w Instytucie Sztuki PAN – czł. rzecz. PAN
Stanisław Mossakowski i czł. rzecz. PAN Piotr
Skubiszewski. Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Kuratorów czł. rzecz. PAN Jerzy
Brzeziński przedstawił sprawozdanie, podsumowujące jej działalność w kadencji 2011-2014.

W roku sprawozdawczym zakończone zostało
jedno postępowanie konkursowe i zgodnie z wnioskiem komisji, Prezes PAN powierzył z dniem
1 kwietnia 2014 r. na okres 4-letniej kadencji
funkcję dyrektora w Instytucie Badań Literackich
PAN prof. dr hab. Mikołajowi Sokołowskiemu.
W roku sprawozdawczym Instytut Sztuki
PAN obchodził jubileusz 65-lecia, a Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN i Instytut Slawistyki PAN jubileusz 60-lecia.
Z okazji jubileuszy Instytuty odznaczone
zostały – przez działającą pod przewodnictwem
Prezesa PAN Kapitułę – Medalem Polskiej Akademii Nauk przyznawanym 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 (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 182 pracowników, w tym 75 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
384 prace, z tego 74 prace w recenzowanych
czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 42 projekty badawcze,
116 zadań badawczych w ramach działalności
statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano 50 tematów.
Wybrane wyniki:
• W wyniku realizacji projektu „Rękopiśmienna
mapa topograficzna Królestwa Galicji i Lodomerii (tzw. mapa Miega) – odczytanie i tłumaczenie
opisów do arkuszy map 202-312; przygotowanie edycji krytycznej jednego tomu z 15-20 arkuszami, opisami i indeksami” skompletowano
materiał źródłowy i określono podstawę wydania,
zarówno w odniesieniu do części kartograficznej,
jak i tekstowej. Ustalono tekst opisów wojskowych i przetłumaczono go na język polski oraz
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ukraiński. Przeprowadzono opracowanie edytorskie pierwszego z tomów – t. 8. Zredagowano całość dzieła. Przygotowano wstęp źródłoznawczy,
zawierający charakterystykę źródła, prezentujący
zasady edycji oraz objaśniający jej aparat. Przygotowano serię map skorowidzowych prezentujących układ arkuszy mapy w kontekście zmian
sytuacji politycznej i podziałów administracyjnych w wybranych przekrojach czasowych, od
epoki staropolskiej po dzień dzisiejszy. Opracowano mapę zbiorczą obejmującą prace kartograficzne w epoce józefińskiej w Europie (wersja
dwujęzyczna). Zgodnie z dwujęzyczną postacią
tomu 8 wszystkie materiały przygotowano w obu
wersjach. Na potrzeby przyszłych tomów przetłumaczono wstęp na język ukraiński.
• Przygotowano monografię Średniowieczne
garncarstwo radomskie, dokonującą pełnej charakterystyki materiałów ceramicznych pozyskanych na większości stanowisk radomskiego zespołu osadniczego, a w tym grodziska. Analizie
poddano liczny zbiór ceramiki wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej pozyskany w trakcie
wieloletnich badań. Wykonana analiza umożliwiła ustalenie dotyczące chronologii osadnictwa
w omawianym rejonie oraz dostarczyła wielu
nowych, interesujących danych dla rekonstrukcji
rzemiosła garncarskiego w mikroregionie Radomia w epoce średniowiecza.
• W ramach realizacji zadania badawczego
przygotowano monografię Tekstylia w uzbrojeniu
wojsk polskich i krzyżackich w XIV i XV w. Praca
pokazuje zastosowanie tekstyliów w uzbrojeniu
wojsk polskich i krzyżackich w XIV i XV w.,
bazując na stosunkowo szerokiej bazie źródłowej
– archeologicznej, historycznej i ikonograficznej.
Dokonano w niej porównania uzbrojenia środkowoeuropejskiego z uzbrojeniem zachodnioeuropejskim. Potwierdzone zostały przy tym przypuszczenia o wielorakim zastosowaniu tekstyliów
w uzbrojeniu jako części zbroi i hełmu, pochwy
mieczy, siodeł itp. Praca omawia też ich funkcje
ozdobne i informujące o właścicielu.
Wyniki badań naukowych i zastosowania wyników o znaczeniu społecznym:
• Powstała seria składająca się z 4 tomów wieloautorskich monografii naukowych Badania
archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciw-

powodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze,
województwo śląskie (polder)”. Monografie zawierają wyniki badań (wraz z analizami specjalistycznymi) wykonanymi przez Konsorcjum Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Wrocławski na terenie budowanego zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu na rzece
Odrze. W latach 2012-2014 prowadzono tam
szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe
o łącznej powierzchni blisko 15 ha, na 15 stanowiskach, zlokalizowanych na terenie przyszłego
zbiornika. Wyniki badań, zarówno ze względu
na niezwykle atrakcyjne miejsce prowadzonych
badań (przedpole Bramy Morawskiej), jak i skalę prowadzonych prac, mają ogromne znaczenie
w studiach interregionalnych.
• Realizowano program prac archiwalnych i dokumentacyjnych dotyczących źródeł z ponad 150
stanowisk archeologicznych zbadanych w trakcie
budowy autostrady A4. Prace polegały na budowaniu wielkiego zbioru wybitnych źródeł archeologicznych do badań nad dziedzictwem kulturowym Polski i ich dokumentacji, uzupełnionej
komputerową bazą danych. Powstające w ten
sposób zasoby informacji i uporządkowane zbiory unikalnych materiałów zabytkowych znajdują
się w Ośrodku Laboratoryjnym i Archiwalnym
w Krakowie-Branicach, będącym jednostką infrastruktury naukowej o środkowoeuropejskim
znaczeniu.
• Rezultaty badań dotyczące Wolina, jednego
z najważniejszych stanowisk archeologicznych
w Polsce, opublikowano w 4 monografiach: Ceramika wczesnośredniowiecznego Wolina, Wolin
wczesnośredniowieczny cz. 1 i 2 oraz Jómswikingowie z Wolina-Jómsborga. Na bazie rezultatów
wykopalisk stworzono wzorcowy Sektorowy
Program Rozwoju Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego „Wolin – miasto
historii”. Jego elementami są „Festiwal – Słowian i Wikingów” oraz skansen archeologiczny,
w którym zrekonstruowano drewnianą zabudowę
Wolina. Rezultaty wykopalisk były prezentowane
na wystawach w Rejkiawiku, Kopenhadze, Berlinie i Hamburgu. Rezultatem upowszechniania
badań jest film „Wolin – miasto zatopionych bogów” zrealizowany dla TVP z wykorzystaniem
najnowszych technik audio-wizualnych.
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Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• W ramach współpracy z Gminą Elbląg przeprowadzono badania nad przeszłością Wysoczyzny Elbląskiej (archeologia i historia), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gminy Elbląg
i miejscowości Weklice. W ramach współpracy
strony zobowiązały się do promocji i wykorzystania tkwiącego potencjału narodowego dziedzictwa kulturowego Gminy w celu jej rozwoju
społecznego, gospodarczego oraz lokalnej turystyki. Działania te podejmowane były poprzez
wspieranie wszelkich kroków mających na celu
intensyfikację, promocję oraz efektywne wykorzystanie prowadzonych na tym obszarze badań
archeologicznych z ramienia Instytutu.
• We współpracy z Gminą Międzyzdroje i Kurią Arcybiskupią w Szczecinie zorganizowano
wspólnie uroczystości 890. rocznicy misji św.
Ottona z Bambergu. Odbyły się wykłady oraz
uroczysty pochówek szczątków ludzkich odkrytych na grodzisku w Lubinie, które po uprzednich
badaniach specjalistycznych zostały powtórnie
złożone w ziemi.
• W ramach współpracy z gminą Radom przy
projekcie „Park kulturowy Stary Radom” trwały
prace nad przygotowaniem koncepcji Parku Archeologicznego – ekspozycja muzealna, skansen
archeologiczny, ścieżki dydaktyczne. Opracowano znaleziska monet.
• Instytut prowadził badania wykopaliskowe
w Kicharach Nowych w gminie Dwikozy oraz
działalność edukacyjną w zakresie archeologii dla
dzieci i młodzieży szkolnej.
• W gminie Sokoły prowadzono badania wykopaliskowe radziwiłłowskiej strażnicy w Waniewie
oraz badania wykopaliskowe na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Przygotowano monografię An Archaeobotanical Perspective on Environment, Agriculture
and Plant Use. The Exploitation of Plants at
Bronocice, która jest podsumowaniem badań
nad bogatymi źródłami botanicznymi wydobytymi z nawarstwień wielkiego, wyżynnego stanowiska neolitycznego, systematycznie badanego
w ramach programu studiów nad osadnictwem

i gospodarką społeczności wczesno rolniczych.
Badania te przeprowadzono wspólnie ze State
University of New York w Buffalo w USA. Wykonane analizy umożliwiły sformułowanie licznych wniosków dotyczących upraw i technik
rolnych, a także wykorzystywania roślin dzikich.
• We współpracy z Uniwersytetem w Konya
w Turcji, General Association of Mediterranean
Archaeology i Uniwersytetem Wrocławskim zostało zorganizowane „18th Symposium on Mediterranean Archaeology”. Zaprezentowano na nim
rezultaty najnowszych badań archeologicznych
prowadzonych w strefie Morza Śródziemnego,
na stanowiskach z okresu antyku i wczesnego
średniowiecza. W spotkaniu licznie uczestniczyli
badacze z Turcji, a także z Izraela, Libanu, Iranu, Grecji, Anglii, Włoch, Hiszpanii, Chorwacji,
Ukrainy, Czech i Polski. Celem organizacji konferencji było zbliżenie i wymiana doświadczeń
pomiędzy polskimi i tureckimi instytucjami
badawczymi, ze względu na inicjowane nowe
wspólne projekty badawcze oraz wskrzeszenie
wrocławskich tradycji studiów bizantynistycznych i mediewistyki śródziemnomorskiej.
• Instytut kontynuował współpracę z jednostkami zagranicznymi w zakresie badań geofizycznych.
Przeprowadzono badania geofizyczne na stanowisku Matarea w Kairze, gdzie wykonano pomiary
metodą elektrooporową i magnetyczną, na wybranych obszarach świątyni w Heliopolis. Badania te
doprowadziły do odkrycia kamiennego fragmentu
zabudowy. W Dashur w Egipcie w rejonie osady
z okresu Starego Państwa kontynuowano pomiary metodą magnetyczną, wytyczając zachodni
skraj osady. Prowadzono prace przy rekonstrukcji
krajobrazu historycznego w rejonie Tanis – przy
użyciu metody elektrooporowej. Uczestniczono
w tworzeniu mapy archeologicznej stanowiska
Abou Bellou w Delcie Nilu. W wyniku pomiarów
metodą magnetyczną określono zasięg nekropolii
z okresu rzymskiego na terenie stanowiska.
Tytuł profesora uzyskali: Jerzy Maik, Sławomir
Moździoch, Krzysztof Nowicki, Witold Świętosławski.
Uzyskane habilitacje:
Tadeusz Baranowski Cykl jednotematycznych artykułów i innych działań nt. Region Kalisza od
okresu przedrzymskiego po średniowiecze;
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Agnieszka Czekaj-Zastawny Studia nad kulturą
ceramiki wstęgowej rytej w Polsce południowowschodniej;
Piotr Włodarczak Studia nad schyłkiem neolitu
w Europie Środkowej;
Marcin Wołoszyn Polska a cywilizacja bizantyńsko-ruska w VI-XIII w. na tle europejskim. Archeologia, numizmatyka, historia.
Uzyskane doktoraty:
Paweł Jarosz Kultura ceramiki sznurowej na obszarze Karpat w dorzeczach górnej Wisły, Dniestru i Cisy;
Paulina Romanowicz Kultura ludyczna w miastach południowego wybrzeża Bałtyku w późnym
średniowieczu. Studium archeologiczne;
Katarzyna Skrzyńska-Jankowska Dorzecze środkowego Bugu, jako pogranicze kulturowe we
wcześniejszym średniowieczu.
 00-140 Warszawa, al. Solidarności 105
 (22) 620-28-81, fax (22) 624-01-00
 e-mail: director@iaepan.edu.pl
www.iaepan.edu.pl

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Teresa Dobrzyńska
Instytut (kategoria „A+” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 156 pracowników, w tym 83 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 477
prac, z tego 50 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 65 projektów badawczych, 16 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 10 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opublikowano pięciotomowe wydanie listów
do Adama Mickiewicza. W publikacji znalazły
się wszystkie listy do poety zgromadzone przez
Władysława Mickiewicza oraz około 100 nowych
listów znalezionych w trakcie nowych kwerend.

W ten sposób publikacja wraz z niedawno opublikowanym tomem francuskich pism poety, przygotowanym w Instytucie kończy wieloletnie prace
nad krytyczną edycją wszystkich dzieł poety. Wielość bardzo różnorodnego materiału zgromadzonego w jednej publikacji i opracowanego wedle
wszelkich rygorów edycji naukowej (dokładny
opis źródła publikacji, uzasadnienie datowania, listy obcojęzyczne w wersji oryginalnej i w polskim
tłumaczeniu) to podstawowa wartość tego wydania. Poszerzający się dostęp do światowych zasobów bibliotecznych i informatorów naukowych
umożliwił ustalenie tożsamości wielu nieznanych
wcześniej autorów listów i wyjaśnienie licznych
faktów, których korespondencja ta dotyczy. Zamieszczono biogramy wszystkich nadawców.
Powstał rodzaj słownika biograficznego, który,
uzupełniony o hasła biograficzne znajdujące się
w przypisach, tworzy rodzaj włączonej w tekst
encyklopedii. Zgromadzenie i opracowanie dokumentów, które dają możliwość poznania Mickiewicza jako poety i człowieka – bywalca salonów,
działacza społecznego i instytucji narodowych –
jest osiągnięciem naukowym o wielkim znaczeniu.
Wydanie zostało wyróżnione nagrodą PEN Klubu.
• Publikacja Kalendarium życia i twórczości
Elizy Orzeszkowej (1841-1910) jest szczegółowym, naukowym opracowaniem prezentującym
wszystkie poziomy biografii autorki Nad Niemnem (twórczość, życie publiczne, codzienność, intymność), oparte na wieloletnich badaniach archiwalnych prowadzonych w Polsce
i za granicą. Kalendarium składa się z kilku
części. Poprzedza je wstęp odautorski, opisujący specyfikę kronikarskiego gatunku i dający
syntetyczny przegląd najważniejszych kwestii
z życia Orzeszkowej. Następnie umieszczono
dwa artykuły historyczne z dziejami przodków
pisarki oraz część kalendaryjną. Historia życia
Orzeszkowej podzielona jest na poszczególne
lata. W ich obrębie znajdują się tematyczne hasła
– małe opowieści o danym wydarzeniu, opatrzone
datą miesięczną i dzienną. Każda taka mikroopowieść ma treściwy tytuł, umożliwiający czytelnikowi szybkie wyszukiwanie informacji. Pod nią
wymienione są źródła drukowane i archiwalne,
na których oparto ustalenia. Dla wygody czytelnika wprowadzono do Kalendarium odsyłacze.
Orzeszkowa uczestniczyła w życiu kulturalnym
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i towarzyskim wielu środowisk, w Kalendarium
pojawia się więc ogromna liczba znanych nazwisk
i ważnych zdarzeń z epoki. Ukazane są elementy
historii politycznej i społecznej Polski, ówczesne
życie literackie, kulturalne i towarzyskie. Wszystko to spaja prywatna historia bohaterki.
• Kontynuowano prace nad serią „Dramat Polski.
Reaktywacja”. W roku sprawozdawczym zostały
opracowane kolejne dwa tomy serii wydawniczej:
„Aktor” Bogusława Schaeffera i „Kreacja” Ireneu
sza Iredyńskiego. Przygotowano także książkę pokonferencyjną „Dramat w tekście – tekst w dramacie”, poświęconą poetyce współczesnego dramatu.
Wyniki badań naukowych i zastosowania wyników o znaczeniu społecznym:
• W roku sprawozdawczym ukazała się drukiem
„Encyklopedia gender. Płeć w kulturze”. W ciągu
trzech lat pracy nad projektem powstało ponad 200
przekrojowych haseł-esejów. Hasła są w większości interdyscyplinarne. Wartością dodatkową
prowadzonych prac była możliwość zapoznania
się specjalistów z rozmaitych ośrodków i wymiana poglądów na temat rozwoju studiów gender
w kraju i na świecie. Krytycznej analizie poddano
główne narzędzia tej dyscypliny badawczej oraz
jej osiągnięcia w Polsce. Do encyklopedii został
dołączony indeks rzeczowy. Publikacja encyklopedii ma wyjątkowe społeczne znaczenie po roku silnej
obecności tematu gender studies w debacie publicznej. Z publikacji, zawierającej obfitą bibliografię
dołączoną do każdego hasła, będą mogli korzystać
studenci wszystkich kierunków humanistycznych
i społecznych, nauczyciele akademiccy, a także
szeroka, zainteresowana tematem publiczność.
• W Instytucie powołano Centrum Humanistyki Cyfrowej, której celem jest koordynacja
cyfrowych projektów Instytutu oraz działań
związanych z obecnością humanistyki w sieci.
Do najważniejszych osiągnięć Centrum w roku
2014 należało stworzenie przez badaczy i pracowników Instytutu płaszczyzny merytorycznej
łączącej rozproszone naukowe projekty cyfrowe
Instytutu oraz opracowanie systemu wdrażania
spójnej koncepcji włączania Instytutu w środowisko humanistyki cyfrowej. Przeprowadzono
inwentaryzację istniejących projektów cyfrowych Instytutu oraz prac badawczych dokumentów zgromadzonych podczas kilkudziesięciolet-

niej działalności Instytutu, które można utrwalić
w formie elektronicznej. Opracowano projekty:
„Tworzenie edycji elektronicznych, Archiwum
IBL PAN, Interaktywna mapa literacka, Infrastruktura informatyczna IBL PAN”, a także szczegółową koncepcję i scenariusz kolekcji cyfrowej
„PrusPlus”, „Atlas romantyzmu polskiego” oraz
„Edycja listów Antoniego Langego”. Opracowano koncepcję rozwoju następujących projektów:
„Słownik Polszczyzny XVI wieku”, „Internetowa
Biblioteka IBL PAN”, „Repozytorium cyfrowe
IBL PAN”, „Słownik pisarzy współczesnych”,
„Polska Bibliografia Literacka”, „Baza Wiedzy”,
„Biuletyn Polonistyczny”.
• Ważnym zastosowaniem wyników badań naukowych prowadzonych w IBL PAN w zakresie
ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego są
kolejne rezultaty projektów digitalizacji zbiorów
bibliotecznych Instytutu oraz wydanie z rękopisów starodruków, które będzie także dostępne
w edycji cyfrowej. Np. w ramach projektu „Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Biblioteka Pisarzy
Polskiego Oświecenia – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji
naukowej”, dotychczasowe pozycje z obu serii są
wprowadzane do Internetu w formie plików PDF.
Uzyskana habilitacja:
Monika Rudaś-Grodzka Sfinks słowiański i mumia polska.
Uzyskany doktorat:
Anna Orzechowska-Barcz Realizm ekologiczny –
perspektywa ekokrytyczna w literaturze.
 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 (kategoria „A+” w rankingu MNiSW) zatrudnia 103 pracowników, w tym 64 naukowych
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(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
200 prac, z tego 34 prace w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 57 projektów badawczych,
25 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
11 tematów.
Wybrane wyniki:
• Ustalono na podstawie Polskiego Badania
Panelowego POLPAN 1988-2013, że różnicujące się formy zatrudnienia i nierównomierny
rozkład ryzyka utraty pracy utrwalają podziały
klasowe. Klasy uprzywilejowane w podziale dóbr
materialnych, kontroli nad zasobami i poważania społecznego – przedsiębiorcy, menadżerowie
i specjaliści – znajdują się w znacznie lepszych
warunkach stwarzanych przez rynek pracy niż
inne klasy. Ponadto stwierdzono, iż formy zatrudnienia i ryzyko utraty pracy silnie determinują nie
tylko postawy wobec państwa, ale także poczucie
konfliktów społecznych.
• Opublikowano monografię Platon und das
Problem der Letzebegründung der Metaphysik.
Eine historische Einführung. Książka zawiera
całościowe ujęcie metafizyki Platona z wyczerpującym uwzględnieniem tradycji pośredniej (testimonia platonica). Istotną nowość stanowi wyjaśnienie dlaczego Platon wprowadza ostateczne
zasady, mające walor sprawczego ugruntowania
całości rzeczywistości (w tym również transcendentnych wzorczych idei) oraz dokonuje systematycznej rekonstrukcji derywacyjnego procesu,
który autor nazywa mechanizmem generowania.
• Włączono projekt „Europejski Sondaż Społeczny” (ESS) do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDiB). Projekt ESS jest
w Polsce realizowany przez IFiS od pierwszej
edycji (2002 r.). Do krajowej Mapy Drogowej
został włączony ze względu na polski wkład
w projekt międzynarodowy z mapy drogowej
ESFRI. Obecnie PMDiB obejmuje 53 projekty
ze wszystkich dziedzin nauki. Projekt „Europejski Sondaż Społeczny” jako jedyny reprezentuje
nauki społeczne. Dane ESS są wykorzystywane
przede wszystkim przez naukowców, studentów,

administrację państwową i organizacje pozarządowe w Polsce i na świecie. Skorzystało z nich
76 588 osób z 215 krajów. Polscy użytkownicy stanowią 4,5% ogółu, co lokuje nasz kraj na
9 pozycji.
Wyniki badań naukowych i zastosowania wyników o znaczeniu społecznym:
• Od roku 2012 trwają prace nad uruchomieniem 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 uczonych ze znaczącym dorobkiem w polskiej powojennej socjologii i antropologii, jak i młodszych
badaczy, posiadających bogate zbiory danych
jakościowych o dużym potencjale do reanalizy.
• W ramach realizacji projektu „Warszawska
Szkoła Historii Idei i jej znaczenie w humanistyce
polskiej”, którego głównym celem jest opracowanie zespołu archiwalnego, dokumentacja i edycja,
a także upowszechnienie wyników badań nad dorobkiem Szkoły, opublikowane zostały następujące pozycje: „Leszek Kołakowski. Kronika życia
i dzieła”, „Faszyzm a tradycja europejska”, „Tożsamość, Tradycja, Obecność”. Zorganizowana
została również m.in. debata „Między rewizją
a sprzeciwem. Środkowoeuropejskie krytyki
marksizmu w perspektywie porównawczej”.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Zespół Socjologii i Antropologii Kultury od
wielu lat prowadzi badania terenowe i studia
historyczno-porównawcze różnych typów społeczności lokalnych. W ich ramach dokonuje
się: a) diagnoz kultur lokalnych i regionalnych
z perspektywy tradycji i innowacji; b) interpretacji lokalnych i regionalnych podstaw tożsamości
społecznych, zwłaszcza narodowej i europejskiej;
c) rekonstrukcji procesów upodmiotawiania społeczności lokalnych w kontekście wyzwań europejskich i globalnych; d) analiz lokalnych i regionalnych przestrzeni obywatelskich w sytuacjach
normalnych i w sytuacjach zagrożeń społecznych
i ekologicznych.
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Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• W ramach programu CONSIRT (Cross-National Studies: Interdisciplinary Research and Training Program), realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Stanowym w Ohio zorganizowano:
1) zajęcia Letniej Szkoły Nauk Społecznych.
Oferta Szkoły skierowana była do studentów
i doktorantów zainteresowanych pogłębieniem
wiedzy na temat historii i teraźniejszości społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej. Program
Szkoły objął intensywny kurs zastosowania metod ilościowych do badania zagadnień związanych ze społecznymi i politycznymi zmianami,
które zaszły w ostatnich 25 latach w Europie
Środkowo-Wschodniej; 2) konferencję „Interdisciplinary Studies of Political Behavior and
the Use of ‘Big Data’”, która skupiła wybitnych
specjalistów z zakresu badań porównawczych
nad postawami i zachowaniami politycznymi oraz warsztaty dla doktorantów amerykańskich i polskich z zakresu harmonizacji danych
z międzynarodowych projektów badań surveyowych poświęconych postawom i zachowaniom
politycznym.
• Wspólnie z Instytutem Socjologii Chińskiej
Akademii Nauk Społecznych zorganizowano
konferencję „Between Tradition and Modernity.
Social Inequalities in the Times of Transition Chinese, Polish, Czech and Hungarian Experiences”.
Na podstawie wygłoszonych referatów zaplanowano wydanie wspólnej publikacji.
• Współorganizowano konferencję „Phenomenology and Social Sciences”, podczas której
odbyło się spotkanie w ramach międzynarodowej współpracy naukowej pomiędzy Instytutem
Filozofii i Socjologii PAN i Instytutem Filozofii
Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, prowadzonej
w ramach projektu „The relevance of Subjectivity. Questions of the Phenomenological Approach
to the Topics of the Humanities”.
• Opublikowano 8 publikacji powstałych w wyniku współpracy zagranicznej.
Uzyskane habilitacje:
Hanna Bojar Rodzina w małym mieście. Z socjologicznych badań terenowych lokalnych społeczności obywatelskich we współczesnej Polsce;
Dariusz Gawin Wielki zwrot. Ewolucja lewicy

i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego
w latach 1956-1976;
Przemysław Parszutowicz Fenomenologia form
symbolicznych. Podstawowe pojęcia i inspiracje
„późnej” filozofii Ernsta Cassirera.
W 2013 r. Instytut zawarł umowę z Uniwersytetem Warszawskim o utworzeniu Centrum Zaawansowanych Badań Humanistycznych i Społecznych w celu intensyfikacji i prowadzenia
zaawansowanych badań naukowych oraz kształcenia młodych naukowców, w tym doktorantów,
w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych (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) 657-27-21, fax (22) 826-78-23
 e-mail: secretar@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 (kategoria „A+” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 181 pracowników, w tym 139 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 845 prac, z tego 40 prac w recenzowanych
czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 54 projekty badawcze,
6 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
4 tematy.
Wybrane wyniki:
• Zakończono projekt badawczy „Idee rasowe, charakterologia narodowa i etnopsychologia
w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście I wojny światowej”, którego celem było
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nakreślenie nowej perspektywy intelektualnej
historii I wojny światowej. Projekt wypełnia
lukę w historiografii tego tematu. Wychodzi
od przebrzmiałego już w historiografii problemu mobilizacji intelektualistów, dodając nowy
wcześniej niedostrzegany rozdział – znaczenie
intelektualistów z Europy Środkowo-Wschodniej
i Bałkanów. Projekt przyczynił się do tematycznego i metodologicznego rozszerzenia badań
nad I wojną światową. Podstawowymi pojęciami składającymi się na jego warsztat naukowy
są porównawczość, transfer idei oraz refleksja
nad politycznym zaangażowaniem nauki. Najważniejsze ustalenia projektu zawarte zostały
w monografii Wielka Wojna profesorów. Nauki
o człowieku (1912-1923), która jest efektem prowadzonych badań.
• Zakończono projekt badawczy „Specyfika
rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości
narodowej i regionalnej”. Celem projektu było
porównanie dyskusji dotyczącej problemu specyfiki rozwoju historycznego w różnych krajach
Europy Środkowej oraz kwestia, czy pojęcie
drogi odrębnej jest nadal przydatne jako kategoria analityczna. W ramach projektu zajmowano
się problemem „historycznych dróg odrębnych”
zarówno pod kątem teoretycznym jak i praktycznym. Z przeprowadzonych badań wynika,
że podjęcie problematyki specyfiki rozwoju historycznego jest zasadne, jest to bowiem kwestia
bardzo istotna w politycznych i historiograficznych debatach w XIX i XX wieku, a jej analiza
nie została do tej pory podjęta w nauce z uwagą,
na jaką zasługuje. Kolejnym wnioskiem wynikającym z badań jest przekonanie o owocności
i konieczności badania porównawczego, a pojęcie
„odrębnej drogi rozwojowej”, jeśli jest stosowane z umiarem i rozwagą, może nadal zachować
pewien potencjał analityczny, jeśli stosujemy je
nie do wielkich wszechogarniających procesów,
ale do zjawisk w średniej skali. Efektem projektu
jest książka Drogi odrębne, drogi wspólne. Wokół
kwestii specyfiki rozwoju historycznego narodów
i regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX
i XX w.
• Prowadzone w ramach projektu „Granica
wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu” badania pozwoliły na nowe przedstawienie

problematyki wschodniej granicy zachodniej
cywilizacji w okresie wcześniejszego średniowiecza. Zrealizowane w ramach projektu studia
przyniosły wiele istotnych ustaleń w kwestiach
szczegółowych, m.in. w nowym świetle postawiono problematykę wpływów karolińskich na
proces konsolidacji ludów słowiańskich na Połabiu i tworzenie się nowych organizmów politycznych na pograniczu imperium karolińskiego
w IX wieku; przeanalizowano zjawisko rozprzestrzeniania się nowych rozwiązań w dziedzinie
gospodarczej i sposobu adaptowania na obszarze
pogranicza rozwiniętych na terenach dawnego
imperium karolińskiego nowych form prowadzenia działalności gospodarczej; analizując działalność duszpasterską św. Wojciecha, w nowy sposób ukazano charakter relacji, jakie mogły łączyć
idee rozwijane przez Kościoły lokalne na nowo
schrystianizowanych, pogranicznych obszarach
Europy Środkowo-Wschodniej z koncepcjami,
krystalizującymi się w ośrodkach centralnych;
zbadano proces przejmowania w monarchiach
środkowoeuropejskich wypracowanych na Zachodzie rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych. W rezultacie przeprowadzonych badań
udało się w znaczącym stopniu zmodyfikować
obowiązujące w historiografii poglądy na proces
kształtowania się wschodniej granicy zachodniej
cywilizacji oraz dzięki uwydatnieniu pogranicznego charakteru obszarów Europy ŚrodkowoWschodniej, w sposób przełamujący dotychczasowe paradygmaty badawcze, przedstawić
charakter ich relacji zarówno z Zachodem, jak
i Wschodem.
Wyniki badań naukowych i ich znaczenie społeczne:
• Powstało pionierskie opracowanie Wielka
Wojna profesorów. Nauki o człowieku (19121923). Szeroki geograficzny i językowy zakres
opracowania pozwala na reinterpretację niektórych zakorzenionych w historiografii tez, komplikując obraz frontów europejskiej „wojny ducha”. Książka podejmuje analizę mało znanych
aspektów historii geografii, antropologii, psychiatrii i psychologii w perspektywie europejskiej.
Praca zwraca się w kierunku „charakterologii
narodowej” XIX w. Tym samym historia nacjonalistycznej mobilizacji w naukach o człowieku,
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którą przedstawiono, odrzuca koncepcję jednorazowego przejścia od nauki ‘humanistycznej’ do
‘totalitarnej’, jakiego wielu badaczy dopatruje się
właśnie w chwili wybuchu I wojny światowej.
Zamiast wpisywać się w wypracowaną koncepcję
nowoczesności, publikacja wskazuje na kontynuacje postaw intelektualistów w Europie w dłuższej perspektywie.
• Wydano angielskie tłumaczenie książki Dzieje
Inteligencji Polskiej. Książka ta była pierwszym
pełnym opracowaniem problemu o zasadniczym
znaczeniu dla poznania i zrozumienia dziejów
politycznych, społecznych i kultury epoki porozbiorowej. Studia zawierają rozważania nad
istotą samego pojęcia, przedstawiają historyczne
perypetie tej warstwy, jej słabości, mnogość pól
działania, rozwijający się etos inteligencji, ale
i krytyczne oceny jej działalności.
• Ukazała się publikacja Historical Atlas of
Poland in the 2nd Half of the 16th Century. Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock and Mazovia. Ed. ...
Vol. 1-4. Jest to angielskie wydanie tomów serii
Atlas Historyczny Polski. Województwo lubelskie
w drugiej połowie XVI wieku, Atlas Historyczny
Polski. [T.] 3; Mazowsze w drugiej połowie XVI
wieku. cz. 1-2, Atlas Historyczny Polski. [T.] 7;
Województwo sandomierskie w drugiej połowie
XVI wieku. Cz. 1-2, Atlas Historyczny Polski
[T.] 2; Województwo sieradzkie i województwo
łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 1-2,
Atlas Historyczny Polski. [T.] 5; Województwo
krakowskie w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 1-2.
oraz Atlas Historyczny Polski. [T.] 1. Seria Atlas
historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku
to jeden z najbardziej monumentalnych projektów polskiej humanistyki. Realizowany od ponad 60 lat przez wieloosobowy zespół przyniósł
w efekcie wyjątkowe opracowanie: żadna inna
historiografia nie może się poszczycić atlasem tak
szczegółowym i obejmującym znaczne obszary
dla okresu przedindustrialnego. Angielska edycja serii nie jest jedynie tłumaczeniem wydania
polskiego. Zachowywany konsekwentnie układ
treści, zakres indeksów i forma mapy głównej
umożliwiły integrację wydawanych w ciągu 50
lat kolejnych tomów w jedną, spójną publikację.
Komentarz ułożono w porządku rzeczowym, odpowiadającym strukturze każdego z oryginalnych

woluminów. Rozdziały dotyczące źródeł zostały
napisane od nowa. Zintegrowano indeks. Powstała dzięki temu baza ponad 15 000 miejscowości, licząca wraz z odsyłaczami przeszło 25 000
wierszy. Mapę w skali 1:250 000 narysowano od
nowa, wykorzystując oryginalną treść ze znaczącym poprawieniem dokładności. Przeglądowe
mapy tematyczne w skali 1:500 000 wymagały
częściowo nowych studiów (np. rekonstrukcja
granic dekanatów w woj. lubelskim) lub opracowania kartograficznego (np. mapa własnościowa
Mazowsza). Dodano połączoną i przetłumaczoną
na język angielski bibliografię całości. Historical
Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century to kompleksowy obraz geografii historycznej centralnej części Korony, obejmującej ponad
100 000 km2.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Altes Reich und Alte Republik. Deutsch-Polnische Beziehungen und Verflechtungen 1500-1806
– to inicjatywa opracowania wspólnej tysiącletniej
niemiecko-polskiej historii stosunków, związków,
wzajemnego współżycia i antagonizmów powstała w gronie Niemieckiego Instytutu Polskiego
w Darmstadt przy współpracy z wydawnictwem
WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft). Do
programu zaproszono kilku historyków oraz historyków literatury, niemieckich i polskich zajmujących się stosunkami pomiędzy obydwoma
narodami i społeczeństwami. Celem wzorowanej
na wcześniejszej niemiecko-francuskiej inicjatywie wydawniczej, było napisanie zarysów wzajemnych odniesień w 5 tomach: w średniowieczu,
czasach nowożytnych, w XIX w., w okresie międzywojennym i okresie II wojny światowej oraz
po 1945 r. – do współczesności.
• Wolnomularstwo Narodowe – Walerian Łukasiński wchodzi w skład wielotomowej serii wydawniczej „Polskie ruchy społeczno-polityczne
i życie literackie 1815-1855. Studia i materiały”.
Seria ta jest przedsięwzięciem międzynarodowym, w którym udział brały instytuty badawcze z Polski (Polska Akademia Nauk) i Rosji
(Rosyjska Akademia Nauk). Międzynarodowe
grono naukowców reprezentujących wiele ośrodków naukowych i akademickich napisało studia
przybliżające postać Waleriana Łukasińskiego.
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Przeprowadzona kwerenda objęła zbiory przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Państwowego Archiwum
Federacji Rosyjskiej i Państwowego Archiwum
Wojskowo-Historycznego w Moskwie. Zebrane
i opracowane dokumenty zamieszczono w drugiej
części tomu. Ukazano przebieg śledztwa i procesu Waleriana Łukasińskiego oraz jego towarzyszy. Tom Wolnomularstwo Narodowe – Walerian Łukasiński jest wartościowym i ważnym
opracowaniem dokumentującym polskie próby
odzyskania niepodległości w pierwszej połowie
XIX wieku.
Tytuł profesora uzyskali: Krzysztof Bracha,
Grzegorz Kucharczyk, Mariusz Wołos.
Uzyskane habilitacje:
Tomasz Łaszkiewicz Ziemiaństwo na Pomorzu
w okresie dwudziestolecia międzywojennego –
w perspektywie codzienności;
Małgorzata Nalewajko Nieznani a bliscy. Historyczne i społeczne uwarunkowania recepcji polskiej imigracji przełomu XX i XXI wieku w Hiszpanii.
Uzyskany doktorat:
Waldemar Bukowski Drogi karier w Polsce późnośredniowiecznej. Studia przypadków.
Instytut jest członkiem konsorcjum Repozytorium 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 (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 41 pracowników, w tym 31 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 130
prac, z tego 12 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 5 projektów badawczych, 9 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 12 tematów.
Wybrane wyniki:
• We współpracy z wieloma uczonymi i ośrodkami przygotowano do druku czterotomowy
słownik Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę – Słownik biograficzny polskich i związanych
z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów
nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki.
• Zakończono prace nad kolejnym tomem
Historii nauki polskiej 1944/1956-1989 – serii
wydawanej przez IHN od 1970 r., pionierskiej
w swoim charakterze, ujmującej w syntetycznym przekroju dzieje nauki na ziemiach polskich
w opracowaniach badaczy z różnych ośrodków
naukowych w Polsce i za granicą.
• Sfinalizowano prace nad pierwszym etapem
międzynarodowej edycji korespondencji Heweliusza, zwieńczonym tomami Johanes Hevelius
and His World oraz Correspondance de Johannes
Hevelius. Tome I: Prolégomènes critiques.
Wyniki badań naukowych i zastosowania wyników o znaczeniu społecznym:
• Instytut jest partnerem naukowym portalu
internetowego Nicolaus Copernicus Thorunensis
(copernicus.torun.pl), uruchomionego 19 lutego
2010 roku we współpracy z UMK w Toruniu
i Gminą Miasta Toruń. W ramach projektu udostępniane są wyniki badań kopernikańskich, prowadzonych w Instytucie i pod jego kierunkiem,
oraz związane z nimi publikacje.
• Przeprowadzano opinie i ekspertyzy dotyczące zabytków techniki m.in.: 1) Opinię w sprawie
wartości zabytkowej dworca kolejowego w Piasecznie; 2) Konsultację merytoryczną w zakresie historii kolejnictwa i transportu oraz wojskowości, a także weryfikację tłumaczenia tekstów
o tematyce wojskowo-technicznej, w ramach
projektu badawczego Instytutu Pamięci Narodowej „Stosunki polsko-sowieckie 1953-64”;
3) Ekspertyzę dotyczącą opracowania scenariusza
wystawy dotyczącej XIX-wiecznego kolejnictwa,
wykonaną na rzecz Muzeum Historii Polski.
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• W ramach grantu „Komisji Edukacji Narodowej model szkoły i obywatela – koncepcje,
doświadczenia i inspiracje”, realizowanego we
współpracy z uczonymi z innych ośrodków naukowych, została przygotowana wystawa wieloplanszowa „Komisja Edukacji Narodowej
1773-1794”, która była pokazywana w Senacie
RP, szkołach wyższych i instytucjach naukowych
różnych miast polskich (2013-2014).
• Zaopiniowano koncepcję projektowanego muzeum motoryzacji dla Automobilklubu
Wielkopolskiego. Opinia zostanie wykorzystana
w procesie kształtowania wizji programowej poznańskiego Muzeum Motoryzacji.
Badania naukowe prowadzone w zakresie tematyki regionalnej:
• Kontynuowano realizację programu badawczego „Bohaterowie Krajny (z historii polityki
i kultury)”. Celem badania jest przypomnienie
dokonań bohaterów Krajny (historycznego regionu położonego na pograniczu Wielkopolski
i Pomorza) i propagowanie tej wiedzy wśród
młodzieży szkolnej.
• Kontynuowano badania w zakresie zachowania i eksponowania zabytków przyrody nieożywionej w kopalniach na Górnym Śląsku.
Głównym kierunkiem działań jest badanie
możliwości zachowania i udostępnienia dla celów turystycznych podziemnych wyrobisk górniczych, związanych z górnictwem rud srebra
i ołowiu (Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie),
będącego równocześnie największym obszarem
siedliskowym nietoperzy, jak również zachowanie geostanowisk np. pokład węgla kamiennego
czy wychodnie warstw piaskowców z poziomami
skamieniałości przewodnich).
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z uczonymi z Rosji powstała
monografia „Польское Январское восстание
1863 года и исторические судьбы России
и Польши”.
• Instytut współpracował z naukowcami z Kobe
w Japonii przy opracowaniu „Rośliny lecznicze
w kulturze Ajnów”, z badaczami rosyjskimi
w polsko-rosyjskim projekcie „Stosunki polskosowieckie w latach 50. – początku lat 60” oraz

niemieckimi z Uniwersytetu Konstanz w Niemczech przy projekcie „A New Organon. Science
Studies in Poland between the Wars”.
Tytuł profesora uzyskał Jarosław Włodarczyk.
Uzyskane habilitacje:
Sławomir Łotysz Wynalazczość polska w Stanach
Zjednoczonych;
Andrzej Wójcik Cykl publikacji nt. Górnicze
dziedzictwo niematerialne – osiągnięcia polskiej
myśli technicznej XIX-XX wieku.
 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. IJP PAN
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 88 pracowników, w tym 50 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
122 prace, z tego 34 prace w recenzowanych
czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 12 projektów badawczych,
35 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
4 tematy.
Wybrane wyniki:
• Ukazała się publikacja Językowo-kulturowy
obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony
w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie
nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim),
która zawiera analizę zebranych w latach 20042010 przezwisk i przydomków funkcjonujących
w społeczności wiejskiej Zagórza i siedmiu wsi
okolicznych w powiecie chrzanowskim. W opisie
i interpretacji jednostek językowych wykorzystano metodologię etnolingwistyczną, poszerzającą
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analizę językoznawczą o dane pozasystemowe, na
które składają się utrwalona społecznie, wspólna
nadawcy i odbiorcy wiedza o świecie, oraz towarzyszące wiedzy przekonania i wierzenia. Ważną
częścią książki jest Słownik przezwisk i przydomków. Zebrane w nim struktury antroponimiczne
w większości wzbogacone zostały komentarzami
mieszkańców stanowiącymi eksplikacje nazw.
Publikacja stanowi obszerne studium z zakresu
problematyki współczesnej wsi wraz z całym jej
bogactwem językowo-kulturowym.
• Książka Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich jest jednym z kilku
dotąd opublikowanych monograficznych ujęć
dotyczących frazeologii w gwarach polskich.
Zaprezentowano w niej i opisano 483 frazemy
w postaciach wyabstrahowanych z gwarowych
cytatów. Jednostki przedstawiono w 48 grupach wyodrębnionych ze względu na obecność
danej nazwy osobowej (jej formy pochodnej
lub derywatu) w strukturze frazemu. Materiał
podzielono na: wyrażenia rzeczownikowe, wyrażenia określające, zwroty, frazy oraz przysłowia. Praca dzieli się na trzy części: „Wstępne
założenia”, „Prezentacja i analiza materiału”
oraz „Konkluzje”. Trójdzielną kompozycję pracy dopełniają wykazy skrótów geograficznych
i innych związanych z prezentacją frazemów
oraz wykaz skrótów ksiąg biblijnych. Ponadto
zestawiono wykaz źródeł materiału dialektalnego,
literaturę przedmiotu oraz indeks omówionych
jednostek.
• Praca Socjolekt polskich alpinistów. Analiza
leksykalno semantyczna słownictwa jest pierwszą,
w której zebrano słownictwo wszystkich grup
tworzących polskie środowisko wspinaczkowe.
Opisano w niej leksykę alpinistów wspinających
się w terenie wysokogórskim, alpinistów eksplorujących jaskinie (tzw. grotołazów) i wspinaczy skalnych. Przeanalizowano neologizmy
słowotwórcze, swoistą frazeologię, neosemantyzmy i zapożyczenia, opisując ich znaczenie,
sposób powstania i sygnalizując funkcje, jakie
te elementy pełnią w omawianym socjolekcie.
Zgromadzony materiał odzwierciedla bogatą
strukturę wewnętrzną środowiska, pokazuje także różnorodne sposoby wzbogacania leksyki.
Integralną część pracy stanowi „Słownik leksyki
alpinistycznej”.

Zastosowanie wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• „Wielki słownik języka polskiego” jest opracowywany przez zespół językoznawców z całego
kraju w ramach projektu koordynowanego przez
Instytut Języka Polskiego PAN. Celem projektu
jest udostępnienie szerokim rzeszom odbiorców
możliwie wyczerpującego opisu polskiej leksyki.
Do końca 2012 roku opracowano hasła obejmujące 15 tysięcy najczęściej używanych wyrazów
współczesnego języka polskiego. Prace nad powiększaniem słownika trwają (etap drugi zakończy się w 2018 roku), nowe hasła są publikowane
sukcesywnie, aktualizuje się także hasła starsze,
dodając do nich świeżo powstałe znaczenia. Planuje się, że słownik obejmie całe współcześnie
używane polskie słownictwo.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Pracownicy IJP PAN na prośbę różnych instytucji oraz osób prywatnych udzielali licznych
porad onomastycznych (z zakresu antroponimii
i toponimii) dotyczących etymologii nazwisk
i nazw miejscowości. Współpracują z Poradnią
Językową PWN, udzielają porad językowych,
objaśniają motywację nazwisk, udzielają m.in.
konsultacji dotyczącej pochodzenia i rozmieszczenia geograficznego nazwisk.
Tytuł profesora uzyskał Włodzimierz Gruszczyński.
Uzyskane habilitacje:
Urszula Bijak Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne;
Maciej Eder Jednotematyczny cykl publikacji na
temat stylometrii, tj. kwantytatywnej analizy zróżnicowania stylistycznego dzieł literackich;
Halszka Górny Nazwy własne w piśmiennictwie
pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna.
Uzyskane doktoraty:
Ewa Kozioł-Chrzanowska Potoczne reprodukty
języka polskiego na materiale rubryki „Przekroju” Heca hecą. Charakterystyka formalna, semantyczna i pragmatyczna;
Anna Miszta Językowo-kulturowy a tekstowy obraz Ślązaka i Ślązaczki we współczesnych piosenkach śląskich;
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Krzysztof Nowak Rozumienie tekstu literackiego
w łacińskich komentarzach do dzieł literackich.
Instytut należy do 3 sieci naukowych: L’Union
Académique Internationale w Brukseli – sieć
słowników łaciny średniowiecznej; COST Action IS 1005 Medioevo Europeo; COST ENeL
(European Network of e-Lexicography).
Instytut jest członkiem 2 konsorcjów naukowych:
Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN) oraz DARIAH (ERIC)-PL.
 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 (kategoria „B” w rankingu MNiSW) zatrudnia 29 pracowników, w tym 27 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
52 prace, z tego 17 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 15 projektów badawczych,
72 zadania badawcze w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
28 tematów.
Wybrane wyniki:
• Prowadzone w ramach projektu „Polskie wykopaliska w Sakkarze” prace na terenie zachodniej części „Suchej Fosy” uzupełniły eksplorację
grobowców wielmożów ze schyłkowego okresu
Starego Państwa, przebadano też część Nekropoli
Górnej (okres ptolemejski). Stwierdzono zróżnicowanie społeczne w obrębie Nekropoli Górnej.
W obrębie uboższej części cmentarza odsłonięto

znacznie więcej pochówków dzieci niż w jego
rejonie zamożnym.
• W ramach zadania badawczego „Kings and
pilgrims. St Raphael Church II at Banganarti, late
eleventh to early eighteenth century”, powstała publikacja o tym tytule będąca opracowaniem podstawowych elementów ikonografii królewskiej oraz
zrębów teologii politycznej królestwa makuryckiego. Opracowano ewolucję dekoracji malarskiej
i formy architektonicznej Rafaelionu II w Banganarti oraz przeprowadzono badania nad fenomenem pielgrzymowania w chrześcijańskiej Makurii.
• W ramach zadania badawczego „Struktury dominacji Zachodu na Bliskim Wschodzie w okresie kolonialnym” powstała monografia Middle
Eastern Societies in the 20th Century (Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne
2014). Procesy rozwojowe w państwach Bliskiego Wschodu przedstawiono w powiązaniu z oddziaływaniem na społeczeństwa bliskowschodnie
zachodnich idei w sferze polityki, gospodarki
i ustroju społecznego. Szczególne miejsce zajmuje analiza skutków implantacji europejskiej
koncepcji narodu.
• Opublikowana została monografia Speaking
with Their Own Voices. The Stories of Slaves in
the Persian Gulf in the 20th Century (Cambridge
Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2014),
będąca podsumowaniem wieloletnich badań nad
zagadnieniem instytucji niewolnictwa w islamie.
Monografia wprowadza do obiegu światowego
nieznane materiały archiwalne i stanowi unikatowe badanie zjawiska na poziomie jednostkowych
doświadczeń.
Wyniki i zastosowania wyników badań naukowych o znaczeniu społecznym:
• W ramach zadania badawczego „Pro-demokratyczne koncepcje Mao Zongsana, Xu Fuguanga i innych przedstawicieli nowego współczesnego konfucjanizmu” opublikowany został materiał
Społeczna funkcja współczesnego, nowego konfucjanizmu. Jest to nowatorskie i unikalne badanie zjawisk ideologicznych w Chinach współczesnych, które wytycza nowe kierunki studiów
sinologicznych. Badania nieznanych poza Chinami współczesnych myślicieli odniesione zostały
do procesów rozwojowych państwa chińskiego
i transformacji społecznej w tym państwie.
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• W ramach zadania badawczego „Klasa średnia a zmiana polityczna na Bliskim Wschodzie”
opublikowany został materiał The State and the
Rise of the Middle Class in Iran odnoszący się
do fundamentalnej kwestii roli klasy średniej
w procesie transformacji politycznej. Zawarte
w materiale rezultaty badania podnoszą problem
odmienności dróg rozwojowych krajów Orientu w porównaniu z procesami transformacji
w Europie.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• W ramach zadania „Studia nad nowo odkrywanymi fragmentami ptolemejskich i rzymskich
świątyń z okręgów kultowych na Elefantynie”
realizowanego na podstawie umowy z Deutsches
Archäologisches Instutut Abteilung Kairo złożono do druku artykuł Mandulis on a block from
the Ptolemaic temple at Kalabsha poświęcony
niezachowanemu blokowi z ptolemejskiej świątyni w Kalabsha z przedstawieniem księżycowej
postaci Mandulisa dziecka. Przedstawienie to
oraz towarzyszące mu teksty stanowią klucz do
właściwej interpretacji innych tekstów pochodzących z tej świątyni odnoszących się do postaci
Mandulisa bez atrybutów księżycowego boga.
• Wspólnie z Wolnym Uniwersytetem w Berlinie realizowano temat „Ceramika z grobowców
nomarchów w Asjut”. Rezultatem współpracy jest
złożona do druku publikacja „In the shadow of
Wepwawet – An Early Necropolis on the Gebel
Asyut el-gharbi”, CECE 6.
• W ramach współpracy z instytucjami irańskimi realizowane były zadania dotyczące kształtowania się klasy średniej na Bliskim Wschodzie.
W rezultacie opublikowany został artykuł Implication of Economic Relations on Political Transitions during Qajar Dynasty.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń:
Centrum Badań Bliskowschodnich i Centrum Badań nad Konfucjanizmem.
 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: dr hab. Cezary Wójcik, prof. INE PAN
Po. Przewodniczącej Rady Naukowej – prof.
dr hab. Urszula Grzelońska (do listopada 2014 r.)
Instytut (kategoria „B” w rankingu MNiSW) zatrudnia 37 pracowników, w tym 26 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 71
prac, z tego 5 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 6 projektów badawczych, 29 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej;
we współpracy z zagranicą realizowano 3 tematy.
Wybrane wyniki:
• Opublikowano artykuł Transmission of financial shocks in loan and deposit markets: Role
of interbank borrowing and market monitoring,
w którym zostały przedstawione wyniki badań
nad transmisją szoków z międzynarodowych
banków do ich banków zależnych w okresie
kryzysu finansowego z 2008 r. Uzyskane wyniki dowodziły, że ograniczenie działalności kredytowej przez banki zależne w okresie kryzysu
było silnie związane z finansowaniem ich przez
macierzyste podmioty za pośrednictwem rynku
międzybankowego. Banki zależne uzależnione
od finansowania za pośrednictwem rynku międzybankowego zwiększyły działalność kredytową przed kryzysem z 2008 r., aby następnie ją
ograniczyć w okresie kryzysu. Rezultaty badań
wskazywały również, że banki zależne starały się
zmienić strategie finansowania podczas kryzysu. Zmiana ta wynikała z ograniczenia finansowania ich przez banki macierzyste. Z tych też
powodów banki zależne starały się zwiększyć
działalność depozytową w okresie kryzysu, co
miałoby im zrekompensować spadek finansowania za pośrednictwem rynku międzybankowego.
Zmiana strategii finansowania banków zależnych,
a także ich problemy w pozyskaniu depozytów,
w dużym stopniu tłumaczą istotny spadek działalności kredytowej w okresie kryzysu. Uzyskane
wyniki mają istotne znaczenie z punktu widzenia
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nadzoru nad sektorem bankowym, gdyż wskazują one na potrzebę monitorowania strategii
finansowania banków, a w szczególności rynku
międzybankowego.
• W artykule Polarization measurement for
ordinal data charakteryzowane są klasy miar
zgodnych z relacją Allison-Foster (2004). Jest
to relacja najczęściej stosowana do porównania
rozkładów pod kątem polaryzacji. W artykule dowodzone są własności miar zgodnych z relacją
Allison i Foster (2004), a następnie otrzymane
wyniki wykorzystane są do policzenia polaryzacji pomiędzy kobietami i mężczyznami w USA
w odniesieniu do osiągnięć edukacyjnych.
• Analiza wpływu stopnia asymilacji napływających do kraju imigrantów na dobrobyt krajowców została przedstawiona w artykule The impact
of the assimilation of migrants on the well-being
of native inhabitants: A theory. Model preferencji krajowców oparty jest o teorię relatywnej
deprywacji oraz formacji grup referencyjnych.
Głównym wynikiem badania jest spostrzeżenie,
że wysoki stopień asymilacji imigrantów może
obniżyć dobrobyt krajowców poprzez oddziaływania kanałem relatywnej deprywacji.

siębiorstw w Polsce. Uzyskane wyniki ilustrują,
że banki spółdzielcze w większym stopniu finansują małe i średnie przedsiębiorstwa niż banki zagraniczne, lub duże banki krajowe. Wyniki badań
wskazują ponadto, że małe i średnie przedsiębiorstwa rozwijają się szybciej oraz mają wyższą rentowność w gminach zdominowanych przez banki
spółdzielcze. Omawiane badania zostały opublikowane przez Bank Centralny Finlandii i spotkały
się z dużym zainteresowaniem ze strony Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych
(European Association of Co-operative Banks).
• W roku sprawozdawczym stworzono cykl
seminariów z Narodowym Bankiem Polskim na
temat wyzwań dla polityki pieniężnej i kursowej,
który realizowany będzie w 2015 r. Celem głównym prowadzonych wykładów jest zapoznanie
uczestników warsztatów z aktualnymi problemami i wyzwaniami polityki pieniężnej i fiskalnej
w Polsce i na świecie. Spotkania będą prowadzone przez cieszących się powszechnym uznaniem
i autorytetem specjalistów, zarówno teoretyków,
jak i praktyków życia gospodarczego w Polsce,
w tym osób kształtujących w przeszłości i obecnie politykę makroekonomiczną.

Wyniki badań naukowych i zastosowania wyników o znaczeniu społecznym i gospodarczym:
• Wyniki badań nad działalnością i nadzorem
banków zagranicznych prowadzane w Instytucie znalazły swoje odzwierciedlenie w przygotowanych wytycznych „Challenges in Group
Governance: The Governance of Cross-border
Bank Subsidiaries” przygotowanych przez Bank
Światowy, które zostaną opublikowane w 2015 r.
W raporcie tym prezentowane są problemy na
podstawie wcześniej prowadzonych badań w INE
PAN w obszarze nadzoru banków zagranicznych
przez właścicieli oraz narodowe organy nadzoru,
które uwidoczniły się w okresie kryzysu z 2008 r.
Następnie prezentowane są możliwe rozwiązania w tym obszarze, które zostały sformułowane
w trakcie spotkania roboczego przedstawicieli
wysokiego stopnia Banku Światowego, banków
zagranicznych, firm doradczych oraz pracowników naukowych INE PAN.
• Prowadzone badania nad działalnością kredytową banków spółdzielczych przedstawiają istotny ich wpływ na rozwój małych i średnich przed-

Uzyskane doktoraty:
Marcin Wojtowicz Pricing Credit Derivatives and
Credit Securitization;
Marcin Wolski Essays in Nonlinear Dynamics in
Economics and Econometrics with Applications
to Monetary Policy and Banking.
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 (22) 657-27-07, fax (22) 826-72-54
 e-mail: inepan@inepan.waw.pl
www.inepan.waw.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Władysław Czapliński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Andrzej Bierć
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 93 pracowników, w tym 75 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
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Działalność naukowa: opublikowano łącznie
278 prac; realizowano: 16 projektów badawczych,
15 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
2 tematy.
Wybrane wyniki:
• Monografia Implementacja dyrektyw unijnych
przez sądy krajowe zawiera charakterystykę i systematykę obowiązków, których adresatem jest sąd
krajowy. Implementacja dyrektywy unijnej do
krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego nakłada wiele obowiązków na jego
organy. Książka rozwija wielowątkową tezę, że
rozstrzygając sprawy unijne sądy krajowe obowiązane są stosować mechanizmy mające swe
źródła w prawie unijnym, które wykraczają lub
istotnie modyfikują krajowy standard stosowania
prawa przez sąd.
• Monografia System środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej
kompleksowe i usystematyzowane opracowanie
problematyki środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego. Generalnym założeniem pracy było zaprezentowanie analizowanego zagadnienia na szerokim tle: normatywnym,
orzeczniczym, historycznym i pragmatycznym,
a także ocena istniejącego modelu oraz przedstawienie propozycji rozwiązania najistotniejszych
problemów interpretacyjnych. Wnikliwej analizie poddano przede wszystkim zakres gwarancji
procesowych uczestników postępowania, wobec
których zastosowano sankcję procesową.
• Książka Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym jest monografią
poświęconą problematyce postępowania przed
międzynarodowymi trybunałami karnymi.
Przedstawione zostały wybrane elementy modelu oskarżenia. Powstały one w wyniku procesu
przenikania się dwóch odmiennych systemów
prawnych, należących do tradycji prawnej common law oraz prawa kontynentalnego (civil law).
W rezultacie powstał nowy system postępowania karnego. W książce przeprowadzono analizę modelu oskarżenia w wybranych państwach
i w postępowaniu przed dwoma trybunałami
ad hoc. Dzięki temu wykazano, jakie motywy
i przesłanki stały za przyjęciem określonych

rozwiązań procesowych modelu oskarżenia
przed MTK.
Wyniki badań naukowych i zastosowania wyników o znaczeniu społecznym:
• Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu
odpadów jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pozycją pomocną przy stosowaniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Autorzy, poza
wnikliwą i szczegółową analizą poszczególnych
przepisów ustawy, orzecznictwa sądów polskich,
Trybunału Sprawiedliwości UE oraz literatury
przedmiotu, prezentują wszechstronne, przemyślane i praktyczne rozwiązania dotyczące regulacji
ustawy krajowej, której zadaniem jest wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych służących realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1013/2006. Prezentowana praca jest nie
tylko komentarzem do polskiej ustawy, ale też
komentarzem do rozporządzenia unijnego. Walor
opracowania podnosi również kompleksowe omówienie problematyki odpowiedzialności prawnej
za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne związane z wykonywaniem przepisów
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
Tytuł profesora uzyskała Małgorzata Król-Bogomilska.
Uzyskane habilitacje:
Adam Habuda – na podstawie dotychczasowego
dorobku naukowego;
Lechosław Kociucki Zdolność do czynności
prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia;
Krystyna Kowalik-Bańczyk Prawo do obrony
w unijnych postępowaniach antymonopolowych –
w kierunku unifikacji standardów proceduralnych
w Unii Europejskiej;
Ewa Popławska – na podstawie dotychczasowego
dorobku naukowego.
Uzyskany doktorat:
Wojciech Drobny Przekształcenia pragmatyk
urzędniczych członków korpusu służby cywilnej
i pracowników samorządowych w prawie polskim
po 1989 r.
Zawarte umowy:
Umowa o utworzeniu Centrum Naukowego pomiędzy Instytutem Nauk Prawnych PAN a Eu-
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ropejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji
w Warszawie (zawarta w dniu 1 września 2013 r.)
w sprawie wykorzystania posiadanego przez strony potencjału naukowo-badawczego w dziedzinie
prawa.
Umowa o utworzeniu Centrum Naukowego pomiędzy Instytutem Nauk Prawnych PAN a Wyższą Szkołą Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej (zawarta w dniu 29 sierpnia 2013 r.)
w sprawie wykorzystania posiadanego przez
strony potencjału naukowo-badawczego w dziedzinie 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 (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 37 pracowników, w tym 30 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 55
prac, z tego 18 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 18 projektów badawczych, 18 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 26 tematów.
Wybrane wyniki:
• Celem badań „Rola konstruktu Ja w determinowaniu strategii radzenia sobie ze stresem” było
opracowanie modeli kulturowych radzenia sobie
ze stresem z uwzględnieniem kontekstu kultur
kolektywistycznych i indywidualistycznych. Badanie przeprowadzone zostało w Polsce, Norwegii, Białorusi i Rosji. Najważniejsza konkluzja,
podsumowująca uzyskane wyniki, mówi o konieczności włączania kontekstu kulturowego do
badań nad stresem. W badaniu zidentyfikowano
różne modele trafnie opisujące zależności między

czynnikami kulturowymi, indywidualnymi i sytuacyjnymi, a strategią kolektywną i strategią zaangażowania w radzeniu sobie ze stresem, występujące w dwóch krajach o przewadze elementów
indywidualistycznych w kulturze i na Białorusi.
W kolektywnej kulturze rosyjskiej natomiast wystąpiły inne konfiguracje czynników w modelach
oraz inne formy radzenia sobie ze stresem.
• W ramach zadania badawczego „Akceptacja
agresji w polityce: rola indywidualnych dyspozycji i schematów świata społecznego” celem badań było zbudowanie i empiryczna weryfikacja
modelu związków między dyspozycją do agresji
interpersonalnej, cyniczną wizją świata i polityki
oraz normatywnymi przekonaniami wobec agresji
w życiu codziennym, a akceptacją agresji w polityce i wobec polityków. W wyniku badań ustalono, że najsilniejszym predykatorem akceptacji
agresji w polityce jest normatywne przekonanie
o dopuszczalności agresji w życiu społecznym,
następnie akceptacja społecznego darwinizmu
oraz polityczny cynizm. Określono również, że
związek dyspozycyjnej agresywności z akceptacją agresji w polityce i wobec polityków jest
słabszy i mediowany przez akceptowane schematy poznawcze dotyczące świata społecznego.
• Przeprowadzono badania „Emocjonalne reakcje na ludzką twarz w kontekście wykonywanego
zadania”, którego celem było ustalenie, czy ocena
cech zakodowanych w twarzy (walencja emocjonalna, cechy płciowe, atrakcyjność) wchodzi
w interakcję z wymaganiami zadania (np. ocena czyjegoś stosunku do nas, lub ocena czyjejś
atrakcyjności) i w zależności od tych wymagań
poprzez zmianę płynności przetwarzania informacji wpływa na postawy formułowane wobec
rozmówcy. Najważniejszym wynikiem tej pracy
było ustalenie w serii 3 eksperymentów, że na formułowane postawy wobec innych osób (takie jak,
zaufanie, czy to, czy kogoś lubię) bardzo duży
wpływ ma płynność przetwarzania informacji
dotyczących kluczowych cech tej osoby (w danej sytuacji). Im jest ona mniejsza tym bardziej
negatywna postawa. Prowadzi to do pewnych paradoksów: np. jeśli mam powiedzieć, czy kogoś
lubię, to kluczową informacją jest to, jakie emocje wobec mnie przejawia. Wg badań łatwiej jest
przetworzyć emocję jednoznacznie negatywną
(np. złość) niż niejednoznaczną. Większość
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ludzi przejawia bardziej pozytywną postawę
wobec jednoznacznie złych twarzy, niż emocji
mieszanych. Wyniki mogą mieć zastosowanie
w praktyce społecznej.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z Ariel University w Izraelu badano psychologiczne konsekwencje Huraganu Sandy, który zdewastował okolice miasta Nowy Jork
w październiku 2013 roku. Próba badania objęła
1000 rezydentów Nowego Jorku, którzy wypełnili ankietę internetową 4 tygodnie po wydarzeniu.
Wyniki wskazują na wiele różnic płciowych w reakcjach ofiar tego wydarzenia. Kobiety, częściej niż
mężczyźni, zwracały się o pomoc psychologiczną
i wsparcie emocjonalne poprzez internetowe portale społecznościowe. Wspomnienia poprzednich
traumatycznych wydarzeń, jak i obawy przed przyszłymi klęskami, wpłynęły na zdrowie psychiczne kobiet w większym stopniu, niż u mężczyzn.
Wyniki sugerują, że interwencje psychologiczne
po klęskach i katastrofach powinny być tworzone
tak, aby brały pod uwagę różnice w potrzebach
psychicznych pomiędzy płciami. Przygotowano
pracę „Concomitants of perceived trust in hospital
and medical services following Hurricane Sandy”.
• We współpracy z University of Texas at Austin w USA przeprowadzono badania, których
celem było sprawdzenie możliwości i zakresu
sprawowania intencjonalnej kontroli nad procesem nabywania i ekspresji postaw w procedurze
warunkowania ewaluatywnego. Przeprowadzono
dwa badania empiryczne. W pierwszym manipulowano obciążeniem zasobów poznawczych
w trakcie nabywania postaw i sprawdzano wpływ
dostępności tych zasobów na możliwość kontrolowania nabywania i ekspresji uwarunkowanych
postaw. W drugim manipulowano strategiami
modyfikowania reakcji na bodziec afektywny
i sprawdzano czy poszczególne strategie wpływają na efektywność warunkowania ewaluatywnego. Wyniki wskazują, że możliwość intencjonalnej kontroli nabywania i ekspresji postaw zależy
od dostępności zasobów poznawczych w trakcie
warunkowania. Badani nie są w stanie, w sposób zamierzony, wyeliminować wpływu bodźców afektywnych na ocenę bodźców neutralnych.
Wykazano, że świadome strategie kontrolowa-

nia efektów warunkowania mają wpływ na jawną uwarunkowaną postawę, a nie mają wpływu na
postawę niejawną. Rezultatem pracy jest artykuł
„Is Evaluative Conditioning Really Uncontrollable? A Comparative Test of Three EmotionFocused Strategies to Prevent the Acquisition of
Conditioned Preferences”.
• We współpracy z Department of Neuroscience, University of Lethbridge w Kanadzie prowadzono badania dotyczące analizy spontanicznej
wokalizacji ultradźwiękowej podczas zabawy
społecznej (play-fighting) u szczurów dzikich
Rattus norvegicus. Badanie polegało na obserwacji zachowania jednopłciowych par młodych
szczurów z jednoczesnym nagrywaniem emitowanych przez zwierzęta ultradźwięków. Wyniki
uzyskane z obserwacji zachowania szczurów
dzikich posłużą do porównania z wynikami uzyskanymi w wielu badaniach na różnych szczepach
szczurów laboratoryjnych. Dzięki temu będzie
można ocenić czy proces udomowienia szczura
wpłynął na zachowanie, jakim jest spontaniczna
ekspresja ultradźwiękowa występująca u młodych szczurów podczas zabawy społecznej.
Uzyskana habilitacja:
Małgorzata Fajkowska Personality Coherence
and Incoherence: A Perspective on Anxiety and
Depression.
Instytut należy do sieci naukowej „Społeczeństwo
kultury informatycznej, jego pragmatyka i samoświadomość”.
 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
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Bogdan Klepacki
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 34 pracowników, w tym 22 naukowych
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(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
55 prac, z tego 2 w recenzowanym czasopiśmie
naukowym o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 7 projektów badawczych, 5 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 6 tematów.
Wybrane wyniki:
• W ramach zadania „Przemiany demograficzne
i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w latach 2010-2013” ustalono, że podstawowymi problemami demograficzno-zawodowymi są: niski
poziom rozrodczości, wciąż stosunkowo wysoki
poziom umieralności, zwłaszcza nadumieralności
mężczyzn, oraz wysoki poziom bezrobocia. Na
wsi problemy te są bardziej dotkliwe, ze względu
na wolniejsze niż w miastach postępy w zakresie
wydłużania życia, trudniejszą sytuację na rynku pracy poza rolnictwem i ukryte bezrobocie
w rolnictwie.
• W ramach tematu: „Diagnoza zapaści agrarnej i deproduktywizacji rolnictwa w wybranych subregionach problemowych LFA-ONW
– poszukiwanie rozwiązań alternatywnych”
zaproponowano rozwiązania przeciwdziałające obserwowanemu zjawisku regresu produkcyjnego i dezagraryzacji: sąsiedzkie scalanie
ziemi, wymienne użytkowanie ziemi w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji
rolnej oraz tworzenie zespołowych form dysponowania i zagospodarowania ziemi wypadającej
z produkcji rolnej.
• Badania empiryczne przeprowadzone w zadaniu badawczym „Operacjonalizacja koncepcji siły
przetargowej rolników” dotyczące prywatyzacji
PGR pozwoliły na wyodrębnienie następujących
czynników wpływających na siłę aktorów: dostęp
do informacji, poziom kwalifikacji, umiejętności organizowania się i postawa wobec ryzyka.
Badania poświęcone sile przetargowej rolników
w łańcuchu żywnościowym wyodrębniły czynniki ekonomiczne (strukturę rynku, wielkość
zasobów ekonomicznych, wielkość kosztów
transakcyjnych i zasięg współpracy) i polityczne
(rozkład preferencji wyborców i wpływ organizacji rolniczych).

Wyniki badań naukowych i zastosowania wyników o znaczeniu społecznym:
• Zakończono, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa, projekt związany z formalną ewaluacją Ex-ante Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW
2014-2020). Był on niezwykle istotny z punktu
widzenia kształtowania polityki rolnej i ochrony
środowiska w Polsce. Proces oceny miał charakter partycypacyjny, a opinie, zalecenia i rekomendacje sformułowane przez IRWiR PAN były na
bieżąco wdrażane do programu PROW i dalej
konsultowane z Komisją Europejską w Brukseli.
• IRWiR PAN zorganizował międzynarodowe
konferencje: „Agriculture and Countryside in
Transition – Visegrad 4 versus other European
and Asian countries” oraz „Rolnictwo rodzinne
w XXI wieku: różnorodna rzeczywistość”. Podczas pierwszej konferencji przedstawiciele krajów z Grupy Wyszehradzkiej oraz Rosji, Łotwy,
Ukrainy, Rumunii, Wietnamu i Chin porównywali ścieżki transformacji rolnictwa i obszarów
wiejskich. Druga została wpisana w kalendarz
obchodów ustanowionego przez ONZ roku rolnictwa rodzinnego. Zróżnicowanie tego zjawiska
w świecie zostało przedstawione przez referentów
z Polski, Francji i USA.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Instytut 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 opracowanych w IRWiR PAN; b) przestrzenne, społecznoekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich
w Polsce badane za pomocą analiz statystki zaawansowanej.
• W 2014 r. IRWiR we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej kontynuował realizację projektu „Monitoring rozwoju
obszarów wiejskich”, mającego na celu monitorowanie zmian poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich w Polsce na poziomie gmin. Wyniki I etapu badań prezentowane
były na konferencji o tym samym tytule oraz na
XV Kongresie Gmin Wiejskich, którego uczestnikami byli m.in. Prezydent RP, Wicepremier
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Rządu RP, posłowie i senatorowie oraz burmistrzowie i wójtowie blisko 500 samorządów
gminnych w Polsce.
Uzyskana habilitacja:
Monika Stanny Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.
Instytut należy do 2 sieci naukowych: European
Network of Agricultural and Rural Policy Research Institutes (ENARPRI); European Rural
Development Network (ERDN).
Instytut jest członkiem 2 konsorcjów naukowych:
Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 oraz Prowadzenie Centrum
Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku
Narodowym.
 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. IS PAN
Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab. Ryszard Grzesik, prof. IS PAN
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 76 pracowników, w tym 59 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
242 prace, z tego 34 prace w recenzowanych
czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 19 projektów badawczych,
50 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
33 tematy.
Wybrane wyniki:
• Opublikowano książkę „Фонетските пробле
ми во ареална лингвистика (врз основа на
јазичната ситуација во југоисточна Европа)”
poświęconą konwergencji fonetycznej w ramach

lig językowych. Ze względu na aspekt fonetyczny języków słowiańskich wyróżniono areał europejski (nowszy, ekspansywny typ fonetyki) oraz
areał wschodni (archaiczny, ustępujący), nawiązujący do Euroazjatyckiej Ligi Fonetycznej. Ten
podział przedłuża się na Bałkańską Ligę Językową, która pod względem fonetycznym nie jest
jednolita. Samo południe Europy to Śródziemnomorska Liga Fonotaktyczna o specyficznych
cechach struktury fonetycznej wyrazu. Książka
omawia cechy fonetyczne i fonotaktyczne tych
areałów. Szczególne miejsce poświęcono osobliwym zjawiskom fonetycznym w wybranych
mikroregionach Bałkańskiej Ligi Językowej,
powstałych na skutek konwergencji słowiańskogreckiej i słowiańsko-albańskiej.
• Ukazała się monografia Semantics Properties
of Selected Universal Language Categories in
Digital Bilingual Resources, która opisuje pierwsze bułgarsko-polskie zasoby cyfrowe – równoległe i porównawcze korpusy i ich zastosowanie
w badaniach semantycznych i leksykografii do
stworzenia bułgarsko-polskiego słownika online,
stanowiącego znaczącą część tych dwujęzycznych zasobów. Niektóre przykłady pokazują, jak
ważne są powiązania między korpusem równoległym dwujęzycznym a słownikiem cyfrowym.
Pierwsze bułgarsko-polskie zasoby cyfrowe są
wynikiem współpracy Instytutu Matematyki i Informatyki Bułgarskiej Akademii Nauk i Instytutu
Slawistyki PAN rozpoczętej w 2006 roku.
Wyniki badań naukowych i zastosowania wyników o znaczeniu społecznym:
• W ramach jednego z pól badawczych Instytutu Slawistyki PAN „Badania slawistyczne na
świecie. Slawistyczna informacja naukowa” są
prowadzone i koordynowane prace w zakresie
międzynarodowej bibliografii językoznawstwa
slawistycznego oraz nowoczesnych metod informacji dokumentacyjnej slawistyki językoznawczej. Sukcesywnie rozbudowywana jest bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa
slawistycznego iSybislaw dostępna w Internecie
(www.isybislaw.ispan.waw.pl). W 2014 roku kontynuowano projekt internetowego repozytorium
tekstów slawistycznych iReteslaw. Podjęto starania mające na celu pozyskanie dalszych środków
na funkcjonowanie repozytorium oraz poszerzo-
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no zakres tematyczny repozytorium o zagadnienia
z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
slawistycznego. Otrzymywane na bieżąco teksty
zamieszczano w repozytorium wraz z rozbudowanym opisem bibliograficznym, a także promowano repozytorium na konferencjach naukowych.
• Instytut Slawistyki PAN działa na rzecz zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Projekty realizowane w jednym z najważniejszych pól badawczych Instytutu Slawistyki
PAN, „Kulturowe Dziedzictwo Słowiańszczyzny.
Badania diachroniczne”, mają na celu badanie
i opis niematerialnego dziedzictwa kulturowego
narodów słowiańskich, w rozumieniu „Konwencji
w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego” wydanej przez UNESCO w 2003
roku. Działalność naukowa pracowników Instytutu koncentruje się na ochronie i zachowaniu dla
potomności materiałów etnograficznych należących do polskiego dziedzictwa narodowego, oraz
języków i gwar polskich i słowiańskich. Do najważniejszych wyników prac należą publikacje:
– Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia,
Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza – pierwsza praca w dorobku polskiej leksykografii gwarowej, prezentująca różnojęzyczną
leksykę gwarową na obszarze charakteryzującym
się dużą heterogenicznością nie tylko językową,
ale także etniczną i religijną. Ma ona istotne znaczenie dla teorii kontaktów językowych, w tym
w szczególności dla opisu kontaktów polszczyzny
z odmianami dialektalnymi języka białoruskiego, rosyjskiego i litewskiego. Książka powstała
jako efekt grantu Narodowego Centrum Nauki
„Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańsko-litewskie na Podlasiu, Mazowszu północnowschodnim i Suwalszczyźnie”.
– Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej
(1386-1400). Wokół analizy filologicznej –
książka poświęcona analizie rękopisu najstarszej zachowanej poznańskiej księgi ziemskiej
– cennego średniowiecznego zabytku prawnego.
Przedstawiono wieloaspektowy ogląd źródła, by
uchwycić złożone zależności między analizowanym tekstem, a takimi dziedzinami, jak historia, kodykologia, paleografia i filologia. W pracy omówiono zagadnienia z różnych dziedzin,
dzięki czemu powstał wielopłaszczyznowy obraz,
przybliżający do pełniejszego rozumienia średnio-

wiecznych wpisów prawniczych, ich zawartości
informacyjnej i okoliczności powstania. Zajęto
się problematyką funkcjonowania średniowiecznych sądów, opisaniem rękopisu z perspektywy
kodykologicznej, przeprowadzono analizę grafii
zabytku, podjęto próbę zrozumienia, na czym
polega dwujęzyczność zabytku, a także ukazano
wartość występujących w tekście nazw własnych
dla badań onomastycznych.
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 Centrum
jest współpraca z wieloma instytucjami działającymi na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i regionu. Celem nadrzędnym jest przede wszystkim
rozwój Centrum jako jednostki badawczej, która
prowadzi badania 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 edukacyjnych zachodzących w województwie lubuskim i na pograniczu polsko-niemieckim. W Centrum prowadzone są badania z obszaru tematyki regionalnej, m.in. w pracowniach
Badań nad językiem pogranicza; Badań nad literaturą i czasopiśmiennictwem pogranicza; Badań
nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Udział w międzynarodowym projekcie CLARIN. Zespół lingwistyki korpusowej i semantyki
Instytutu bierze udział w projekcie (polska podsieć) CLARIN (Common Language Resources
and Technology Infrastructure, www.clarin.eu)
włączonym do tzw. mapy drogowej infrastruktury
badawczej ESFRI (European Roadmap for Research Infrastructures, European Strategy Forum
on Research Infrastructures) finansowanym przez
Komisję Europejską w ramach Siódmego Badawczego Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Licząca 33 projekty aktualna wersja polskiej
mapy drogowej infrastruktur badawczych obejmuje tylko jeden projekt z nauk humanistycznych
i społecznych – CLARIN, koordynowany przez
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Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej. Celem projektów ESFRI jest
budowa różnego rodzaju narzędzi badawczych,
określanych wspólnym mianem infrastruktury naukowej. Stworzenie takiego zaplecza jest
bardzo kosztowne i przekracza możliwości poszczególnych krajów. Z uwagi na te okoliczności
wszystkie projekty naukowe budowane w ramach
infrastruktury naukowej ESFRI mają charakter
ogólnoeuropejski. Projekt CLARIN wiąże się
z badaniami nad semantyką języka naturalnego: semantycznym językiem-pośrednikiem do
zestawienia dwóch i więcej języków, korpusów
paralelnych (tu dotyczy polskiego, rosyjskiego
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 językowe, które ze
względu na swój specjalistyczny charakter były
dotąd dostępne jedynie informatykom i lingwistom informatycznym (komputerowym), zostaną
obudowane w funkcjonalne aplikacje i udostępnione wszystkim badaczom, którzy w swej pracy
posługują się dokumentami pisanymi i zapisem
mowy w językach europejskich.
• Grant pod nazwą „Metody analizy językowego obrazu świata (JOS) w kontekście badań
porównawczych” jest realizowany w ramach
współpracy międzynarodowej, międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej. W ramach projektu grantowego współpracuje 18 zagranicznych
jednostek naukowych, m.in. Instytut Slawistyki
Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa, Rosja); Instytut Języka Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Uralskiego (Jekaterynburg, Rosja); Białoruski Uniwersytet Państwowy (Mińsk, Białoruś);
Moskiewski Uniwersytet Państwowy (Moskwa,
Rosja); Państwowa Akademia Morska im. Admirała Makarowa (Sankt-Petersburg, Rosja); Instytut Języka Serbskiego Serbskiej Akademii Nauk
(Belgrad, Serbia); Università Ca’ Foscari (Wenecja, Włochy); Slaviska Institutionen Department
of Slavic Languages and Literatures Stockholm
University (Szwecja) i inne. Projekt wiąże się
z zespołowym programem badawczym, który
rozwija się i dojrzewa stopniowo już od kilku
lat w ramach konwersatorium EUROJOS. Jego

celem jest dokonanie międzyjęzykowych i międzykulturowych analiz semantyki nazw wartości, szczególnie zaś badanie sposobu rozumienia
pojęć aksjologicznych, które odgrywają istotną
rolę we współczesnym świecie. Zespół współpracowników skupionych w ramach konwersatorium
liczy obecnie ponad 120 osób z kilkunastu krajów. Konwersatorium skupia różne środowiska
naukowe (głównie językoznawców, ale i socjologów czy kulturoznawców), jest projektem międzyśrodowiskowym i interdyscyplinarnym.
Uzyskane habilitacje:
Ewa Golachowska Jak mówić do Pana Boga.
Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku;
Anna Kotłowska Zwierzęta w kulturze literackiej
Bizantyńczyków – Anabepsate eis ta peteina;
Katarzyna Wrzesińska Kultura i cywilizacja
w myśli Narodowej Demokracji (1893-1918).
Między ideą wychowania a polityką.
Uzyskany doktorat:
Anna Zawadzka Dziewictwo i „pierwszy raz”.
Wpływ źródeł normotwórczych na kształt doświadczenia jednostki.
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
Wiceprzewodniczący Rady Naukowej: prof. dr
hab. Józef M. Fiszer
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 82 pracowników, w tym 64 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 212 prac, z tego 12 prac w recenzowanych
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czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 33 projekty badawcze,
21 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
5 tematów.
Wybrane wyniki:
• Ukazała się publikacja „Komitety Obywatelskie, 1989-1992. Rdzeń polskiej transformacji”.
Komitety Obywatelskie zostały wyłonione z historycznego ruchu Solidarności, tworząc ogólnokrajowy ruch obywatelski. Od 1989 r. Komitety
Obywatelskie uczestniczyły w procesie przemian
ustrojowych w stopniu tak głębokim, że można
do nich w pełni zastosować pojęcie „rdzeń transformacji”. Działacze Komitetów współtworzyli
reformę samorządową, w maju 1990 roku wygrywając wybory do odtworzonego samorządu
lokalnego i budując od podstaw sieć kontaktów
zagranicznych Polski lokalnej. Przed wyborami
do samorządu uczestniczyły w przygotowaniu odpowiednich zmian prawnych, a także przeszkoliły
tysiące kandydatów na radnych i urzędników samorządowych. Jednocześnie, żadne z ugrupowań
wyłonionych z ruchu komitetowego nie zyskało
znaczącej przewagi nad komitetami wyborczymi
innych partii politycznych, co wynikało głównie
z rozbicia w 1990 r. ruchu komitetów. Konflikt
między partiami politycznymi, które powstały
w obrębie posolidarnościowej strony sceny politycznej, miał głęboki wpływ na losy całego ruchu.
• Monografia Rewolucja Solidarności, 19801981 stanowi kontynuację analiz prowadzonych
w ramach badań nad ruchem Solidarności. Poprzednie badania skupiały się na losach, koncepcjach i działaniach politycznych głównego nurtu
opozycji. Jednocześnie, historia Solidarności to
historia masowego ruchu społecznego, której nie
da się pominąć w opisywaniu losów przedsierpniowej opozycji. Nie sposób także pominąć kontekstu międzynarodowego wydarzeń polskich. Po
2000 roku, narastający klimat podejrzeń spowodował zakwestionowanie dotychczasowej narracji zgodnej z ogłoszonymi dokumentami. Ten
rodzaj narracji na ogół nie opartej na rzetelnej
analizie źródeł, czasem na pojedynczych dokumentach, odczytywanych przez pryzmat silnych
uprzedzeń do przywódców Solidarności dominował w prawicowych środowiskach politycznych.

Monografia wpisuje się w odzyskiwanie tego, co
stanowi o powinności historyka, polegającej na
rekonstrukcji faktów i ukazywaniu złożoności
sytuacji i ograniczeń bohaterów zdarzeń.
• Ukazała się publikacja „Na białych Polaków
obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944”. W polskiej perspektywie walka
NKWD z polskim podziemiem jest odzwierciedleniem agresywnej polityki ZSRR i zarazem
zbrodnią wojenną przeciwko ludzkości. Tymczasem, w oczach większości mieszkańców
Rosji, obławy i egzekucje zostały wymuszone
warunkami wojny i koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa tyłom nacierającej armii radzieckiej. Jeszcze w latach wojny ZSRR usiłował
przedstawić polskie podziemie właściwie jako
niemieckich sojuszników. Część argumentacji pojawia się też w aktualnie wydawanych książkach.
Argumentacja ta nie bierze pod uwagę faktu, że to
nie Polacy wywołali tę partyzancką wojnę. Inną
sprawą jest ocena antykomunistycznego zrywu
z lat 1944-1953, która niejednokrotnie przechodzi w bezkrytyczną apologię podziemia, chętnie
zacierając różnice między poakowskim a narodowym podziemiem. Na tej fali w najnowszej
historiografii polskiej coraz głośniej rozlega się
także krytyka antyniemieckiego zrywu z 1944 r.,
postulująca przeprowadzenie przez AK operacji
mającej na celu pełną likwidację środowisk polskich komunistów, co ograniczyłoby liczbę ofiar
komunistycznych represji. Tymczasem ograniczenie działań antykomunistycznych i antysowieckich do zbrojnej samoobrony zmniejszyło
liczbę niepotrzebnych ofiar. Polityka AK, a potem
WiN, mimo różnych błędów i niekonsekwencji,
była w ówczesnej sytuacji zdecydowanie bardziej
racjonalna niż ta, którą prowadziły NSZ.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Ukazała się monografia Poland’s War on
Radio Free Europe, 1950-1989. Dla bloku radzieckiego, walka z obcym radiem była jednym
z zasadniczych frontów Zimnej Wojny. Książka
opisuje sposób, w jaki Polska prowadziła tę walkę, kluczową część szerszego wysiłku na rzecz
kontroli nad przepływem informacji i idei, które
w znacznej mierze określały zdolność reżymu
do zarządzania społeczeństwem i do realizacji
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swoich ideologicznych i politycznych celów.
Książka jest pierwszą monografią zawierającą
i wykorzystującą w całości unikalne dokumenty dotyczące operacji tajnych służb. Posługuje
się także materiałami propagandowymi oraz
wywiadami z personelem radia i jego współpracownikami, a także z funkcjonariuszami
partyjnymi i bezpieki. Tłumaczenie angielskie
odzwierciedla wyniki rozszerzonej kwerendy
archiwalnej w porównaniu z wydaniem polskim
z 2007 roku.
• W ramach projektu badawczego ukazał się raport „Mapping Polish and Norwegian Governance: Gaps and Vulnerabilities in Security, Energy,
and Migration Policy”. System rządzenia w Norwegii jest wydajniejszy niż w Polsce. Można to
wytłumaczyć, przynajmniej częściowo, jako efekt
zastosowania wewnętrznych mechanizmów uczenia się w Norwegii, gdzie kontrolowanie i uczenie
się w systemie zarządzania odgrywa ważną rolę,
oraz jako widoczny brak umiejętności uczenia się
instytucji w przypadku Polski. Transfer wiedzy
dotyczącej governance powinien więc być możliwy i stan rzeczy w Polsce mógłby ulec poprawie także dzięki skorzystaniu z norweskiego doświadczenia. Jednak proces możliwej nauki może
zostać zahamowany przez różnice o charakterze
strukturalnym, w tym fakt, że oba kraje należą do
różnych kategorii w przynajmniej dwóch zakresach governance: energii i migracji, a także przez
fakt, że Norwegia zdecydowała się na pozostanie poza Unią Europejską, podczas gdy Polska
stała się jej pełnoprawnym członkiem. Polska
uczestniczy więc w unijnym eksperymentalnym
governance, podczas gdy Norwegia nie ma bezpośredniego dostępu do owego wspólnego, europejskiego zakresu wiedzy o governance.
• We współpracy z naukowcami niemieckimi
powstała publikacja „Social Engineering. Zwischen totalitärer Utopie und „Piecemeal-Pragmatismus”. Polityka ludnościowa III Rzeszy
miała cechy wyjątkowe, ale też była osadzona
w długofalowych, ogólnoeuropejskich procesach
historycznych. Właściwe ramy dla jej zrozumienia tworzy inżynieria społeczna jako szerokie
spektrum planowych działań podejmowanych
od XIX wieku, aby nadać określony kształt społeczeństwom i państwom. Inżynieria społeczna
oznaczała odejście od koncepcji liberalnych,

silniejsze oddziaływanie na kulturę polityczną
i sferę wartości. Do oponentów inżynierii społecznej należeli zarówno liberałowie, jak i Kościoły, kierując się jednak odmiennymi motywami. Jednym z mechanizmów powodujących
radykalizację inżynierii społecznej, bądź jej blokowanie była relacja między modernizacją a tradycją. Częścią współczesnej inżynierii społecznej
jest kontrola płodności oraz badania genetyczne.
Inżynieria społeczna trwa do dziś także w dziedzinie narodowościowej. Po rozpadzie ZSRR i Jugosławii pozostaje narzędziem kształtowania społeczeństw w nowo powstałych państwach. Także
społeczeństwa zachodnie wykorzystują inżynierię
społeczną jako narzędzie kształtowania społeczeństw, ulegających zmianom w wyniku procesów modernizacyjnych oraz rosnącego udziału
imigrantów.
Tytuł profesora uzyskał Grzegorz Nowak.
Uzyskane habilitacje:
Irena Pańków – na podstawie dotychczasowego
dorobku naukowego i jednotematycznego cyklu
publikacji Studium tożsamości politycznej członków elit wczesnego okresu transformacji;
Irena Słodkowska – na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Komitety obywatelskie 1989-1992. Rdzeń polskiej transformacji.
Uzyskane doktoraty:
Adam Kęska Podstawowe metody opisu statystycznego zmiennych porządkowych;
Martyna Rusiniak-Karwat Bund 1944-1949.
Instytut uczestniczy w pracach: Interdyscyplinarnego Centrum Naukowego Collegium Civitas i Instytutu Studiów Politycznych PAN;
Centrum Naukowego Instytutu Studiów Politycznych PAN i Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego; Centrum Naukowego
Instytutu Studiów Politycznych PAN, Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 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
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INSTYTUT SZTUKI PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Elżbieta WitkowskaZaremba
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Stanisław Mossakowski
Instytut (kategoria „A+” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 106 pracowników, w tym 60 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
199 prac, z tego 64 prace w recenzowanych
czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 34 projekty badawcze,
6 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
6 tematów.
Wybrane wyniki:
• Ukazała się publikacja „Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960”. Diariusz wydarzeń
z wyborem tekstów stanowi pierwszą część wielotomowej publikacji, której datą końcową jest rok
1960. Poszczególne, wydawane tomy zawierają
szczegółowy wykaz wydarzeń artystycznych mających miejsce w tym czasie i są dopełnieniem części teoretycznej za lata 1945-1960, która ukazała
się w roku 1992. W opracowanych obecnie tomach
zachowane zostały zasady przyjęte do kalendarium w poprzednich woluminach: „Polskie życie
artystyczne 1944-1960”, t. 1-4, Lata 1944-1950,
[t. 5:], „Polskie życie artystyczne, Rok 1951”.
• W roku sprawozdawczym ukazał się „Katalog
Zabytków Sztuki w Polsce, Miasto Białystok”
oraz „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Powiat
Środa Śląska”. Seria „Katalog Zabytków Sztuki
w Polsce” jest wydawana od 1951 roku celem
systematycznego i pełnego zinwentaryzowania
zabytków sztuki na terenie Polski i stworzenia
poręcznego katalogu stanowiącego bazę dla dalszych bardziej szczegółowych badań. Za zabytek
uznano obiekt o istotnych walorach artystycznych
bądź historycznych powstały przed rokiem 1945.
Katalog stanowi formę pośrednią między szczegółowym inwentarzem topograficznym a zwięzłym
katalogiem; zasadniczo uwzględnia wszystkie zabytki spoza zbiorów muzealnych i prywatnych,

jest bogaty w informacje, a szczególnie w materiał ilustracyjny. Do opracowań wykorzystuje się
możliwie pełną literaturę przedmiotu, archiwalia,
opisy i informacje historyczne oraz ikonografię.
Dla zachowania jednolitości i ciągłości serii zachowano układ rzeczowy i formalny oraz szatę
graficzną. Seria składa się z tomów obejmujących
poszczególne województwa, podzielonych na zeszyty poświęcone powiatom lub miastom.
• Ukazała się książka Poland and Artistic
Culture of Western Europe. 14th-20th Century.
Opracowanie zbiorowe zawiera artykuły naukowców z Instytutu Sztuki PAN. Tematycznie
książka obejmuje pełne spectrum sztuk – od sztuk
plastycznych, rzeźby i architektury po muzykę,
dramat i teatr. Praca, obejmująca siedem wieków
europejskiej kultury artystycznej, stanowi doskonałe wprowadzenie do historii sztuki i kultury
Europy Wschodniej i Zachodniej, zarówno dla
badaczy specjalizujących się w tym zakresie, jak
i czytelników zainteresowanych naukami humanistycznymi.
Wyniki badań naukowych i zastosowania wyników o znaczeniu społecznym:
• Instytut Sztuki PAN był jednym z organizatorów działań związanych z obchodami Roku
Kolberga, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej. Jako partner Instytutu Muzyki i Tańca, zrealizował szereg projektów o charakterze
naukowym, których rezultaty służą całemu społeczeństwu.
• Podjęto prace nad elektronicznym zapisem
melodii Oskara Kolberga z tomów DWOK01DWOK06 (Pieśni ludu polskiego, Sandomierskie,
Kujawy 1 i 2, Krakowskie 1 i 2). Projekt objął
łącznie 2700 melodii. Jego istotą jest przełożenie
tradycyjnego zapisu muzycznego na język umożliwiający komputerowo wspomagane badania nad
muzyką ludową, zautomatyzowane przeszukiwanie obszernych zbiorów, a także ich porównywanie z innymi zbiorami zapisów muzyki tradycyjnej – zarówno polskiej, jak i obcej. Zastosowany
standard kodowania melodii (Essener Assoziativ
Code) umożliwia dokonywanie konwersji na inne
światowe formaty stosowane w nowoczesnych
badaniach należących do nurtu Music Information Retrieval, prowadzonych w wielu krajach.
Zapisy te znajdują zastosowanie przede wszyst-
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kim w zaawansowanych pracach naukowych.
W ramach tworzenia elektronicznych indeksów
do dzieł Kolberga, Instytut Sztuki PAN dokonał
także konwersji zakodowanych melodii na format MIDI, który umożliwił pracownikom Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu ułatwioną
edycję indeksów przeznaczonych do szerokiego
zastosowania w aplikacji internetowej, umożliwiającej przeszukiwanie zbiorów pod kątem
wybranych kryteriów rytmicznych i melodycznych. W ten sposób wspólne działanie Instytutu
Sztuki PAN oraz Instytutu im. Oskara Kolberga
przyczyni się do upowszechnienia zbiorów Kolberga w środowiskach naukowych, artystycznych
i w szerokich kręgach odbiorców w kraju i za
granicą.
• Instytut Sztuki PAN współuczestniczył w wydaniu książki Polskie fidele kolanowe. (Re) Konstrukcja, sygnowanej logo Roku Kolberga.
• Poza działaniami strategicznymi, Instytut
włączył się w tematykę Kolbergowską wydając
monograficzny zeszyt kwartalnika Muzyka zatytułowany „Po Kolbergu”.

ferencjach, wygłoszono trzy referaty, promowano
projekt podczas „Festiwalu De Musica” w Warszawie, przeprowadzono kwerendy w Rzymie
i Mińsku oraz zajmowano się bazą danych. Zapoznano się z bazą danych ArchivEditor, założoną
przez Berlin-Brandenburg Academy of Sciences
and Humanities oraz stworzono 170 nowych rekordów w bazie danych kompozytorów obcych
działających na polskich dworach królewskich
w XVII wieku.
• Opublikowano piąty tom monumentalnej edycji krytycznej łacińskich traktatów muzycznych
z tradycji Johannesa Hollandrina Traditio Johannis Hollandrini, który stanowi wynik projektu
zainicjowanego w 2001 roku przez naukowców
z Musikhistorische Kommission Bawarskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Sztuki PAN. Przedmiotem tego projektu są późnośredniowieczne teksty
teoretyczno-muzyczne reprezentujące tradycję
dydaktyczną Johannesa Hollandrina, która wywarła istotny wpływ na teorię muzyki uprawianą
w XV wieku na terytorium dzisiejszej Austrii,
Czech, Niemiec, Polski i Węgier.

Osiągnięcia Instytutu we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z badaczami z Chorwacji,
Niemiec i Słowenii, w ramach programu HERA
Spotkania kulturowe prowadzono projekt „Music
migrations in the early modern age: The meeting
of the European East, West and South”, którego
zakres czasowy obejmuje XVII i XVIII stulecie.
W ramach projektu wzięto udział w dwóch kon-

Uzyskana habilitacja:
Jakub Sito Wielkie warsztaty rzeźbiarskie Warszawy doby saskiej. Modele kariery – formacja
artystyczna – organizacja produkcji.
 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
(kadencja 2011-2014)
W końcu roku sprawozdawczego Wydział liczył 72 członków krajowych (38 czł. rzecz. PAN
i 34 czł. koresp. PAN), 47 członków zagranicznych oraz 8 członków Akademii Młodych Uczonych. Pożegnano zmarłych członków: czł. rzecz.
PAN Adama Urbanka i czł. rzecz. PAN Mariana
Różyckiego.
Wydział odbył dwa zebrania plenarne: wiosenne
oraz jesienne.
• Pierwsze zebranie plenarne odbyło się w dniu
10 kwietnia. Poświęcono je dyskusji dotyczącej udziału polskich naukowców w programie
„Horyzont 2020”. Prezentacje w tym punkcie
spotkania przedstawili: prof. Lech Michalczuk,
zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu
Ogrodnictwa-PIB w Skierniewicach; prof. Janusz
Bujnicki, członek Akademii Młodych Uczonych
z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; prof. Andrzej
Dziembowski, członek Akademii Młodych Uczonych z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz
mgr Anna Wiśniewska, zastępca Dyrektora ds.
priorytetów horyzontalnych Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. W wyniku dyskusji, w czasie tego spotkania oraz wcześniejszych konsultacji, Wydział
przyjął dokument dotyczący misji, strategii i jej
realizacji dla Wydziału II Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN; jednogłośnie podjął uchwałę
w sprawie opinii Wydziału dotyczącej wniosków
Rady Kuratorów Wydziału w sprawie okresowej
oceny 8 jednostek naukowych: Europejskiego
Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego
Nenckiego PAN, Instytutu Biochemii i Biofizyki
PAN, Instytutu Biologii Ssaków PAN, Instytutu
Chemii Bioorganicznej PAN, Instytutu Genetyki
i Hodowli Zwierząt PAN, PAN Zakładu Antropologii we Wrocławiu oraz PAN Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu. Prof.
Jan Kotwica przedstawił sprawozdanie z pracy
Komisji ds. oceny komitetów naukowych Wydziału II PAN.

• Jesienne zebranie plenarne Wydziału odbyło
się w dniu 21 listopada. W czasie tego zebrania
podsumowano pracę Wydziału w kończącej się
kadencji 2011-2014, dyskutowano o strukturze
nauki polskiej. Prof. Michał Karoński, Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki,
wygłosił referat: „Jaka powinna być struktura nauki polskiej?, rola Narodowego Centrum
Nauki w systemie finansowania nauki w Polsce”. W trakcie tego zebrania Wydział podjął
7 uchwał oraz przyjął stanowisko w związku
z toczącą się publiczną dyskusją dotyczącą dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń
na zwierzętach.
Odbyło się jedno spotkanie Kolegium Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
– w dniu 14 października 2014 roku. W spotkaniu tym uczestniczyli zaproszeni goście: dr Zdzisław Hensel, Kanclerz PAN; prof. Ewa Kamler,
Przewodnicząca Rady Naukowej PAN Zakładu
Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej oraz Rady
Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego
w Olsztynie; dr Ilgiz Irnazarow, p.o. dyrektora
PAN Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej oraz mec. Renata Witt z Biura OrganizacyjnoPrawnego i Spraw Osobowych PAN. Spotkanie to poświęcone było uzgodnieniom dotyczącym przeprowadzenia włączenia PAN Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej
w Gołyszu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego
w Olsztynie.
W roku sprawozdawczym Wydział podejmował kolejne działania związane z koncepcją
utworzenia Narodowego Muzeum Przyrodniczego w Warszawie oraz możliwością uzyskania funduszy na ten projekt z programów nadzorowanych przez Ministerstwo Środowiska.
Prof. Stefan Malepszy, Przewodniczący Rady
Kuratorów Wydziału, brał udział w spotkaniach
koordynacyjnych dotyczących wykonania wstępnej wizualizacji projektu Narodowego Muzeum
Przyrodniczego na terenie PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.
W ciągu roku 2014 odbywały się sesje
sprawozdawcze jednostek Wydziału. W wielu
tych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele
władz Akademii i Wydziału: prof. Adam Zięcik,
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Wiceprezes PAN; prof. Jerzy Duszyński, Dziekan
Wydziału; prof. Stefan Malepszy, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału oraz wyjątkowo
inni członkowie Wydziału.
Władze Wydziału uczestniczyły w uroczystościach jubileuszowych jednostek Wydziału.
Były to trzy uroczystości: w dniu 1 lipca 2014
roku – jubileusz 40-lecia utworzenia Ogrodu
Botanicznego Polskiej Akademii Nauk; w dniu
28 października 2014 roku – jubileusz Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
w Krakowie z okazji 25-lecia utworzenia Instytutu, 60-lecia placówki w strukturach PAN
i 150 lat tradycji badawczych i dydaktycznych;
w dniach 5-7 listopada 2014 roku – jubileusz 60-lecia Instytutu Genetyki Roślin PAN
w Poznaniu.
W roku sprawozdawczym w Wydziale gościł
po raz kolejny prof. Alexander Wlodawer, członek zagraniczny PAN i członek Rady Kuratorów
Wydziału z USA, który przebywał w Polsce na
zaproszenie władz Wydziału. W czasie pobytu
w Polsce prof. Wlodawer wziął udział w posiedzeniu Rady Kuratorów i zebraniu plenarnym
Wydziału, które odbyły się w dniach 9 i 10
kwietnia. W czasie spotkania Rady Kuratorów
prof. Wlodawer uczestniczył w podsumowaniu
wyników pracy Komisji ds. okresowej oceny jednostek naukowych Wydziału.
Nagrody i wyróżnienia naukowe Wydziału
Wydział przyznał nagrody naukowe za rok
2014. Były to: nagroda za wybitne osiągnięcia
badawcze „Biotechnologia zbóż: wprowadzenie
technologii RNAi oraz innych metod genomiki
funkcjonalnej w celu określania funkcji genów
oraz uzyskania linii jęczmienia, pszenicy i pszenżyta o ulepszonych cechach agronomicznych” dla
zespołu: prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk,
prof. dr hab. Wacław Orczyk, dr Sebastian Gasparis, mgr Marta Dmochowska-Boguta, mgr Wojciech Zalewski, na wniosek Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB;
nagroda za cykl 7 publikacji na temat przyczyn
zróżnicowania rozmiarów ciała i tempa metabolizmu łasicy Mustela nivalis, dla zespołu w składzie: dr Karol Zub, dr Paulina A. Szafrańska
i prof. dr hab. Marek Konarzewski, członek koresp.

PAN, na wniosek Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży; nagroda za wybitne osiągnięcie badawcze opisujące nowe aspekty
procesu biogenezy mikroRNA u roślin dla zespołu:
prof. dr hab. Artur Jarmołowski, prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, dr Dawid Bielewicz,
dr Małgorzata Kalak, na wniosek Rady Wydziału
Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza;
nagroda za odkrycie nowych mechanizmów nowotworzenia kluczowych dla patobiologii i terapii
glejaków dla zespołu: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, dr Małgorzata Sielska, dr Iwona
Ciechomska, dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska,
dr Konrad Gabrusiewicz, dr hab. Michał Dąbrowski, na wniosek Rady Naukowej Instytutu Biologii
Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN;
wyróżnienie za wybitną monografię naukową The
ants of Poland with reference to the myrmecofauna
of Europe dla zespołu autorów polskich w składzie:
prof. dr hab. Wojciech Czechowski, prof. dr hab.
Alexander Radchenko, dr Wiesława Czechowska,
na wniosek Rady Naukowej Muzeum i Instytutu
Zoologii PAN.
Medale im. Michała Oczapowskiego przyznano: prof. dr. hab. Andrzejowi Mockowi; prof.
dr. hab. Zygmuntowi Pejsakowi, czł. rzecz. PAN;
prof. dr. hab. Marianowi Saniewskiemu, czł.
rzecz. PAN.
Uroczystość wręczenia dyplomów nagród
naukowych i wyróżnień Wydziału oraz Medalu
im. Michała Oczapowskiego odbyła się w dniu
9 grudnia w siedzibie Wydziału.
Nagrody i wyróżnienia członków Wydziału
W roku 2014 członkowie Wydziału uhonorowani zostali szeregiem prestiżowych wyróżnień
i nagród: prof. Andrzejowi Grzywaczowi w dniu
24 listopada nadano godność doktora honoris
causa Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie; prof. Rudolf Michałek otrzymał medal z okazji jubileuszu 60-lecia Wydziału
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie; prof. Szczepanowi Bilińskiemu
przyznano doktorat honoris causa Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla
Stefanyka w Ivano-Frankiwsku; prof. Ryszard
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Górecki został odznaczony Orderem Wschodzącego Słońca II Klasy – Złota i Srebrna Gwiazda
(The Order of the Rising Sun, Gold and Silver
Star), przyznanym przez rząd Japonii oraz otrzymał indywidualną nagrodę I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne; prof. Jan Kozłowski otrzymał nagrodę
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za działalność naukową; prof. Włodzimierz Krzyżosiak
uzyskał nagrodę Instytutu Chemii Bioorganicznej
PAN za najlepszą publikację eksperymentalną;
prof. Mariusz K. Piskuła otrzymał statuetkę i tytuł
„Osobowość Roku Warmii i Mazur” w kategorii: Nauka, przyznane przez Warmińsko-Mazurski
Klub Biznesu; prof. Stanisławowi Rakusa-Suszczewskiemu nadano godność doktora honoris
causa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy;
prof. Wojciech Święcicki otrzymał Krzyż Oficerski OOP nadany przez Prezydenta RP; prof.
Grzegorz Węgrzyn za pracę „A regulatory role
for Staphylococcus aureus toxin-antitoxin system PemIKSa” otrzymał nagrodę przyznaną
przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne im.
prof. J.K. Parnasa za współautorstwo najlepszej
polskiej pracy doświadczalnej wykonanej w kraju
i opublikowanej w 2013 roku oraz nagrodę Komitetu Mikrobiologii PAN im. prof. K. Bassalika
za współautorstwo najlepszej polskiej pracy mikrobiologicznej; prof. Romuald Zabielski został
uhonorowany Medalem Napoleona Cybulskiego przyznawanym przez Polskie Towarzystwo
Fizjologiczne; prof. Jan F. Żmudziński odebrał
wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
za „Opracowanie systemu wykrywania bydła zakażonego wirusem biegunki bydła i choroby błon
śluzowych (BVD-MD) na poziomie pojedynczego zwierzęcia i stada oraz wdrożenie krajowego
programu zwalczania tych patogenów”.
Działalność komitetów naukowych
W 2014 r. kontynuowało pracę 26 komitetów
naukowych; 12 z nich współorganizowało dziewiętnaście imprez naukowych z pomocą finansową PAN ze środków DUN. Współfinansowano
wydanie trzech czasopism naukowych i jednego
biuletynu. W Komitecie Nauk Leśnych nowym
przewodniczącym został prof. Tomasz ZawiłaNiedźwiecki. W I kwartale 2014 r. zakończono

ocenę komitetów naukowych po dwóch latach
ich działania, a jej wynik przekazano do Wiceprezes PAN prof. Mirosławy Marody. Rozpiętość punktowa oceny (15-82) potwierdziła zróżnicowany poziom aktywności poszczególnych
komitetów. Najwyżej oceniono Komitet Nauk
Weterynaryjnych, Komitet Cytobiologii i Komitet Biologii Rozrodu. Część komitetów zdążyła
przeprowadzić dyskusję poświęconą wynikom
oceny komitetów, jednak zawsze podkreślano,
że zdecydowanie najważniejszą ich rolą jest integracja środowiska. Niektóre komitety opiniowały wnioski o przyznanie nagród naukowych
Wydziału, uczestniczyły w społecznej i medialnej
dyskusji nad projektem ustaw o ochronie zwierząt używanych do badań naukowych i celów
dydaktycznych oraz ustawy o GMO. W sposób
ciągły podejmowane były różne formy aktywności (spotkania naukowe, opiniowanie, publikacje,
szkolenia, kontakty z jednostkami administracji
rządowej, samorządowej i z mediami, festiwale
nauki itd.).
Komitet Agrofizyki współorganizował sympozjum „Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego” oraz wspólnie z Sekcją Zastosowań Fizyki
w Inżynierii Produkcji Rolniczej i Technologii
Żywności KA PAN, Komitetem Nauk o Żywności PAN oraz Szkołą Główną Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie „IV Sympozjum Inżynierii Żywności”. Członkowie komitetu m.in. byli
autorami wydanych książek: „World markets and
trade of coffee” oraz „Pineapple production and
quality”, a o zasięgu krajowym „Agrofizyka –
procesy, właściwości, metody”. Konsekwentne
i wieloletnie działania agrofizycznego ośrodka
lubelskiego, którego istotną częścią jest komitet,
spowodowały, że agrofizyka, jako polska specjalność, została wpisana w nurt współczesnej nauki
światowej.
Na skutek interwencji Komitetu Antropologii, do panelu Narodowego Centrum Nauki NZ8
wprowadzono deskryptor NZ8_13 o nazwie
„Biologia i ekologia człowieka”, dzięki czemu od
2014 roku antropolodzy mogą kierować wnioski
grantowe do komisji o adekwatnych kompetencjach. W efekcie działań komitetu, w 2014 roku
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów kierowała wszystkie przewody habilitacyjne i wnioski
o nadanie tytułu profesora do rozpatrzenia przez
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Rady Wydziałów Biologii, a nie jak do tej pory,
przez Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu. W ramach działalności inicjującej komitet powołał
w 4 uniwersytetach zespoły do przeprowadzenia
seminariów dla młodych pracowników nauki
„Teoretyczne i metodyczne aspekty badań w biologii człowieka”. W ramach prezentacji młodych
pracowników nauki wysłuchano referatu „Czynniki warunkujące wewnątrzpopulacyjną zmienność konstytutywnej pigmentacji skóry i włosów
u dzieci odmiany białej w okresie przedpokwitaniowym”. Komitet współfinansował Warsztaty
Antropologiczne im. J. Charzewskiego „Okres
prenatalny i jego wpływ na rozwój w okresie
postnatalnym. Metody badań, wyniki, interpretacja”. Objął patronatem i włączył się w organizację IX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji
Antropologicznej w Toruniu, upowszechniającej
i promującej wiedzę antropologiczną w przestrzeni studenckiej i doktoranckiej w Polsce.
Komitet Biochemii i Biofizyki przyznaje jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień
w dziedzinie biologii eksperymentalnej w Polsce
– Medal im. L. Marchlewskiego. Na zebraniu plenarnym komitetu wręczono Medal laureatowi za
rok 2013 prof. Janowi Barciszewskiemu (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Instytut
Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu), który
przedstawił referat „Krystaliczne kwasy nukleinowe nowej generacji”. Wyłoniono też laureata
za rok 2014, został nim prof. Edward Darżynkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Komitet kontynuował procedurę oceny wybranych,
wydawanych w Polsce czasopism z dziedziny
biochemii i biofizyki w związku z proponowanym podjęciem patronatu nad nimi. Z tematyki
naukowej wybrał do zaprezentowania referat
naukowy „Znaczenie intronów w biogenezie
roślinnych mikroRNA”. Informacje o ważnych
wydarzeniach z zakresu biochemii i biofizyki
były upowszechniane za pośrednictwem strony
www. 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 Teoretycznej zorganizował II Polish Evolutionary

Conference, cykliczne forum wymiany myśli
i prezentacji wyników dla badaczy i studentów
zajmujących się biologią ewolucyjną. Na posiedzeniu plenarnym wypracował swoje stanowisko
w sprawie dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, w którym mówi się, że
osiągnięty postęp badawczy uzasadnia przeprowadzanie takich doświadczeń, ale pod warunkiem
dochowania najwyższych standardów etycznych
zgodnych z zasadą „trzech R” (Reduce, Reuse,
Recycle): (1) dążenia do zastępowania modeli
zwierzęcych niezwierzęcymi, (2) ograniczania
liczby zwierząt oraz (3) ulepszania procedur badawczych zmierzających do minimalizacji wywoływanego nimi stresu. Członkowie komitetu
są redaktorami lub członkami rad redakcyjnych
19 czasopism naukowych. Prężnie działa konto
komitetu na facebooku.
Członkowie Komitetu Biologii Rozrodu
wysłuchali 3 wykładów „Rola prostaglandyny
E2 w dialogu zarodek-matka we wczesnej ciąży”, „Optymalizacja warunków kriokonserwacji
plemników – w poszukiwaniu idealnej równowagi” oraz „Kot domowy modelem biomedycznym
w badaniach nad zastosowaniem ART u dzikich
kotowatych”. Komitet współorganizował 4 konferencje: „Aktualne problemy rozrodu małych
zwierząt”; „Poród, cielęta i zdrowie stada krów
mlecznych”; Kongres EVSSAR (European Veterinary Society for Small Animal Reproduction)
oraz XVII Międzynarodową Sesję Naukową
„Technopatie i biotechniki stosowane w rozrodzie
bydła”. Przedyskutowano stanowisko w sprawie
prac legislacyjnych nad ustawą o ochronie zwierząt używanych do badań naukowych i celów
dydaktycznych. Zwrócono w nim uwagę na znaczenie regulacji dla rozwoju nauk medycznych,
biologicznych i weterynaryjnych oraz na społeczną rolę prac naukowych prowadzonych na
zwierzętach dla rozwoju medycyny człowieka.
Na zebraniu plenarnym m.in. zaprezentowano
tematykę kongresu EVSSAR (Wrocław, wrzesień 2014) i Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Zwierząt Domowych – ESDAR (Helsinki,
wrzesień 2014), zachęcając do pracy w tych towarzystwach, a także do uczestnictwa w organizowanych przez nie konferencjach. Omówiono
stan prac nad opracowaniem oceny badań naukowych i osiągnięć publikacyjnych w obszarze
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rozrodu. Przyjęto pozytywnie propozycję, aby to
opracowanie rozszerzyć o informacje dotyczące
sytuacji kadrowej, poziomu finansowania oraz
kwestie związane z organizacją instytucji i ich
wyposażeniem aparaturowym. Dałoby to szansę
na opracowanie przez komitet kompleksowego
opisu sytuacji w obszarze badań krajowych nad
rozrodem ludzi i zwierząt.
Komitet Biotechnologii objął patronatem
dwie konferencje „Czerwona biotechnologia
u podstaw bioekonomii” oraz „Dual use of innovative technologies”. Działalność komitetu
skupiała się głównie na następujących aspektach: (1) wskazywaniu na znaczenie biotechnologii w rozwoju krajowej polityki biogospodarki, (2) podkreśleniu, że biotechnologia przynosi
społeczeństwu korzyści i nie powinna być przyczyną paniki i lęku oraz (3) integrowaniu środowisk naukowych związanych z biotechnologią.
Realizacja sesji naukowych w kraju oraz udział
w działaniach międzynarodowych, podejmowanie inicjatyw prezentacji „stanowiska” w sprawie
biotechnologii najwyższym władzom naszego
państwa oraz realizacja projektu „Mapa polskiej
biotechnologii” (tym razem ośrodek poznański
i gdański) w pełni koreluje i spełnia te cele. Równolegle realizowane są zadania w ramach działalności, którą z przekonaniem można określić, jako
„praca organiczna” – popularyzacja wiedzy o biotechnologii w szerokich kręgach społeczeństwa,
m.in. poprzez udział członków komitetu w festiwalach nauki, sesjach naukowych w różnych
gremiach, także poprzez Internet. Ten sam charakter mają prace opiniodawcze w ramach środowiska naukowego. Komitet zajmował stanowisko
w kwestii legislacyjnych uwarunkowań rozwoju
biotechnologii w Polsce i opiniował nowelizację
ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Główną
nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. prof.
Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym otrzymali ex aequo dr
Anieszka Fiszer z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN i dr Fabian Giska z Instytutu Biochemii
i Biofizyki PAN. Komitet pełni funkcję Komitetu
Narodowego ds. współpracy z Europejską Federacją Biotechnologii (EFB) oraz Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodowym

Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii
(ICGEB).
Komitet Botaniki współorganizował XI Międzynarodową Konferencję Naukową „Synanthropization of Flora and Vegetation”. W ramach
„Nocy Biologów” i „Nocy Naukowców” członkowie komitetu zorganizowali w kilku ośrodkach
akademickich, cieszące się dużym zainteresowaniem przedsięwzięcia promujące wiedzę o szacie roślinnej. W czasie posiedzenia plenarnego
zapoznano się z warunkami badań botaników
pracujących na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
przeprowadzono dyskusję nad zasadami punktacji czasopism wydawanych w Polsce i ich ewentualną selekcją. Wypracowano formułę wsparcia
1-2 polskich czasopism botanicznych i pomocy we
wprowadzeniu ich na listę filadelfijską. W ramach
prac nad „Mapą Botaniki w Polsce” dyskutowano
o osiągnięciach ośrodka olsztyńskiego oraz omówiono i przyjęto formularz ankiety kierowanej
do krajowych ośrodków botanicznych. Komitet
przygotowywał się do wydania obszernego opracowania dotyczącego sytuacji nauk botanicznych
w Polsce. W obecności przewodniczącego Rady
NCN – prof. Michała Karońskiego, debatowano
nad pozycją taksonomii roślin i geobotaniki w finansowaniu badań przez NCN. Przedstawiono
władzom NCN stanowisko komitetu zwracające
uwagę na mechanizmy powodujące ograniczenie
możliwości finansowania badań taksonomicznych i geobotanicznych. Opracowano opinię do
projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do
środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.
Komitet Cytobiologii współorganizował:
(1) konferencję „Plant Molecular Cytogenetics
in Genomic and Postgenomic Era” w Katowicach
(160 osób z 15 krajów) nt. najnowszych osiągnięć
i perspektyw badań w dziedzinie cytogenetyki/
genomiki roślin, gdzie wykładowcami byli wybitni naukowcy (H-index sięgający 41) z 7 krajów;
(2) mini-sympozjum „New aspects of signaling
pathways from cilia to nucleus” w Warszawie
nt. ciliopatii – schorzeń wynikających z zaburzeń w strukturze/lokalizacji rzęsek i ich ewolucyjnego pochodzenia; (3) warsztaty „Techniki
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molekularne i mikroskopowe w diagnostyce wirusów roślin” w Poznaniu, szkolące specjalistów
w tej dziedzinie, by zmniejszyć straty w jakości/
ilości plonów. Komitet wystosował: rezolucję do
MNiSW dotyczącą zmiany rozporządzeń w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za
wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, dyskryminujących nauki biologiczno-medyczne; wystosował postulat odpisu 1% podatku
VAT/CIT na rzecz jednostek naukowych, skierowany do Ministerstwa Finansów. Opracował:
stanowisko dotyczące statusu organizacji zajmujących się akredytacją wyższych uczelni w Polsce oraz ekspertyzę projektów nowelizacji ustaw
o szkolnictwie wyższym, a także o finansowaniu
nauki skierowaną do MNiSW, którą przesłał do
Senatu, Sejmu, Wicepremiera RP i PAN.
Komitet Ekologii współorganizował warsztaty „W sieci zależności – rośliny, zwierzęta,
grzyby, jako obiekty badań koewolucji”, które
otrzymały pomoc finansową PAN. Członkowie
komitetu dyskutowali m.in. nad przyczynami
kryzysu polskiej ekologii, fenomenem ekologii
molekularnej, sposobami podniesienia poziomu
głównego polskiego czasopisma ekologicznego
Polish Journal of Ecology. Komitet opiniował
na prośbę wiceprezesa PAN ideę utworzenia
Turnickiego Parku Narodowego oraz zajął stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia
Ministra Środowiska znoszącego moratorium na
odstrzał łosia. Stanowisko to zostało przekazane
Ministrowi Środowiska oraz Przewodniczącemu
PROP. Komitet rozpoczął w 2014 r. wydawanie
elektronicznego czasopisma e-Wiadomości Ekologiczne, które ma służyć integracji polskiego
środowiska ekologów i dyskusji na bieżące tematy związane z ekologią rozumianą jako nauka.
Członkowie Komitetu Fizjologii, Genetyki
i Hodowli Roślin w ramach podejmowania tematów naukowych wysłuchali dwóch referatów
„Kod RNA: nowy poziom zróżnicowania informacji genetycznej” i „RNAi w praktyce – analiza funkcji genów użytkowych zbóż”. Zebranie
plenarne połączono z mini-sympozjum „Tolerancja roślin na stresy abiotyczne ze szczególnym
uwzględnieniem suszy” z udziałem młodych pracowników nauki, na którym wygłoszono 5 referatów (streszczenia referatów znajdują się na stronie
www.komfigen.pan.pl). Komitet podjął uchwałę

pozytywnie opiniującą wniosek o nagrodę naukową Wydziału II PAN za cykl prac „Biotechnologia zbóż: wprowadzenie technologii RNAi oraz
innych metod genomiki funkcjonalnej w celu
określania funkcji genów oraz uzyskiwania linii
jęczmienia, pszenicy i pszenżyta o ulepszonych
cechach agronomicznych” dla zespołu z IHAR
– PIB w Radzikowie. Komitet współfinansował
XXXII Konferencję Naukową „Rośliny oleiste”,
44 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne
oraz III Konferencję „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych”. Omówiono wyniki
oceny komitetów zauważając: że ranga komitetów zmniejszyła się, przygotowanie jakiejkolwiek
opinii merytorycznej wymaga dużo pracy, a nie
ma z reguły oczekiwanych skutków, komitet jest
pewną platformą kontaktów i zdecydowanie odgrywa rolę integrującą środowisko.
Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej
współorganizował dwie konferencje: „Ocena gleb
użytkowanych rolniczo” oraz „Przyczyny i skutki
degradacji środowiska glebowego”. Członkowie
komitetu poza działaniami statutowymi przygotowali ogólnopolski podręcznik Gleboznawstwo,
który został wydany przez Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Liczy on 464 strony i składa się
z 11 rozdziałów, stanowiąc kompendium wiedzy
o glebie według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie, przeznaczony
jest dla studentów kierunków rolniczych, przyrodniczych, inżynierii i kształtowania środowiska, biologii, geografii, architektury krajobrazu
itp. Członkowie komitetu na bazie referatu „Stan
mikrobiologii rolniczo-środowiskowej w Polsce”
zapoznali się z problematyką badawczą katedr
mikrobiologicznych w Polsce, zwracając uwagę na duże zróżnicowanie posiadanej aparatury;
rozmawiali też o konieczności tworzenia konsorcjów jednostek naukowych uczelni, które wraz
z jednostkami gospodarczymi powinny ubiegać
się o środki w konkursie strategicznego programu
„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” –
BioStrateg. Po wykładzie „Propozycja nowych
regulacji w zakresie oceny zanieczyszczenia
gleb w związku z wdrożeniem unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych” zaproponowano
nowe uregulowania prawne, które zostały przekazane do Ministerstwa Środowiska. W związku
z ogłoszeniem przez ONZ roku 2015 Międzyna-
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rodowym Rokiem Gleb, zaapelowano o szczególną aktywność i zwrócenie uwagi na kluczowe
znaczenie pokrywy glebowej dla globalnej produkcji żywności oraz o zaakcentowanie innych
ważnych funkcji gleby w środowisku.
Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego omówił i przedyskutował m.in.:
programy badawcze BioStrateg i Horyzont 2020;
współpracę z wojewódzkimi Zarządami Melioracji i Urządzeń Wodnych i innymi instytucjami
otoczenia problemowego w zakresie programów
badawczych; postępowania w przewodach: doktorskim, habilitacyjnym i o tytuł profesora według
nowych zasad; zasady i skutki parametryzacji
wydziałów; akredytację programową i instytucjonalną; Krajowe Ramy Kwalifikacji, Ocenę
Jakości Kształcenia; uprawnienia dla absolwentów kierunków Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Geodezja i Kartografia.
Członkowie komitetu wysłuchali dwóch referatów naukowych „Melioracje wodne – zmienność
ich roli i funkcji” oraz „Kompromisy w inżynierii
wodnej”; omawiali uwarunkowania rozwoju melioracji w Polsce w ramach programu wieloletniego, nad którym pracuje w Ministerstwie Rolnictwa dwóch przedstawicieli komitetu; zwrócili
uwagę na brak spójnej i kompleksowej strategii
gospodarki wodnej w Polsce. Przy merytorycznym udziale komitetu odbyły się 2 konferencje
z udziałem gości zagranicznych: „Gospodarka
wodna w kształtowaniu i ochronie środowiska”
oraz XIX ENVIRO 2014 „Współczesne problemy
ochrony i kształtowania środowiska”. Bez wsparcia finansowego ukazały się cztery numery 2023/2014 Journal of Water and Land Development
– czasopisma komitetu i Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. Komitet pełni
funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy
z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Torfowym (IPS).
Komitet Mikrobiologii, jak co roku, promował i popularyzował polskie badania mikrobiologiczne przez przyznanie nagrody im. prof. Bassalika za najlepszą polską pracę mikrobiologiczną
oraz dwóch wyróżnień. Komitet współorganizował konferencję „Diagnostyka mikrobiologiczna
i nowe strategie leczenia zakażeń” oraz 15 Konferencję Naukową „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii”

DIAGMOL 2014. Kontynuowano działania na
rzecz umożliwienia absolwentom kierunków
studiów biologia (ze specjalnością mikrobiologia) oraz mikrobiologia dostępu do starania się
o uprawnienia diagnosty laboratoryjnego na równi z dostępem, jaki mają absolwenci kierunków
medycznych. Na zebraniach plenarnych wygłoszone zostały ogólnodostępne wykłady: „Rola
mikrobiologa w programie walki z gruźlicą”;
„Mikrobiom jelitowy kury”; „Bakteryjne systemy
toksyna-antytoksyna”.
Komitet Nauk Leśnych 7 listopada dokonał
wyboru nowego przewodniczącego i sekretarza.
Stymulował współpracę naukową pomiędzy wydziałami leśnymi oraz instytutami działającymi
na rzecz leśnictwa, dążył do koordynacji tematyki
badawczej, wspierał rozwój naukowy pracowników, zwłaszcza w zakresie publikacyjnym oraz
udziału w konferencjach. Prof. Tomasz ZawiłaNiedźwiecki – nowo wybrany przewodniczący
komitetu – przedstawił najważniejszą tematykę
poruszaną na XXIV Kongresie IUFRO, którego hasłem przewodnim był „Zrównoważony
las, zrównoważone społeczeństwo, rola badań”. Członkowie komitetu dyskutowali m.in.
nad trendami i perspektywami nauk leśnych
w Polsce i na świecie, dużo czasu poświęcili
sytuacji leśnych czasopism naukowych, szczególnie wydawnictwa Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, będącego wspólnym
tytułem komitetu oraz Instytutu Badawczego
Leśnictwa. Dzięki dużej aktywności zespołu redakcyjnego czasopismo to utrzymało punktację
MNiSW (8 pkt.), zmodernizowało stronę www
oraz rozpoczęło procedurę ubiegania się o Impact Factor. Bez wsparcia finansowego Akademii
ukazał się vol. 56, numery 1-4. Komitet pełni
funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy
z Międzynarodową Unią Leśnych Organizacji
Badawczych (IUFRO).
Komitet Nauk o Żywności współorganizował 4 konferencje, w tym 2 poniżej wymienione, jako pierwsze otrzymały wsparcie finansowe
Akademii: „IV Sympozjum Inżynierii Żywności”; „Postęp w nauce o sacharydach: aspekty
technologiczne i zdrowotne” o charakterze otwartym dla publiczności, organizowane wspólnie
z Wydz. V PAN; XIX Sesja Naukowa Sekcji
Młodej Kadry Naukowej PTTŻ 3rd International
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Session – „Food Science Horizon. Somewhere,
something incredible is waiting to be known”;
VIII Konferencja Naukowa „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie” pod
hasłem „Ziemniak rośliną uprawną XXI wieku,
teraźniejszość i perspektywy”. Sporządzono dwie
opinie naukowe: „Nanotechnologia w żywności
i żywieniu”, która stanowi o konieczności rozpowszechniania wiedzy o nanotechnologii, o zaletach i zagrożeniach, jakie stwarza wykorzystanie
zdobyczy nanotechnologii; oraz „Postęp w nauce o sacharydach”, w której podkreśla się, iż
wzrastająca podaż substancji słodzących w diecie
może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia
człowieka. Członkowie komitetu uczestniczyli
w wydarzeniach popularyzujących naukę, m.in.
przez przewodniczenie jury w konkursie „Smak
Warmii, Mazur i Powiśla” na najlepszy produkt
regionalny oraz opiekę nad prezentującymi się
młodymi członkami Kół Naukowych związanymi
z naukami o żywności na Pikniku Naukowym
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ponadto komitet intensywnie popularyzował naukę,
dbając o publikację wygłoszonych referatów oraz
wypracowanych opinii dotyczących zagadnień
nauk o żywności. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauki o Żywności i jej Technologii
(IUFoST), co pozwala mu mieć wpływ na globalny rozwój nauk o żywności.
Działalność Komitetu Nauk Ogrodniczych
to przede wszystkim organizacja dwóch konferencji współfinansowanych przez PAN: 3. Międzynarodowej Konferencji „Wpływ czynników
przed- i pozbiorczych na zawartość składników
prozdrowotnych i jakość produktów ogrodniczych” oraz „10. Konferencji odporności roślin
na niskie temperatury (10-th IPCHS)”. Sekcja Sadownicza uczestniczyła w organizacji
XVIII Dnia Otwartego Sadu Doświadczalnego
SGGW w Wilanowie i konferencji „Czynniki
wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych”, natomiast Sekcja Żywienia
Roślin współorganizowała VI Konferencję Naukową „Postęp w żywieniu roślin ogrodniczych”.
Podjęto uchwałę o zakończeniu działalności Sekcji Herbologicznej, szczegółowo zapoznano się
z działalnością pozostałych 6 sekcji komitetu,
przeanalizowano wnioski z oceny komitetów

przeprowadzonej przez wiceprezes PAN prof.
M. Marody. W związku z otrzymaną niską oceną postanowiono dążyć do zmian w zakresie
bieżącego programu i poszukiwać nowych form
doskonalenia pracy i działalności komitetu. Dokonano zmian w składzie grupy reprezentującej
Polskę w ISHS, powołano 4-osobowy zespół do
przygotowania stanowiska komitetu w sprawie finansowania nauki w Polsce, zapoznano się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie pozbiorczej
technologii owoców i warzyw oraz omówiono
tematykę XXIX Międzynarodowego Kongresu
Ogrodniczego w Brisbane w Australii. Pod patronatem komitetu przeprowadzono aktualizację
badań ankietowych (liczebność pracowników
naukowych, aktualna tematyka badawcza, aparatura) wśród jednostek badawczych zajmujących
się zagadnieniami roślin ozdobnych. Komitet
pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Nauk
Ogrodniczych (ISHS).
Członkowie Komitetu Nauk Weterynaryjnych współorganizowali 7 imprez naukowych,
w tym 4 międzynarodowe, a dwie wymienione,
jako pierwsze z pomocą finansową PAN: „XIV
Middle European Buiatrics Congress”; „10th International Foamy Virus Conference”, dotyczącą
zakażeń spumawirusami; 17 Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Rozrodu Małych Zwierząt
(EVSSAR), dotyczący rozrodu i pediatrii psów,
kotów i zwierząt egzotycznych; XVII Międzynarodowa Sesja Naukowa „Technopatie oraz biotechniki stosowane w rozrodzie bydła”; w ramach
X. Poznańskiego Forum Zootechniczno-Weterynaryjnego konferencję „Poprawa zdrowotności
świń drogą do wzrostu opłacalności produkcji
trzody chlewnej”, poświęconą pamięci Profesora
Stefana Alexandrowicza; 15 Konferencję Naukową „Biologia molekularna w diagnostyce chorób
zakaźnych i biotechnologii” DIAGMOL 2014;
ponadto zorganizowano jedno seminarium dla
młodych pracowników naukowych z referatem
głównym „Mikrośrodowisko guza – jak układ odpornościowy wspiera rozwój nowotworu?”. Z wygłoszonych referatów powstało 5 wydawnictw
zwartych. W okresie sprawozdawczym wzrósł
IF do 0,712 czasopisma Polish Journal of Veterinary Sciences, wydawanego wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
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Ukazał się vol. 17, numery 1-4. Członkowie komitetu uczestniczyli w opracowaniu dwóch stanowisk dotyczących projektu ustawy o ochronie
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych.
Komitet Nauk Zootechnicznych współorganizował i współfinansował warsztaty naukowe
„Fizjologiczne mechanizmy wzrostu, rozwoju
i rozrodu zwierząt”. Ponadto z udziałem komitetu
odbyło się 6 imprez naukowych: XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła „Hodowla i chów bydła
w badaniach naukowych i praktyce”; XI Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”; XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt; II Warsztaty dla
młodych naukowców z zakresu przygotowania
wniosków o finansowanie projektów badawczych
ze środków UE, NCBR oraz NCN, podjęte w celu
zwiększenia aktywności i skuteczności aplikowania w konkursach projektów badawczych; International scientific genetic conference „XXVI. Genetic Days” (Praga, Republika Czeska). Przyjęto
stanowisko dotyczące uboju rytualnego, a także
opiniowano projekty 3 aktów prawnych. Wspólnie z Polskim Towarzystwem Zootechnicznym
dokonano analizy stanu kadrowego i problemów awansu naukowego w dyscyplinie zootechnika. Wskazano najważniejsze zadania
w doskonaleniu kształcenia na kierunku zootechnika, wynikające z nowelizacji ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym.
Komitet Ochrony Przyrody uczestniczył
w organizacji konferencji „Ochrona przyrody
w służbie człowieka”. Przyczynił się do wydania
drukiem trzech obszernych publikacji monograficznych (w tym jednej anglojęzycznej, przyjętej do bazy EBSCO), m.in. Biuletynu Komitetu
Ochrony Przyrody PAN 3-4/2012-2013 „Parki
Narodowe”, wydanego z pomocą finansową
Akademii. Komitet przesłał do właściwych instytucji i władz: (1) uwagi do „Projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie listy roślin
i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku
uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą
zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom
przyrodniczym”; (2) pismo w sprawie ewentualnych zagrożeń dla ochrony przyrody w związku
z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Ośrodka Narciarstwa

Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie
(rejon Polany Jakuszyckiej); (3) stanowisko
w sprawie gatunków inwazyjnych; (4) stanowisko
w sprawie projektu rozporządzenia pozwalającego na wznowienie polowań na łosie w części
województw Polski; (5) stanowisko (wspólnego z PROP) „Lasy ogólnonarodowym dobrem
wspólnym” dotyczące ostatniej nowelizacji ustawy o lasach; (6) stanowisko KOP i PROP w sprawie niespójności w systemie ochrony przyrody
w Polsce. Kontynuowano działania w sprawach
związanych z poparciem dla idei utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody (IUCN).
Działalność Komitetu Ochrony Roślin była
głównie poświęcona czterem wyzwaniom wynikającym z wymagań Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2009/128/WE, dotyczącym bezpieczeństwa chemicznej ochrony
roślin i obowiązku stosowania zasad proekologicznej integrowanej ochrony roślin (z ang. IPM):
(1) określenie nowych priorytetów w badaniach
dla dalszego udoskonalenia zaleceń IPM korzystając z metod biologii molekularnej, biologii,
etologii i ekologii agrocenoz; (2) obiektywna
ocena możliwości wdrażania tych zasad przez
odpowiednie agencje rządowe i służby doradztwa rolniczego; (3) ocena nowych programów
nauczania (Medycyna roślin) dla kształcenia kadr,
jako reakcja na postulaty MRiRW (2010) i zalecenia konferencji komitetu w 2012 r. i (4) drastyczne ograniczenia w finansowaniu działalności
statutowej w instytutach rolniczych i wyższych
uczelni oraz trudności związane z brakiem partnerów z przemysłu rolno-spożywczego dla podejmowania wspólnych prac rozwojowych. W roku
2014 komitet zorganizował 2 wyjazdowe posiedzenia plenarne w Poznaniu i Olsztynie oraz
współuczestniczył w organizacji 2 krajowych
konferencji. Członkowie komitetu byli organizatorami lub współorganizatorami 5 międzynarodowych konferencji. Członek komitetu i AMU
zorganizował warsztaty „Techniki molekularne
i mikroskopowe w diagnostyce wirusów roślinnych”. Uzyskano niezależne fundusze i wydano
książkę Komitety ochrony roślin i ich rola w rozwoju ochrony roślin oraz integracji polskiego
środowiska naukowego w latach 1924-2013.
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Wspólnie z Instytutem Ochrony Roślin – PIB
wydano kwartalnik Journal of Plant Protection
Research (vol. 54, numery 1-4), podejmowano też
usilne starania o wprowadzenie tego czasopisma
na listę filadelfijską. W ramach działalności wydawniczej komitet wspiera wydawanie Progress
in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin.
Najważniejsze inicjatywy Komitetu Parazytologii to: (1) przeprowadzenie konkursu wśród
doktorantów, w którym oceniana jest zawartość
merytoryczna doniesienia z zakresu parazytologii ogólnej, lekarskiej i weterynaryjnej oraz
sposób jego prezentacji; (2) udział w organizacji
4 konferencji: „53. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej”; X. Konferencja Naukowa „Jedno
zdrowie: zdrowe środowisko, zdrowe zwierzęta,
zdrowi ludzie”; „Włośnica i inne zoonozy pasożytnicze związane z żywnością pochodzenia
zwierzęcego”; „Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku”; (3) udział w organizacji
różnotematycznych warsztatów naukowo-szkoleniowych, skierowanych do młodych pracowników naukowych, którzy nie przekroczyli 35 roku
życia, jak: „Grzybice szpitalne – wybrane aspekty
diagnostyki”, „Biologia Toxoplasma gondii i diagnostyka serologiczna toksoplazmozy”; warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego
„Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na
Ziemi”, „Grzyby hydrosfery”; warsztatów parazytologicznych dla 45 uczniów szkół średnich ze
Swarzędza i Poznania; (4) powołanie zespołu do
opracowania uaktualnionego wydania Słownika
Parazytologicznego; (5) współudział w pracach
nad przygotowaniem rekomendacji Polskiego
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych „Zalecenia Zespołu Ekspertów
dotyczące postępowania w zarażeniu pierwotniakiem Toxoplasma gondii u ciężarnych i ich
dzieci”; (6) troska o formalną i merytoryczną
integrację bardzo rozproszonego w Polsce środowiska mykologów medycznych; (7) propozycja ujednolicenia terminologii mykologicznej na
podstawie aktualnej wiedzy oraz wprowadzenie
prawidłowej pisowni nazw łacińskich gatunków
grzybów, zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Nomenklatury.
Komitet Techniki Rolniczej zebrania plenarne poświęcił m.in. wydawnictwom w aspekcie podniesienia ich rangi (wartości punktowej)

i ocenie strony internetowej. Komitet był patronem naukowym 15 szkół naukowych i konferencji. Najważniejsze z nich to: XXI Szkoła Zimowa „Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny
w rolnictwie” (współfinansowana przez PAN);
XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej
z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej,
w tym biogazu”; XVI Konferencja NaukowoTechniczna „Budowa i Eksploatacja Maszyn
Przemysłu Spożywczego” BEMS 2014; warsztaty dyskusyjne „Stan sprawności technicznej,
obsługa i użytkowanie opryskiwaczy w realiach wdrażania integrowanej ochrony roślin”;
XVI Konferencja Międzynarodowa „Rolnictwo
ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju – techniki, technologie, produkcja żywności”;
XVIII Międzynarodowa Konferencja NaukowoTechniczna „Kierunki rozwoju technologii dla
rolnictwa zrównoważonego”. Komitet przyczynił
się do wydania 9 publikacji, głównie dotyczących ekoenergetyki i odnawialnych źródeł energii. Członkowie komitetu są aktywni na arenie
międzynarodowej: prof. Tadeusz Juliszewski jest
prezydentem CIGR, prof. Jerzy Weres – członkiem zarządu wykonawczego i wiceprzewodniczącym Sekcji VI, a prof. Sławomir Kurpaska
członkiem sekcji IV tej organizacji. Prof. Jerzy
Weres jest członkiem zarządu Międzynarodowej
Organizacji Technologii Informatycznych w Rolnictwie (EFITA). Komitet pełni funkcję Komitetu
Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową
Komisją Techniki Rolniczej (CIGR).
Komitet Technologii Drewna zainspirował podjęcie systematycznych działań na rzecz
rozwoju dyscypliny drzewnictwo, głównie
w zakresie ubiegania się o projekty badawcze
finansowane, zarówno ze środków krajowych,
jak i europejskich (Horyzont 2020). Wspierał
zacieśnienie integracji środowisk naukowych
wyższych uczelni i jednostek naukowo-badawczych z przemysłem drzewnym, w celu pozyskiwania grantów badawczych w ramach konkursów
NCBR. Dopingował do koordynacji tematyki badawczej, pomagał w naukowym rozwoju pracowników, szczególnie w zakresie publikacji i udziału
w konferencjach międzynarodowych. Zaopiniował programy nauczania oraz plany badawcze na
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nowych kierunkach studiów, zainaugurowanych
na Wydziałach Technologii Drewna SGGW i UP
w Poznaniu. Współorganizował 7 konferencji
naukowych, w tym jedną międzynarodową, tzn.
XXVIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Drewno – Materiał XXI wieku”, warsztaty
i sympozja dla wybitnych młodych pracowników
nauki, promując ich najważniejsze osiągnięcia
naukowe. Wspierał realizację projektu badawczego wykonywanego w ramach europejskiego
programu „Lifelong learning programme”. Przystąpił do międzynarodowej organizacji naukowej
w ramach WSE – Northern European Network
for Wood Science & Engineering. Członkowie
komitetu przygotowali liczne opinie, udzielali konsultacji z zakresu wprowadzania nowych
technik i technologii w przemyśle drzewnym,
występowali w telewizji i radiu, przedstawiając
bariery rozwojowe przemysłu drzewnego.
Komitet Uprawy Roślin organizował debaty o perspektywach nauk rolniczych w obszarze
agronomii i zajmował się identyfikacją możliwości i zagrożeń rozwoju nauk rolniczych i kształcenia rolniczego w Polsce. Opracowano listę priorytetowych kierunków badań z zakresu uprawy
roślin, istotnych dla przyszłych projektów badawczych. W obecności prof. Eugeniusza Chyłka (doradca MRiRW) i na bazie wygłoszonego referatu
„Strategiczny program BioStrateg – środowisko
naturalne, rolnictwo i leśnictwo” analizowano
możliwości finansowania badań m.in. z programu BioStrateg. Przeprowadzono analizę oceny
polskich czasopism naukowych publikujących
prace z zakresu uprawy roślin i oceniono szanse
wzmocnienia ich pozycji. Wskazano czasopismo
Polish Journal of Natural Sciences, jako to, które
ma największe szanse na wejście do bazy Thomson Reuters. Wypracowano stanowisko w sprawie
przyszłej roli KUR. Podjęto działania wspierające
znaczenie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK)
dla jakości kształcenia na kierunkach rolniczych.
Stanowiska przekazano do Dziekana Wydziału II
PAN, MRiRW, NCBR-u. Były też zamieszczane
na stronie internetowej i prezentowane na konferencji naukowej „Produkcja roślinna w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa”, zorganizowanej
z udziałem komitetu.

Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich realizował zebrania z udziałem młodych
pracowników naukowych, którzy przedstawiając
wyniki swoich badań mówili o: (1) procesach modernizacji w gospodarstwach sudeckich na przykładzie powiatu kłodzkiego, (2) oddziaływaniu
systemów uprawy roli na natężenie erozji wodnej,
(3) inwazjach biologicznych roślin na terenach
górskich i górzystych na przykładzie nawłoci oraz
(4) o gospodarce wodnej na przykładzie zbiorników sedymentacyjnych w Karpatach. Udział
w dyskusji młodych naukowców pozwolił na
promowanie nauki oraz doskonalenie warsztatu badawczego i konstruktywnego zachowania
się podczas dyskusji. Pozytywnie odniesiono się
do propozycji napisania, przez zespół autorów
skupionych wokół komitetu, monografii Karpaty
Polskie. W trosce o jakość środowiska naturalnego obszarów górskich i górzystych sformułowano
negatywną opinię w sprawie organizacji olimpiady zimowej 2022 w Krakowie i Zakopanem.
Innym przejawem działań na rzecz środowiska
naturalnego obszarów górskich i górzystych było
przystąpienie do projektu zwalczania inwazyjnej
i niebezpiecznej rośliny barszczu Sosnowskiego
w 30 gminach na powierzchni 134 ha.
Komitet Zoologii współorganizował i wspierał finansowo międzynarodowe sympozjum
„Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite – znaczenie medyczne i sanitarne”, z którego
zostały wydrukowane materiały pokonferencyjne
i monografia. Kontynuowano, zapoczątkowane
wcześniej na zebraniach plenarnych, prezentacje
działalności ośrodków zoologicznych (stan, osiągnięcia i perspektywy badań), tym razem z Lublina (UMCS, UP, UM i KUL), Szczecina (USz)
i Zielonej Góry (UZ). Recenzenci wyznaczeni
przez komitet opiniowali trzy wnioski o nagrodę
naukową Wydziału II PAN, z których jeden został
nagrodzony, a dotyczył monografii The ants of
Poland with reference to the myrmecofauna
of Europe i polskich autorów W. Czechowskiego,
A. Radchenko i W. Czechowskiej. Członkowie
komitetu wypracowali stanowisko w sprawie dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń na
zwierzętach, wspierające stanowisko Komitetu
Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej.
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Czł. koresp. PAN Stefan Malepszy
Przewodniczący Rady Kuratorów
Wydziału II Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN
(kadencja 2011-2014)
Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
Rada Kuratorów Wydziału liczyła 39 członków.
W roku sprawozdawczym kontynuowano restrukturyzację pomocniczych jednostek naukowych
nadzorowanych przez Wydział, jak: (1) PAN
Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej
w Gołyszu, podejmując próbę włączenia go do
Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie; (2) PAN Zakładu
Antropologii we Wrocławiu, podejmując próbę
włączenia do Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu; (3) PAN Stacji
Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli
Zachowawczej Zwierząt w Popielnie przez włączenie do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań
Żywności PAN w Olsztynie.
Konsorcjum Narodowe Muzeum Przyrodnicze kontynuowało pracę nad realizacją przedsięwzięcia – utworzenie Narodowego Muzeum
Przyrodniczego. Powstał projekt wstępny obiektu
o łącznej powierzchni 33 000 m2 z lokalizacją
na terenie PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej
w Powsinie.
Zakończono postępowania konkursowe na
dyrektorów instytutów. Zgodnie z wnioskami Komisji, Prezes PAN powierzył funkcję dyrektora:
(1) prof. Adamowi Szewczykowi w Instytucie
Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie; (2) prof. Jerzemu Dzikowi, czł. rzecz. PAN, w Instytucie Paleobiologii
im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie;
(3) prof. Henrykowi Okarmie, czł. koresp. PAN,
w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i (4) prof. Jackowi Oleksynowi, czł. koresp.
PAN, w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku
(od 1.01.2015). Dyrektorem Międzynarodowego
Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
został prof. Jacek Kuźnicki, czł. koresp. PAN
(powołanie w porozumieniu z dyrektorem generalnym UNESCO).
Komisja ds. oceny komitetów Wydziału II
PAN przeprowadziła ocenę komitetów wyłaniając

6 najwyżej ocenionych. W podsumowaniu oceny
Komisja uznała, że najistotniejsza jest integracyjna funkcja komitetu, gdyż to z niej wynikają
wszystkie inne funkcje.
Rada Kuratorów zajmowała się wieloma sprawami związanymi z działalnością bieżącą, m.in.
opiniowano wnioski placówek Wydziału II PAN
o dofinansowanie działalności statutowej i o dotację celową; opiniowano wnioski ws. zmian
w statutach instytutów; prowadzono konkursy na
dyrektorów instytutów; opiniowano propozycje
różnych aktów prawnych; inicjowano spotkania
w innych ważnych sprawach. Przewodniczący
Rady Kuratorów i zastępca przewodniczącego
Rady oraz dziekan brali udział w sesjach sprawozdawczych instytutów, radach naukowych
instytutów i oficjalnych uroczystościach.
Rada Kuratorów odbyła dwa posiedzenia,
połączone z zebraniami plenarnymi Wydziału II
PAN. Na posiedzenia Rady Kuratorów zapraszano członków Wydziału niewchodzących w skład
Rady.
• Na posiedzeniu w dniach 9-10 kwietnia
2014 r. podjęto uchwały w sprawie zarządzenia
konkursu i powołania komisji konkursowych
ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora: Instytutu Paleobiologii im. Romana
Kozłowskiego PAN w Warszawie, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
i Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Podjęto
Uchwałę w sprawie przyjęcia wyników pracy Komisji ds. okresowej oceny jednostek naukowych,
ostatniej grupy ocenianych jednostek: Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii
PAN w Łodzi, Instytutu Biochemii i Biofizyki
PAN w Warszawie, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie, Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
w Poznaniu, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, PAN Zakładu Antropologii we Wrocławiu, PAN Zakładu Ichtiobiologii
i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu. Wysłuchano
referatu prof. Jana Kotwicy na temat korzystania
z baz danych w celu określenia jakości naukowej instytutów oraz sprawozdania z pracy Komisji ds. oceny komitetów naukowych Wydziału II PAN za okres dwóch lat pracy, liczonego
od pierwszego zebrania plenarnego komitetu
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w kadencji 2011-2014. Przypomniano o inicjatywie utworzenia Narodowego Muzeum Przyrodniczego/Narodowego Centrum Bioróżnorodności
i działaniach podejmowanych w tej sprawie, czyli
o konsorcjum, w którym uczestniczą trzy jednostki (Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN oraz
PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania
Różnorodności Biologicznej w Powsinie); planowanej realizacji tego przedsięwzięcia na terenie
PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
lub w centrum Warszawy; umieszczeniu tego
przedsięwzięcia na liście priorytetów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prof.
Stefan Malepszy przedstawił analizę przyznanych
dotacji statutowych na 2014 r. w kontekście wyników kompleksowej oceny działalności naukowej jednostek naukowych dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).
• Na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r.
podjęto uchwały w sprawie zarządzenia konkursu i powołania komisji konkursowych ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN
w Krakowie i Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie. Kolejną
uchwałą unieważniono konkurs na stanowisko
dyrektora Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN ogłoszonego w dniu 17 września 2014
roku oraz ogłoszono konkurs ponownie. Przedstawiono wyniki prac wspólnej komisji powołanej
uchwałą Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN i Wydziału V Nauk
Medycznych PAN, do oceny działalności Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie za lata 2011-2013.
Podsumowanie ocen tego instytutu dokonane
przez Rady Kuratorów obu Wydziałów zostało
przekazane do Prezesa PAN w grudniu 2014 r.
Rada Kuratorów dokonała podsumowania oceny
instytutów naukowych Wydziału II PAN przeprowadzonej w kadencji 2011-2014 i bardzo wysoko
oceniła pracę trzech Komisji ds. okresowej oceny
jednostek naukowych, działających pod przewodnictwem czł. koresp. PAN Jana Kozłowskiego,
czł. koresp. PAN Marka Świtońskiego i czł. rzecz.
PAN Januarego Weinera. Dokonano także podsumowania 4-letniej kadencji Rady Kuratorów.

EUROPEJSKIE REGIONALNE
CENTRUM EKOHYDROLOGII PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Maciej Zalewski
Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab. Artur
Magnuszewski, prof. UW (od 16.04.2014 r.)
Instytut (kategoria „B” w rankingu MNiSW) zatrudnia 14 pracowników, w tym 7 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
34 prace, z tego 11 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 7 projektów badawczych, 8 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej;
we współpracy z zagranicą realizowano 4 tematy.
Wybrane wyniki:
• W projekcie „Mikrobiologiczne aktywizatory w złożach denitryfikacyjnych stosowanych do
oczyszczania zanieczyszczeń azotanowych dla
wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej” stwierdzono, iż dla optymalizacji procesu usuwania związków azotowych
korzystne jest konstruowanie złóż z mieszaniną
(S/W). Eksperymenty z udziałem bioreaktorów
z różnym substratem węglowym: paździerz (P),
słoma (S), węgiel brunatny (W) lub trociny (T),
wykazały, iż najlepszym środowiskiem dla aktywności bakterii w usuwaniu związków azotu
typowych dla składowisk obornika (punktowych
zanieczyszczeń rolniczych) były bioreaktory ze
słomy. Niestety, obserwowano wówczas wysokie stężenie amoniaku, którego nie obserwowano
w bioreaktorach z wypełnieniem (W), który jest
jednocześnie trwalszym substratem.
• W projekcie „Zastosowanie komórkowych biosensorów reporterowych w ekotoksykologii sinic:
nowe „tarcze” dla bioaktywności” w celu poznania
różnorodnych właściwości sinic, biorąc pod uwagę
nie tylko główne grupy toksyn, podjęto się badań
aktywności 6 odrębnych biosensorów, wrażliwych
na aktywację szlaków przekazywania sygnału
związanych z czynnikami transkrypcji NFkappaB,
Nrf2, AhR i GR. Zaobserwowano zróżnicowaną
bioaktywność komórek sinicowych reprezentujących 3 różne gatunki Microcystis aeruginosa,

– 68 –

Planktothrix agardhii oraz Aphanizomenon flosaque. Szczególną wrażliwością na metabolity sinicowe wykazał się receptor NFKBRE z czynnikiem
transkrypcji NFkappaB.
• W zadaniu badawczym „Wykorzystanie teras
zalewowych rzek dla redukcji ładunku biogenów
i zanieczyszczeń niesionych z wodami powodziowymi do zbiorników i stref przybrzeżnych
Bałtyku” określono hierarchię czynników odpowiedzialnych za dopływ ładunków związków
biogennych do Morza Bałtyckiego. Analizie poddano 23 parametry socjo-ekologiczne. Wykazano, że ładunek fosforu był dodatnio skorelowany
z ładunkiem azotu, pogłowiem świń, odsetkiem
populacji ludzi podłączonych do oczyszczalni
ścieków oraz z powierzchnią obszarów zdegradowanych. Ładunek azotu był dodatnio skorelowany z ładunkiem fosforu, pogłowiem świń i krów
oraz powierzchnią terenów rolniczych. Zarówno
ładunek fosforu, jak i azotu, był ujemnie skorelowany z powierzchnią lasów.
Zastosowania wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym i gospodarczym:
• W ramach projektu Life+ EKOROB został
opracowany program działań dla ograniczenia
zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy, do
którego podstawę stanowi teoria Ekohydrologii
wprowadzająca systemowe rozwiązania dla zarządzania zlewnią w celu osiągnięcia jej dobrego
stanu ekologicznego i zrównoważonego, trwałego rozwoju. Ważnym innowacyjnym elementem
tych rozwiązań są biotechnologie ekohydrologiczne, stosowane dla redukcji zanieczyszczeń
ze źródeł rolniczych i komunalnych, takich jak
związki azotu, fosforu, a także dioksyny i PCB.
• W ramach realizacji projektów europejskich
SWITCH, POIG oraz EHREK sformułowano
koncepcję „błękitno-zielonej sieci”, jako strategii kształtowania przyjaznej i zdrowej przestrzeni w mieście przyszłości, wdrażanej przez
Radę Miasta Łodzi. Jednym z jej elementów jest
oczyszczanie wód burzowych i ich retencjonowanie w zielonej przestrzeni miejskiej, co przyczynia się do redukcji „wysp ciepła” i ma wpływ na
ograniczenie astmy oraz alergii u dzieci.
• W ramach europejskiego projektu Infrastrukturalnego EXPEER współrealizowanego przez
Centrum, oraz we współpracy z siecią LTER-

Europe i projektem Life+ EnvEurope opracowano podręcznik metodologiczny do badań w terenie, oparty na standardowym zbiorze parametrów i metod umożliwiających analizę zmian
struktury ekosystemów oraz przepływu materii
i energii: www.expeeronline.eu/images/pdf/Protocol_Booklet_WP2_aug2013.pdf, oraz narzędzie internetowe ECOPAR stanowiące przegląd
po dostępnych wskaźnikach stanu ekosystemów
wodnych i lądowych oraz związanych z nimi
metod. Przeanalizowano systemy zarządzania
danymi w ramach europejskiej infrastruktury
badawczej oraz możliwości ich wykorzystania,
m.in. do modelowania procesów ekologicznych
w warunkach zmian klimatu, jak również zastosowania w projektach o różnych skalach działania,
od lokalnej po regionalną.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Zlewnia Pilicy, a także Zbiornik Sulejowski
stanowią istotny obszar województwa łódzkiego,
co ma odzwierciedlenie w projekcie nowej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego. Wydzielono w nim specjalny obszar działań „Obszary
turystyczne dolin rzecznych Pilicy i Warty” oraz
wskazano najważniejsze wyzwania dla rozwoju Obszaru Turystycznego Doliny Rzeki Pilicy.
Podstawą zrównoważonego rozwoju obszaru
zlewni Pilicy jest zapewnienie przede wszystkim
wysokiej jakości wód zarówno w ciekach, jak
i w Zbiorniku Sulejowskim, przy jednoczesnym
utrzymaniu stałego, zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego. W ramach projektu
Life+ EKOROB prowadzono konsultacje z jednostkami samorządowymi szczebla gminnego
i regionalnego w celu opracowania innowacyjnego „Programu działań dla trwałego ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni
Pilicy przyczyniającego się do osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego wód Zbiornika
Sulejowskiego”.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Opracowanie metodyki do mapowania usług
ekosystemowych oraz synteza informacji dotyczących 89 usług ekosystemowych związanych z poligonami badawczymi LTER-Europe. Wspólna

– 69 –

publikacja wyników: „Ecosytem services: a rapid
assessment method tested at 35 sites of the LTEREurope Network”.
• Wyznaczenie priorytetów badawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych opartego na wykorzystaniu usług
ekosystemowych, dla jednostek akademii nauk
oraz innych instytutów badawczych w Europie
i Ameryce Południowej. Wspólna publikacja
w postaci monografii: Water in Urban Regions:
Building Future Knowledge to Integrate Land
Use, Ecosystem Services and Human Health.
• W ramach współpracy z Department of Environmental Studies, State University of New York
College of Environmental Science and Forestry,
Syracuse (USA) realizowany był temat: „GIS
approach to estimation of the total phosphorous transfer in the river catchment”. Badania te
zaowocowały wspólną publikacją „GIS approach
to estimation of the total phosphorous transfer in
the Pilica River lowland catchment”.
Tytuł profesora otrzymała Joanna MankiewiczBoczek.
Centrum należy do 3 sieci naukowych: Polish
Long-Term Ecosystem Research Network (PoLTER); European Long-Term Ecosystem Research
Network (LTER Europe); International LongTerm Ecological Research Network.
Centrum jest członkiem 3 konsorcjów naukowych: AlterNet 2 (Monitoring bioróżnorodności,
czynników decydujących o jej zmianach oraz
konsekwencji socjo-ekologicznych); Konsorcjum
BioTechMed; Konsorcjum naukowe MIKRAZO
powołane w celu realizacji projektu w ramach
Programu Badań Stosowanych pod nazwą „Mikrobiologiczne aktywizatory w złożach denitryfikacyjnych stosowanych do oczyszczania zanieczyszczeń azotanowych dla wdrażania Ramowej
Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej”.
 90-364 Łódź, ul. Tylna 3
 (42) 681-70-07, fax (42) 681-30-69
 e-mail: erce@erce.unesco.lodz.pl
www.erce.uneco.lodz.pl

INSTYTUT AGROFIZYKI
im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Józef Horabik
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Wiesław Oleszek
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 106 pracowników, w tym 50 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
107 prac, z tego 73 prace w recenzowanych
czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 42 projekty badawcze,
43 zadania badawcze w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
4 tematy.
Wybrane wyniki:
• W projekcie „Opracowanie algorytmów porównywania wyników rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych oznaczonego za pomocą
dyfrakcji laserowej i techniką areometryczną”
opracowano i porównano algorytmy przeliczania
wyników rozkładu granulometrycznego gleb wyznaczanego za pomocą dyfrakcji laserowej oraz
metodą areometryczną. Wykorzystano regresję
liniową oraz narzędzia sztucznej inteligencji. Najlepsze wyniki uzyskano stosując metodę Super
Vector Machines (SVM).
• W ramach realizacji projektu „Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów
ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM)” zastosowano metodę pomiarów siłowych przy pomocy mikroskopu
sił atomowych. Eksperyment przeprowadzony na
ścianach komórkowych dwóch odmian gruszek
(‘Xenia’ i ‘Konferencja’) wykazał, że w okresie dojrzewania przedzbiorczego moduł Younga
maleje zgodnie z jędrnością owoców. Natomiast
w czasie pozbiorczego przechowywania w 2°C
moduł Younga wzrastał, przeciwnie do utrzymującego się spadku jędrności. Zaobserwowana
dodatnia korelacja modułu Younga z aktywnością poligarakturonazy oraz ujemna z zawartością
kwasu galaktuonowego we frakcji pektyn związanych kowalencyjnie świadczy o usztywnianiu
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się ściany komórkowej wraz z degradacją pektyn.
• W projekcie „Opracowanie modeli PTF krzywej retencji wodnej z uwzględnieniem efektu
histerezy” opracowano efektywną metodę optymalizacji parametrów modelu PTF retencji wodnej gleby, bazującego na metodologii wektorów
wspierających (SVM) z wykorzystaniem algorytmów genetycznych, poprawiającą dokładność
modelowania retencji.
Osiągnięcia jednostki o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym:
• W projekcie „Opracowanie założeń fizjologiczno-technicznych do produkcji glonów na cele
energetyczne” wyznaczono optymalne warunki
wzrostu i rozwoju (skład pożywek, światło, temperatura, sposób mieszania, pH, stężenie CO2)
różnych szczepów mikroglonów warunkujące
maksymalny wzrost biomasy. Zaprojektowano
i wykonano prototyp fotobioreaktora, który pozwala m.in. określić bilans kosztów produkcji
glonów na cele energetyczne.
• Realizując projekt „Badania nad zmianami
w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich
uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne
ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców” wytworzono modelowe materiały na bazie celulozy bakteryjnej
i komercyjnej w połączeniu z pektynami i ksyloglukanem. Pomiary wykazały istotny wpływ niecelulozowych polisacharydów na strukturę i uporządkowanie mikrofibryli celulozowych. Badania
te pozwoliły na poznanie charakteru oddziaływań
między tymi substancjami a mikrofibrylami.
Zastosowania wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych o znaczeniu społecznym
i gospodarczym:
• Opracowano oryginalną technologię produkcji ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych. Zaprojektowano, wykonano i zweryfikowano poprawność
działania linii technologicznej do produkcji oleju.
Wykazano prozdrowotne działanie oleju na organizm człowieka.
• Opracowano nową technologię dodatku teksturotwórczego na bazie wytłoków jabłkowych o nazwie TexAp Eco. Wykazano, że jego właściwości

reologiczne mogą być modyfikowane poprzez
jony Fe2+ w sposób podobny do jonów Ca2+.
Stwierdzono, że dodatek teksturotwórczy powoduje znaczący wzrost lepkości m.in. soków
owocowych i warzywnych, produktów mleczarskich, koncentratów spożywczych, pozytywnie
wpływa na wartości odżywcze, parametry teksturalne i sensoryczne snacków ekstrudowanych,
chleba oraz pieczywa cukierniczego, powoduje
też ograniczenie wycieku termicznego i obniżenie
pH produktów mięsnych. Badania marketingowe
wykonane w 32 przedsiębiorstwach spożywczych
i farmaceutycznych pokazały znaczne zainteresowanie opracowanym dodatkiem zwłaszcza
wśród technologów, którzy podkreślali potrzebę
zastąpienia obecnie stosowanych zagęstników
produktami pochodzenia naturalnego.
• Opracowano sposób otrzymywania biopreparatu do fermentacji metanowej odpadów organicznych z wykorzystaniem gatunku Trichoderma atroviride, polegający na jego hodowli na
odpowiednio skomponowanym podłożu zawierającym źródło węgla, fosforu i azotu oraz związki
mineralne, prowadzonej w zoptymalizowanych
warunkach: pH podłoża, temperatury hodowli
i szybkości wytrząsania. Opracowany biopreparat
pozwala na zwiększenie w warunkach laboratoryjnych wydajności biogazu od 8% do 17% w zależności od zastosowanej dawki preparatu, typu
preparatu (preparat płynny, liofilizat) oraz sposobu aplikacji. Opracowano warunki amplifikacji
genu mcrA, kodującego podjednostkę alfa reduktazy metylo koenzymu M, odgrywającego istotną
rolę w szlaku metabolicznym metanogenezy oraz
rozdziału fragmentów restrykcyjnych. Zoptymalizowana metoda t-RFLP umożliwia precyzyjną
detekcję rodzajów bakterii metanogennych występujących w masie fermentacyjnej. Wykazano,
że osady pofermentacyjne mogą stanowić cenny
nawóz organiczny i mają korzystny wpływ na
aktywność oraz różnorodność mikroorganizmów
glebowych, będących istotnymi wskaźnikami jakości gleb użytkowanych rolniczo.
Działalność zaplecza naukowego jednostki,
o charakterze ogólnośrodowiskowym:
• Instytut posiada zbiór próbek glebowych nazwany „Bankiem Reprezentatywnych Prób i Informacji o Glebach Polski”, który stanowi jedyny
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w kraju zestaw 3000 próbek pochodzących z 1000
bardzo dokładnie zlokalizowanych profili gleb
wytypowanych z reprezentatywnych mineralnych
gleb Polski. Próbki glebowe są w sposób ciągły,
od chwili utworzenia Banku do chwili obecnej,
odpowiednio przechowywane i udostępniane,
a baza danych uzupełniana i archiwizowana. We
wszystkich glebach oznaczono podstawowe parametry fizyczne i fizykochemiczne.
• Opracowano komputerowe i kartograficzne
bazy danych i mapy dotyczące: powierzchni
właściwej, odporności na procesy redukcji oraz
hydrofizycznych charakterystyk mineralnych
gleb ornych Polski w celu ich wykorzystania do
modelowania i prognozowania stosunków wilgotnościowych i powietrznych w zróżnicowanych
warunkach klimatycznych i glebowych. Prace te
prowadzone są w nawiązaniu do tworzenia europejskiej bazy danych o zasobach gleb, zasobach
wodnych i przebiegu modelowania procesów
fizycznych, fizykochemicznych i biologicznych
w zależności od zmian pogody i stanowią element
aktualnie wykonywanych w różnych krajach Europy opracowań dotyczących optymalnego wykorzystania przestrzeni rolniczej. Bazy danych
i mapy dają podstawy wielu syntez naukowych
dotyczących określenia zależności pomiędzy
stosowanymi w rolnictwie metodami uprawy
i nawożenia a zmianami właściwości fizycznych
i fizykochemicznych gleb oraz do oceny zdrowotności gleb i działalności na rzecz ochrony środowiska. Uzyskane wyniki są przydatne w programach dotyczących wpływu klimatu i działalności
człowieka na środowisko glebowe.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• W ramach projektu ELBARA_PD (finansowa
nego przez Europejską Agencję Kosmiczną, w ramach PECS – Planu dla Europejskich Państw
Współpracujących z ESA) opracowano regionalne
dane SMOS dla Polski za rok 2014. Realizowany
projekt miał za zadanie określenie głębokości warstwy gleby, której wilgotność mierzona jest przez
satelitę SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity). Satelita SMOS mierzy zawartość wody w powierzchniowej warstwie gleby dla obszaru całego
globu, jednak – jak do tej pory – głębokość warstwy, którą „widzi” ten satelita jest słabo poznana.

• Przy użyciu dwóch wybranych modeli wzrostu
i rozwoju roślin (WOFOST i DNDC) przeprowadzono symulacje plonowania pszenicy jarej i ozimej przy różnych scenariuszach zmian klimatu
w pięciu wybranych miejscach w Europie. Przeprowadzone symulacje pozwoliły na konstrukcje
powierzchni dla wybranych paramentów i charakterystyk klimatycznych oraz roślinnych. Wykazały również, że istnieje silna korelacja między
rozwojem i plonowaniem roślin a temperaturą
powietrza i opadem. W 2014 r. kontynuowano
doświadczenie polowe umożliwiające pozyskanie
danych glebowych, meteorologicznych i roślinnych do kalibracji, walidacji i weryfikacji modeli
wzrostu i plonowania roślin z członem zawierającym strumień CO2 oraz prace dotyczące empirycznej analizy danych i porównania potencjału
produkcyjnego rolnictwa Lubelszczyzny i Kujaw.
• W ramach realizacji projektu „Zagrożenia
oraz korzyści wynikające z wprowadzania do
gleb egzogennej materii organicznej” określono
wpływ różnych typów odpadów organicznych
(m.in. mączki mięsno-kostnej, kompostowanych osadów ściekowych, osadów powstałych
w wyniku beztlenowej fermentacji odpadów po
produkcji frytek) na szereg parametrów mikrobiologicznych oraz fizyczne właściwości gleby.
Badania prowadzono w oparciu o doświadczenia
polowe i wazonowe. W glebie określono aktywność wybranych enzymów (β-glukozydazy, dehydrogenaz), różnorodność funkcjonalną (AN, FF,
ECO) oraz zróżnicowanie genetyczne (t-RFLP)
zbiorowisk archeonów utleniających amoniak,
a także przeprowadzono analizę fizycznych
właściwości gleb modyfikowanych egzogenną
materią organiczną. Nie stwierdzono istotnego
wpływu badanych odpadów organicznych na
aktywność wybranych enzymów glebowych.
Zaobserwowano istotne różnice w zbiorowiskach archea utleniających amoniak pomiędzy
badanymi obiektami. Największe zróżnicowanie
tej grupy mikroorganizmów stwierdzono w glebie nawożonej najwyższą dawką przefermentowanych w warunkach beztlenowych odpadów
po produkcji frytek.
Uzyskano patent „Method of producing edible oil
rapeseed”; prawa ochronne na znaki towarowe:
„TexAp”, „Metaferm”; wzór użytkowy chroniony
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„Urządzenie do pomiaru kruchości i tekstury
owoców i warzyw, zwłaszcza jabłek”.
Tytuł profesora otrzymał Wojciech Skierucha.
Uzyskane habilitacje:
Artur Nosalewicz Wpływ zlokalizowanego nawożenia oraz stanu zagęszczenia gleby na pobieranie wody i składników mineralnych przez
kukurydzę;
Mateusz Stasiak Wpływ czynników technologicznych na charakterystyki mechaniczne proszków.
Uzyskane doktoraty:
Anna Adamiak Ocena porażeń grzybowych jabłek metodą biospeckli;
Ewelina Paprota Wpływ regulatorów wzrostu
i dojrzewania na cechy jakościowe rzepaku;
Piotr Pieczywek Modelowanie właściwości mechanicznych tkanek roślinnych metodą elementów
skończonych;
Agata Sochan Metodyczne aspekty wyznaczania
kształtu cząstek frakcji piaszczystej osadów z wykorzystaniem mikroskopii optycznej.
Instytut jest członkiem 16 konsorcjów naukowych, w tym m.in. Konsorcjum BIC (Bio Industries Consortium) Partnerstwa Publiczno-Prywatnego „The Bio-based Industries”; Konsorcjum
w celu stworzenia podstaw organizacyjno-prawnych oraz pozyskania funduszy na realizację
zadania „Ogólnokrajowy Zintegrowany System
Obserwacji Gazów Szklarniowych” (ICOS-PL);
Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych
Technologii Żywności dla Jakości Życia (EnFoodLife); Konsorcjum Naukowe utworzone w celu
realizacji projektu „Sensory dielektryczne do badania wilgotności gleby oraz jakości materiałów
i produktów rolniczych”; Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Genetyki i Genomiki Stosowanej
POLAPGEN.
W Instytucie prowadzi działalność Centrum Doskonałości Fizyki Stosowanej w Zrównoważonym Rolnictwie – AGROPHYSICS, posiadający
status Europejski.
Instytut należy do Stowarzyszenia „Żywność
dla Przyszłości”, do którego należy 61 członków-założycieli. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, do której mogą przystąpić uczelnie

prowadzące kierunki związane z produkcją i bezpieczeństwem żywności, jednostki naukowe, jak
i przedstawiciele biznesu.
 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 (kategoria „A+” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 275 pracowników, w tym 103 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
175 prac, z tego 147 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 159 projektów badawczych,
59 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
70 tematów.
Wybrane wyniki:
• W badaniach nad identyfikacją in silico roślinnych miRNA w egzosomach z mleka ssaków
wykazano obecność cząsteczek miRNA pochodzących z pożywienia, a ich główną część stanowiły roślinne molekuły należące do zachowanych
ewolucyjnie rodzin, takich jak MIR168, MIR156,
MIR166, MIR167 oraz MIR444. Warte podkreślenia jest również to, że zestaw zidentyfikowanych miRNA pokrywał się w większym stopniu
z tym oznaczonym we krwi ludzkiej. W celu
określenia czy molekuły te mogą mieć wpływ
na organizm ludzki przeprowadzono bioinformatyczne przewidywanie i adnotację funkcjonalną
ich potencjalnych genów docelowych, które wykazały, iż wyznaczone roślinne miRNA (zidentyfikowane w znacznej liczbie w mleku ssaków),
mogą potencjalnie oddziaływać z mRNA kodującymi m.in. specyficzne czynniki transkrypcyjne,
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receptory czy białka odpowiedzialne za transport,
regulację gospodarki hormonalnej i odpowiedź
immunologiczną. Tym samym pokazano, iż cząsteczki pochodzące z pożywienia mogą stanowić nowe molekularne modulatory niektórych
ważnych procesów biologicznych zachodzących w naszym organizmie. Wyniki otrzymane
w powyższym projekcie wnoszą kolejne ciekawe
informacje do tworzącego się stosu informacji
o cząsteczkach miRNA egzogennego pochodzenia, ich stabilności w trudnych warunkach i nieznanych dotąd rolach w żywych organizmach.
Niewątpliwie, stanowią one bardzo dobrą motywację do dalszego i wnikliwego zbadania tematu,
a w późniejszej perspektywie dostarczyć mogą
nowych możliwości zastosowania tychże cząsteczek m.in. do celów terapeutycznych.
• Określono rolę wyspecjalizowanego wariantu histonu łącznikowego H1 w bezpośrednim
przekazywaniu sygnałów środowiskowych, jako
kluczowego ogniwa mechanizmu odpowiedzialnego za przeprogramowywanie rozwoju i fizjologii roślin w odpowiedzi na zmianę warunków
zewnętrznych. Rośliny, jako organizmy osiadłe,
wykształciły wyjątkowo sprawne i skuteczne
mechanizmy adaptacji do abiotycznych stresów
środowiskowych. Podstawową rolę w tych mechanizmach odgrywa kwas abscysynowy (ABA),
fitohormon raptownie indukowany w odpowiedzi na zmianę warunków zewnętrznych. Od ponad dwóch dziesięcioleci wiadomo, że rośliny,
oprócz kanonicznych (głównych) wariantów histonu łącznikowego, posiadają stare ewolucyjnie
warianty, które ulegają indukcji w odpowiedzi
na stres abiotyczny i których poziom ekspresji
jest wyjątkowo wrażliwy na kwas abscysynowy.
Pomimo to, ich rola w adaptacji do stresu pozostawała dotąd niewyjaśniona. U modelowej
rośliny Arabidopsis thaliana występują trzy
nie alleliczne warianty histonu H1: dwa główne (H1 i H1.2) oraz streso-indukowalny wariant
H1.3. Wykazano, że u Arabidopsis indukowany
przez stres wariant H1 jest niezbędny do właściwej adaptacji do niekorzystnych warunków
środowiskowych, w szczególności ograniczenia
dostępności podstawowych dla roślin zasobów,
światła i wody. Poszukiwanie molekularnego
podłoża tej funkcji doprowadziło do odkrycia, że
streso-indukowalny H1, podobnie jak pionierskie

czynniki transkrypcyjne typu FoxA u zwierząt,
wiąże się do chromatyny z superszybką dynamiką
oraz rozpoznaje i preferencyjnie dołącza się do
silnie pozycjonowanych nukleosomów zawierających histon H3 z trójmetylowaną lizyną 4,
znanym epigenetycznym znacznikiem pamięciowym rejonów chromatyny, w których aktywnie
zachodziła lub aktualnie zachodzi transkrypcja.
Znaczące ilości białka streso-indukowanego
H1 pojawiające się w warunkach połączonych
stresów ograniczenia światła i wody konkurują
o miejsce wiązania w preferowanych przez siebie rejonach z głównymi wariantami H1, których rola polega na utrzymywaniu chromatyny
w stanie nieaktywnym transkrypcyjnie. O tym,
że prowadzi to do nowego globalnego profilu
dostępności chromatynowego DNA, świadczy
zależność od streso-indukowalnego H1 charakterystycznego dla odpowiedzi stresowej de novo
hipermetylacji genomowego DNA. W oparciu
o powyższe wyniki zaproponowano, że pozostający pod niemal wyłączną kontrolą kwasu abscysynowego, indukowany stresem wariant H1
umożliwia bezpośrednie przetwarzanie bodźców
środowiskowych na zmiany w aktywności aparatu genetycznego. Wykazano również, że ewolucja streso-indukowalnych form H1 dokonała się
w tym samym czasie, co wydzielenie się okrytonasiennych (kwiatowych), około 140 milionów
lat temu, odgrywając prawdopodobnie istotną
rolę w ogromnym rozprzestrzenieniu się na Ziemi tej dominującej dziś na świecie grupy roślin.
Powyższe ustalenia w sposób istotny zwiększają wiedzę o molekularnych mechanizmach
umożliwiających interakcje pomiędzy genomem
a środowiskiem u roślin, to jest w obszarze
o wielkim znaczeniu dla współczesnej biologii.
• W badaniach nad rolą kompleksu GINS
w kształtowaniu wierności replikacji DNA wykazano, że mutacje w kompleksie GINS, wpływają
znacząco na oddziaływania pomiędzy helikazą
CMG a polimerazą epsilon. Zerwanie tych oddziaływań powoduje wzrost poziomu mutagenezy spontanicznej, zwiększa udział mutagennej
polimerazy zeta (Pol ζ) oraz umożliwia dostęp
polimerazie delta do nici wiodącej, łamiąc dogmat udziału głównych replikaz na poszczególnych niciach DNA (wiodącej czy opóźnionej). Uzyskane wyniki wykazują istotny wpływ
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niekatalitycznych elementów replisomu na kształtowanie wierności replikacji DNA. Sugerują, że
kompleks GINS może pełnić rolę stabilizatora
dpowiedzialnego za utrzymanie integralności genetycznej komórki S. cerevisiae.
Zastosowanie wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych o znaczeniu społecznym:
• Szczepionka przeciw grypie – innowacyjne
otrzymywanie antygenów podjednostkowych.
Stworzono podstawy systemu otrzymywania
szczepionek przeciw grypie, mających chronić
przed masowymi zoonozami zwierzęta hodowlane i ludzi z grup ryzyka zawodowego. Nowatorskim elementem systemu jest uzyskiwanie
bezpiecznych biologicznie szczepionek podjednostkowych, opartych na rekombinowanych
wariantach hemaglutyniny, otrzymanych metodami inżynierii genetycznej w prostych i tanich
układach ekspresyjnych. Osią projektu jest wykorzystanie zaawansowanych metod szczepień
genetycznych szczepionkami DNA. Wyniki tych
szczepień będą określać najaktywniejszy w wywołaniu odporności typ wariantu. Wyznaczy to
dalszą strategię otrzymywania antygenów białkowych o zoptymalizowanej sekwencji, podawanych w zależności od grupy docelowej tradycyjną
drogą infekcyjną (ludziom) lub własną, wypracowaną w projekcie, drogą pokarmową (zwierzętom). W dalszej perspektywie uzyskana zostanie
możliwość krajowej produkcji szczepionek przeciw różnym wariantom wirusa grypy. Prace te
stworzą platformę natychmiastowego reagowania
na infekcje wirusami grypy i umożliwią szybką
produkcję szczepionek ochronnych.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Wyjaśniono rolę szlaku biosyntezy izoprenoidów, ze szczególnym uwzględnieniem cholesterolu, w modulacji odpowiedzi emocjonalnej
i konsolidacji pamięci (utrwalaniu nabytych informacji) u gryzoni. W pracy stosowano inhibicję
in vivo oraz in vitro simwastatyną reduktazy 3-hydroksy 3-metyloglutarylo koenzymu A (HMGR)
– kluczowego enzymu regulującego szlak mewalonowy. Badane były reakcje szczurów (stado Wistar, trzymiesięczne samce) traktowanych
przez 21 dni simwastatyną – wykorzystując

testy behawioralne, analizowano interakcje socjalne, oceniano poziom lęku (test uniesionego
labiryntu krzyżowego i test unikania miejsca).
Po przeprowadzeniu testów behawioralnych
zwierzęta uśmiercano, z ich mózgu izolowano
ciało migdałowate (amygdala), hipokamp, korę
przedczołową (prefrontal cortex), prążkowie
grzbietowe i brzuszne (dorsal and ventral striatum) i użyto do testów biochemicznych. W celu
uzyskania dokładniejszego wglądu w mechanizm
molekularny badanych procesów użyto hodowli pierwotnych neuronów hipokampa. Inhibicja
HMGR przez simwastatynę spowodowała indukcję stanów podobnych do lękowych w testach
interakcji socjalnych, ale nie w teście uniesionego labiryntu krzyżowego, a także poprawiła
konsolidację pamięci w teście unikania miejsca.
Na poziomie biochemicznym zaobserwowano zaburzenia w aktywności badanych prenylowanych
białek – Rab3 (zaangażowane w uwalnianiu neurotransmiterów) i RhoA (regulujące plastyczność
synaptyczną). Podsumowując, uzyskane wyniki
wskazują, iż szlak biosyntezy izoprenoidów cholesterolu odgrywa kluczową rolę w modulacji procesów emocjonalnych i poznawczych u gryzoni.
• Badania prowadzone we współpracy z ośrodkami w Szwajcarii i Niemczech pozwoliły przybliżyć do zrozumienia roli kompleksu CCR4-NOT
w zależnej od miRNA represji translacji. Odkryto
molekularny mechanizm oddziaływania CCR4NOT z kompleksem RISC. Ponadto wykazano,
że kompleks CCR4-NOT oddziałuje z helikazą
RNA DDX6, wpływając na jej aktywność i promując hamowanie translacji przez miRNA. MikroRNA (miRNA) pełnią ważną rolę w regulacji
ekspresji genów poprzez hamowanie translacji
i przyśpieszanie degradacji mRNAi. Kompleks
CCR4-NOT jest kluczowym efektorem działania
miRNA oddziałując z kompleksem RISC (ang.
RNA-induced silencing complex).
• Wykazano, że HNE hamował helikazową/
ATPazową, a także egzonukleazową aktywność
helikazy WRN zarówno in vitro, jak i w immunokompleksach oczyszczonych z ekstraktów
komórkowych. Przy użyciu spektrometrii mas
zmapowano miejsca addycji HNE do następujących aminokwasów: Lys577, Cys727, His1290,
Cys1367, Lys1371 i Lys1389. Modelowanie in
silico zasugerowało, że addukty Lys577 i Cys727
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zaburzają strukturę białka, co może być potencjalnym mechanizmem hamowania aktywności
przez HNE. Stres oksydacyjny i addycja HNE do
WRN może przyczyniać się do przedwczesnego
starzenia.
Uzyskane patenty: „Wektorowa cząsteczka wirusopodobna, sposób jej wytwarzania, zastosowanie wektorowej cząsteczki wirusopodobnej oraz
kompozycja farmaceutyczna zawierająca wektorową cząsteczkę wirusopodobną”; „Rekombinowana molekuła DNA, kaseta ekspresyjna, wektor
DNA, plazmid binarny, komórka roślinna, sposób
otrzymywania polipeptydu w eukariotycznym
gospodarzu oraz zastosowanie rekombinowanej
molekuły DNA”.
Tytuł profesora uzyskał Andrzej Dziembowski.
Uzyskane habilitacje:
Tomasz Jacek Sarnowski Identyfikacja funkcji kompleksów SWI/SNF w regulacji rozwoju
i przekazywaniu sygnału za pomocą hormonów
u Arabidopsis thaliana;
Ewa Janina Szołajska Białka kapsydu adenowirusa, ich oligomeryzacja i potencjalne zastosowanie
terapeutyczne.
Uzyskany doktorat:
Marlena Siwiak Ilościowy model translacji, opracowany w czasie rzeczywistym, na poziomie całej
komórki.
Instytut należy do 6 sieci naukowych, m.in.:
„Zastosowanie systemów bioinformatycznych,
biologicznych i biotechnologicznych do poszukiwania nowych związków obniżających stężenie
cholesterolu”; „Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (Global Biodiversity Information
Facility GBIF)”; „Sterowanie programem rozwoju układu pokarmowego i ekosystemu jelitowego noworodków dla poprawy zdrowia dorosłych zwierząt i człowieka”; „Metabolizm RNA
u eukariota”; „Nowe zastosowania spektroskopii
magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii,
biologii, farmacji i medycynie”.
Instytut jest członkiem 20 konsorcjów naukowych, w tym m.in.: Polskie Konsorcjum Polarne (PKPol); Konsorcjum realizujące projekt:
„Szczepionka przeciw grypie – innowacyjne

otrzymywanie antygenów podjednostkowych”;
Konsorcjum realizujące projekt: „Role of the FTO
dioxygenase in development of obesity – multidisciplinary study on selected model systems”;
Konsorcjum realizujące projekt: „Funkcjonalne
zróżnicowanie niekodujących RNA u Eukariota”;
„Biocentrum Ochota”.
Inna działalność: Badanie genomów bakterii
probiotycznych L. casei i paracasei.
 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5A
 (22) 592-21-45, 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 (kategoria „A” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 293 pracowników, w tym 108 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 156
prac, z tego 128 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 173 projekty badawcze, 98 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 129 tematów.
Wybrane wyniki:
• W ramach projektów „Tkankowo-specyficzna
inhibicja ekspresji genów SCD1 i SCD4 – nowe
podejście do terapii i prewencji niewydolności
mięśnia sercowego związanej z otyłością” oraz
„Rola desaturazy stearoilo-CoA w patogenezie
przerostu lewej komory serca” przeprowadzone
badania wykazały, że desaturaza stearoilo-CoA
(SCD), enzym syntetyzujący jednonienasycone
kwasy tłuszczowe, jest zaangażowany w regulację
metabolizmu mięśnia sercowego. Wykazano, że
nokaut genu SCD1 prowadzi do metabolicznego
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remodelingu serca i poprzez zmianę utylizacji
substratów energetycznych w kierunku zwiększonego zużycia glukozy oraz zahamowanie lipogenezy, chroni kardiomiocyty przed apoptozą,
a w konsekwencji, poprawia funkcję skurczową
lewej komory serca w różnych modelach kardiomiopatii. Badania te wskazują, że SCD1 może
być genem docelowym nowych terapii niewydolności mięśnia sercowego.
• W projekcie „Plastyczność strukturalna mózgu wywołana przez białka modyfikujące macierz zewnątrzkomórkową”, w celu zrozumienia
funkcji metaloproteazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) w procesach fizjologicznych
i patologicznych, stworzony został nietoksyczny
sensor aktywności MMP-9 umożliwiający lokalizację aktywności enzymu z dużą czasową i przestrzenną rozdzielczością w żywej komórce. Zapotrzebowanie na biosensor tego typu potwierdza
niedawna publikacja autorstwa R. Tsiena, laureata
Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (2008).
• W ramach projektu „Wpływ komórkowej
odpowiedzi na stres na indukcję niestabilności
genomowej w komórkach przewlekłej białaczki
szpikowej; udział szlaku PERK-eIF2α w regulacji
translacji BRCA1, mitozy i progresji choroby”
wykazano, że szlak PERK-eIF2α aktywny w komórkach CML koreluje z progresją choroby oraz
spadkiem poziomu białka BRCA1. Deficyt białka
BRCA1 nie był związany z obniżoną ekspresją
ani stabilnością BRCA1 mRNA. Stwierdzono, że
fosforylacja eIF2α prowadzi do aktywacji białek
wiążących mRNA, w tym TIAR i HuR, czego efektem jest wiązanie mRNA BRCA1, powstanie granul stresowych i zahamowanie translacji BRCA1.
Wykazano istnienie nowego powiązania regulatorowego pomiędzy komórkową odpowiedzią
na stres, a mechanizmami regulującymi stabilność genomową w komórkach białaczkowych.
Osiągnięcie jednostki o znaczeniu ogólnospołecznym:
• W ramach projektu „Od mitochondriów do innowacyjnych kosmetyków o działaniu protekcyjnym keratynocytów (MERIS)” zidentyfikowano
jeden z kanałów potasowych (kanał mitoTASK-3)
w mitochondriach keratynocytów, wykorzystując technikę elektrofizjologiczną oraz narzędzia
biologii molekularnej. Wyciszenie genu odpowie-

dzialnego za ekspresję białka kanałowego mitoTASK-3 powoduje wzrost śmiertelności komórek
w modelu uszkodzenia komórek, wykorzystującym promieniowanie UVB, co sugeruje, że bierze
on udział w cytoprotekcji keratynocytów.
Zastosowanie wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym, działania zwiększające innowacyjność:
• Prace dotyczące diagnostyki chorób nowotworowych, a w szczególności – identyfikacji
podwyższonego ryzyka zachorowania na te
choroby znalazły zastosowanie w prognostycznych badaniach genetycznych, mających na celu
wskazanie pacjentów ze zwiększonym ryzykiem
zachorowania na raka skóry. Ponadto, mogą być
one użyteczne przy określaniu terapii celowanej;
na przykład, przy ustalaniu zasadności stosowania w terapii określonych leków u konkretnego
pacjenta, co zaowocowało patentami.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Instytut bierze udział w realizacji projektu
POKL 4.3/2012 „Nowoczesne metody, leki i terapie dla ochrony zdrowia i gospodarki Europy XXI
wieku – interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk biomedycznych na studiach II i III stopnia”, którego celem jest zwiększenie potencjału
dydaktycznego UW oraz naukowo-badawczego
regionu.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z Laboratoire de Recherche
en Neuroimagerie (LREN), Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV), University of
Lausanne w Szwajcarii wykonano analizy obrazów T1-zależnych zarejestrowane w grupie 59
pacjentów oraz 81 osób kontrolnych na skanerach rezonansu magnetycznego o mocy pola 1.5
oraz 3.0 Tesla. Wyniki udowodniły, że niezależnie
od natężenia pola magnetycznego efekty zmian
w mózgu mierzonych metodą Voxel Based Morphometry są stabilne i różnicują osoby zdrowe
od pacjentów. Praca ta wpisuje się w nurt badań
prowadzonych w ramach Human Brain Project,
wskazując na potencjał zbierania danych MR
w różnych krajach i ośrodkach.
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• W wyniku współpracy z laboratorium Angela
Barco z Instituto de Neurociencias (UMH-CSIC)
w Alicante, w ramach projektu BioImagine, pokazano, że dezorganizacja trójwymiarowej struktury chromatyny w dorosłym mózgu prowadzi
do zmian w ekspresji szeregu genów, co może
wpływać na zachowanie się zwierząt. Wyniki
kolejnych doświadczeń pozwoliły przypuszczać,
że organizacja chromatyny w jądrach neuronów
jest dodatkowym, epigenetycznym czynnikiem
regulacji ekspresji genów, a tym samym wpływa
na ich funkcję.
Uzyskano patent: „A method and a system
for segmenting a 3D image comprising round
objects”.
Tytuł profesora uzyskał Krzysztof Zabłocki.
Uzyskane habilitacje:
Krzysztof Skowronek Integracja metod doświadczalnych i teoretycznych w badaniach zależności
sekwencja-struktura-funkcja w wybranych endonukleazach restrykcyjnych;
Iwona Szatkowska Rola tylno-przyśrodkowej
części brzusznej kory przedczołowej w kontroli
poznawczej;
Jakub Włodarczyk Rola metaloproteinazy zewnątrzkomórkowej-9 w plastyczności strukturalnej
synaps.
Uzyskane doktoraty:
Jarosław Korczyński Udział alternatywnych szlaków sygnałowych indukowanych stymulacją receptora P2Y2 w kompensacji zmian wywołanych
blokadą kinazy zależnej od Rho w komórkach
glejaka C6;
Piotr Majka Integracja danych z obrazowania
struktury mózgu oposa krótkoogonowego;
Jacek Rogala Rola ciała okołokolankowatego
(PGN) w modulowaniu odpowiedzi komórek
przekaźnikowych ciała kolankowatego bocznego
(LGN) u kota.
Instytut należy do 4 sieci naukowych: Neuroelectronics and nanotechnology: towards a Multidisciplinary Approach for the Science and Engineering of Neuronal Networks – NAMASEN;
Network of European Neuroscience Institutes –
ENI-Net; Extracellular brain proteolysis in neuronal plasticity and neuropsychiatric disorders –

EXTRABRAIN; nEUROinflammation, projekt
10 „Determination of microglial phenotype by
intracellular signaling”.
Instytut jest członkiem 23 konsorcjów naukowych, w tym m.in.: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Centrum Neurobiologii (CN); Neuroelectronics and nanotechnology:
towards a Multidisciplinary Approach for the
Science and Engineering of Neuronal Networks
– NAMASEN; Euro-BioImaging – Research infrastructure for imaging technologies in biological and biomedical sciences; Extracellular brain
proteolysis in neuronal plasticity and neuropsychiatric disorders – EXTRABRAIN.
 02-093 Warszawa, ul. Ludwika Pasteura 3
 (22) 589-22-00, 589-22-07
 e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl
www.nencki.gov.pl

INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW PAN
Dyrektor: dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. IBS
PAN
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN January Weiner
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 42 pracowników, w tym 15 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
108 prac, z tego 34 prace w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 36 projektów badawczych,
11 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
21 tematów.
Wybrane wyniki:
• Badania struktury genetycznej łosia w Europie
na podstawie mikrosatelitarnego DNA wykazały,
że największe różnice genetyczne i najmniejszy
przepływ genów występowały między populacjami zamieszkującymi Skandynawię i kontynentalną część Europy. Populacja skandynawska
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odznaczała się niższą różnorodnością genetyczną
niż kontynentalna. Dystans genetyczny między
nimi wzrastał wraz z odległością geograficzną. Morze Bałtyckie stanowi znaczącą barierę,
utrudniającą mieszanie się tych dwóch populacji. Struktura genetyczna populacji łosia, określona na podstawie mikrosatelitarnego DNA,
w znacznym stopniu była zgodna ze strukturą
wyznaczoną na podstawie analiz mtDNA. Rozmieszczenie i zróżnicowanie linii genetycznych
łosia w Europie odzwierciedlają postglacjalne drogi migracji łosia z refugiów glacjalnych
oraz wpływ działalności człowieka na populację
tego gatunku.
• We współpracy z zespołem naukowców z Instytutu Maxa Plancka w Seewiesen (Niemcy) zbadano zależność między wymuszonym torporem
a procesem zapamiętywania informacji przez nietoperze – nocki duże Myotis myotis (Chiroptera).
Zwierzęta uczono wyszukiwać pokarm lub schronienia w labiryntach. Następnie, po każdej z sesji
treningowych, jedną grupę zwierząt eksponowano na temperaturę 22oC, a drugą na 7oC. Zwierzęta przetrzymywane w niższej temperaturze
znacznie krócej utrzymywały temperaturę skóry
powyżej 30oC, a następnie wpadały w torpor.
Zakładano, że możliwość dłuższego utrzymania
wysokiej temperatury ciała po treningu pozytywnie wpłynie na szybkość uczenia się i konsolidację pamięci. Jednak nietoperze z różnych
grup eksperymentalnych uczyły się z podobną
szybkością. Wyniki badań wskazują, że okresowe obniżanie temperatury ciała nie jest czynnikiem, który w istotny sposób obniża lub upośledza możliwości uczenia się i zapamiętywania
u nietoperzy.
• Zbadano wpływ struktury krajobrazu oraz
historii kolonizacji na zmienność genetyczną introdukowanego w Europie szopa pracza
(Procyon lotor). Przeanalizowano 174 próby tkanek szopów z centralnej Europy (Niemiec, Polski i Czech). Szopy charakteryzowały się niską
zmiennością regionu kontrolnego mtDNA i wysoką zmiennością markerów mikrosatelitarnych.
W centralnej Europie stwierdzono występowanie
4 haplotypów z dwóch linii filogenetycznych. Na
podstawie analizy markerów mikrosatelitarnych
wykazano złożoną strukturę genetyczną szopa.
Na badanym obszarze stwierdzono 4 odrębne

genetycznie grupy. Osobniki zasiedlające północno-zachodnią Polskę przyporządkowano do
2 różnych grup: grupy z terenów zalewowych
Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz grupy
z obszarów zurbanizowanych i leśnych wokół
Parku. Wyniki badań wskazują, że szopy zostały
introdukowane do Europy z różnych regionów
naturalnego występowania tego gatunku, a populacje szopów w różnych regionach Polski powstały z niezależnych migracji osobników z Niemiec
i Czech. Struktura genetyczna szopów w centralnej Europie jest wynikiem ograniczonego przez
bariery geograficzne przepływu osobników oraz
prawdopodobnie przystosowań osobników do
zasiedlania różnych środowisk.
Dzialalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• W ramach programu „Ścieżki Kopernika”
Instytut wraz z partnerami realizował projekt
„e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia”,
którego celem jest włączenie młodzieży licealnej ze szkół w regionie (w Białowieży, Bielsku
Podlaskim, Drohiczynie, Hajnówce, Łapach,
Michałowie, Siemiatyczach i Supraślu) w realizację badań naukowych z dziedziny ochrony
bioróżnorodności, opartych o metodę zbierania
danych za pomocą fotopułapek. Ponadto projekt
miał na celu promocję pozytywnego wizerunku
nauki i naukowców, jako działalności i grupy
zawodowej otwartej na potrzeby społeczeństwa
(zwłaszcza kształcenia uzdolnionej młodzieży)
i istotnej dla rozwoju regionu. Młodzież objęta
projektem (około 100 osób) przeszła pod opieką
merytoryczną pracowników Instytutu i Politechniki Białostockiej przez wszystkie etapy pracy
naukowej. Może to zaowocować podjęciem przez
nią ścieżki kariery naukowej. W 2014 roku odbyły się cztery edycje warsztatów dla licealistów,
uczniów techników i nauczycieli. Uczestnicy projektu zebrali też nagrania z fotopułapek z trzech
sezonów (zima-lato), zaprojektowali postery podsumowujące projekt, wzięli udział w konferencji
naukowej oraz przygotowali materiały do książki podsumowującej całość działań. Projekt znalazł szeroki oddźwięk w mediach regionalnych
i krajowych.
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Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• W eksperymencie, przeprowadzonym na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, badano
pośredni wpływ wilka na zachowania żerowe
ssaków kopytnych (jeleń, dzik) oraz ich rozmieszczenie przestrzenne. Na wyznaczonych
powierzchniach eksperymentalnych wykładano
świeże odchody drapieżników i następnie za
pomocą foto-pułapek rejestrowano obecność
ssaków kopytnych oraz analizowano ich zachowania w konfrontacji z zapachem drapieżnika.
Eksperyment wykazał, że tylko jelenie reagowały
na zapach wilka, spędzając mniej czasu na żerowaniu, a więcej na badaniu węchowym terenu,
niż zwierzęta z próby kontrolnej. Ten efekt trwał
tylko w okresie pierwszych 5 dni od momentu
wyłożenia odchodów na powierzchnię.
• Badania nad zmiennością genetyczną rysia eurozjatyckiego w Europie prowadzone w oparciu
o szeroko zakrojoną współpracę z naukowcami
z krajów Bałtyckich (Rosji, Białorusi i Finlandii)
w ramach wspólnego projektu wykazały swobodny przepływ genów w skali kontynentalnej
w części zasięgu gatunku, ale również wyraźną strukturę genetyczną populacji skorelowaną
z czynnikami klimatycznymi i składem diety rysia.
• Na podstawie analizy mtDNA zbadano strukturę genetyczną kuny leśnej (Martes martes)
w Europie zachodniej i centralnej. Zróżnicowanie genetyczne pomiędzy populacjami wahało się
od 0,001 do 0,032 i nie stwierdzono zależności
pomiędzy dystansem genetycznym a geograficznym. Analiza filogenetyczna sugeruje, że osobniki pochodzące z refugiów południowych miały
niewielki udział w kolonizacji Europy a w okresie
postglacjalnym znaczny obszar Europy zachodniej i centralnej skolonizowały osobniki pochodzące z nieznanego refugium położonego w centralnej lub północnej Europie.
Uzyskane doktoraty:
Tomasz Borowik Factors affecting fertility of red
deer (Cervus elaphus) females in north-eastern
Poland;
Monika Wieczorek The effect of dietary silica
content on the population dynamics of the root
vole, Microtus oeconomus.

Obecnie naukowa kolekcja zoologiczna zawiera
186780 eksponatów (czaszki, szkielety, skórki),
z czego 117238 stanowią materiały z Puszczy
Białowieskiej, 63106 – materiały ekspedycyjne,
4996 – czaszki i szkielety dużych ssaków z terenu
Polski, 1440 – okazy z wymiany zagranicznej.
W 2014 roku przybyły: czaszki, kości śródstopia
i śródręcza żubra (57 okazów); czaszki i szkielet łosia (9 okazów); czaszka borsuka (1 okaz);
czaszki i szkielety jenota (11 okazów); czaszka
bobra (1 okaz); ponadto w kolekcji znajdują się
4602 wypluwki ptaków drapieżnych i 6890 odchodów ssaków drapieżnych.
Bank materiału genetycznego zawiera 18067 prób
współczesnego i kopalnego materiału genetycznego (mięśnie, krew, włosy, kości), pochodzących
od 43 gatunków ssaków. W 2014 roku przybyło
2756 prób.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
w Ochronie Bioróżnorodności i Badaniach Ssaków w Europejskich Ekosystemach Lądowych.
Instytut należy do Krajowej Sieci Informacji
o Bioróżnorodności.
Instytut jest członkiem 2 konsorcjów naukowych:
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); „Koncentracja potencjału Europejskich Centrów Doskonałości Polski Wschodniej dla wykreowania
nowoczesnego rolnictwa” w celu przygotowania
i wspólnego realizowania projektu.
Inne formy zrzeszeń:
Instytut podpisał Porozumienie „Podlaskie
Centrum Nauki” utworzone w celu współpracy w działaniach na rzecz powołania regionalnej instytucji promocji nauki i wiedzy,
edukacji i kultury – Podlaskiego Centrum Nauki
w Białymstoku.
 17-230 Białowieża, ul. Waszkiewicza 1
 (85) 682-77-50, fax (85) 682-77-52
 e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl
www.ibs.bialowieza.pl
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INSTYTUT BOTANIKI
im. Władysława Szafera PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Konrad Wołowski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Bogdan Zemanek
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 89 pracowników, w tym 38 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 314
prac, z tego 71 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 51 projektów badawczych, 83 zadania badawcze w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 26 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opisano 10 nowych taksonów dla nauki,
w tym: 1 gatunek trawy – Agrostis pendryi
z Nepalu i północno-zachodnich Indii; 3 gatunki
mchów – Syntrichia christophei z Wysp Kerguelena oraz Bucklandiella seppeltii z Nowej Zelandii i Tasmanii oraz Frisvollia varia z Ameryki Północnej; 1 gatunek grzyba – Anthracoidea
transberingiana infekującego Carex pauciflora
z Alaski i Kamczatki i 2 gatunki grzybów naporostowych – Bulbilla applanata i Melaspilea
tucumana oraz 1 morfotyp stomatocysty. Prowadzono badania na różnych kontynentach oraz na
wyspach antarktycznych. Po raz pierwszy odkryto występowanie 176 taksonów dla różnych regionów świata, w tym: 7 roślin naczyniowych, 33
mchów i wątrobowców, 37 glonów i 99 porostów.
• W ramach badań nad wewnątrzgatunkową
strukturą genetyczną przeprowadzono pierwsze
analizy porównawcze grupy gatunków należących
do ekstrazonalnego elementu pontyjsko-panońskiego oraz analizy ewolucyjno-biogeograficznej
dla modelowego taksonu Campanula alpina sl.
w górach Europy Środkowej.
• Opracowano, po raz pierwszy dla mszaków,
pełny genom chloroplastowy dla Codriophorus
laevigatus. Potwierdzono zasadność rozbicia tradycyjnie ujmowanego rodzaju Racomitrium na
5 rodzajów przy zastosowaniu analizy pełnych
genomów chloroplastowych. Metoda ta została

zastosowana w briologii po raz pierwszy. Dzięki
tej metodzie wyłączono z rodzaju Racomitrium
i opisano nowy dla nauki monotypowy rodzaj
Frisvollia, obejmujący jeden gatunek F. varia
występujący w pacyficznej części Ameryki Północnej od Kolumbii Brytyjskiej po Kalifornię.
Osiągnięcie o znaczeniu ogólnospołecznym
i gospodarczym:
• W badaniach nad gatunkami roślin inwazyjnych: Reynoutria japonica, Rudbeckia laciniata
i Solidago gigantea wkraczającymi na 2 typy
siedlisk (odłogi i doliny rzeczne) wykazano, że:
R. japonica wkraczała na stanowiska charakteryzujące się niską jakością mikrobiologiczną gleby, inwazja R. japonica wpłynęła negatywnie na
większość badanych zmiennych mikrobiologicznych; wpływ inwazji R. laciniata i S. gigantea
zaobserwowano jedynie w przypadku wskaźników grzybowych: stosunek grzybów do bakterii
wzrósł istotnie w wyniku inwazji R. laciniata
i S. gigantea, a biomasa grzybów wzrosła pod
wpływem inwazji S. gigantea, w porównaniu do
gleb spod roślinności rodzimej.
Zastosowania wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych o znaczeniu społecznym:
• W badaniach nad wykorzystaniem mchów,
jako biowskaźników, wykazano różnice w wysokości depozycji azotu i metali ciężkich na
obszarze Polski. Stwierdzono dodatni związek
między zawartością azotu w mchach a parametrami depozycji atmosferycznej azotu w lasach
(stężeniem azotu azotanowego w opadzie bezpośrednim, stężeniem azotu całkowitego w opadzie
podkoronowym i depozycją azotu całkowitego
z opadem podkoronowym). Stwierdzono dodatnią korelację między stężeniami azotu w mchach
a intensywnością rolnictwa opisaną ilością zużywanych nawozów i produkcją zwierzęcą.
• Prowadzono badania rzadkich i zagrożonych
zbiorowisk roślinnych, jakimi są murawy galmanowe. Występują one tylko w okolicach Olkusza
i objęte są ochroną prawną w formie obszarów
NATURA 2000. Wykazano, że wycięcie drzew
istotnie poprawia stan murawy galmanowej
(wzrosła liczba gatunków charakterystycznych dla
tego typu siedliska). Efekt ten był obserwowany
na poletkach niezacienianych i zacienianych
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w przeszłości przez drzewa. Może to oznaczać,
że wpływ drzew na roślinność zielną jest większy, niż to wynika z zasięgu rzucanego przez nie
cienia. Prawdopodobnie drzewa wpływają na
murawę galmanową pośrednio poprzez zmianę
mikroklimatu (łagodzenie kseryzmu siedliska).
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• W ramach tej działalności, na szczególną uwagę zasługują działania prowadzone w formie ekspertyz, licznych konsultacji naukowych, wystaw,
współpracy z miejscowymi szkołami w zakresie
prowadzenia, wspierania badań naukowych i prac
rozwojowych z obszaru tematyki regionalnej oraz
dostępności potencjału badawczego Instytutu.
Osiągnięcie jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Uczestniczono w opracowaniu zarysu klasyfikacji i nazewnictwa grzybów należących do klasy
Dothideomycetes, która obejmuje liczne gatunki
fitopatogeniczne, odnosząc się szczególnie do
problemu rodzajów pleomorficznych. W opracowaniu uwzględniono 1261 rodzajów, zarówno
pleomorficznych, jak i niepleomorficznych, należących do 23 rzędów oraz 110 rodzin w obrębie
klasy Dothideomycetes. W przypadku rodzajów
pleomorficznych, zgodnie z obowiązującymi
zasadami Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury, zaproponowano jedną nazwę rodzajową,
która powinna być używana w przyszłości.
Tytuł profesora otrzymała Lucyna Śliwa.
Uzyskane habilitacje:
Elżbieta Cieślak Phylogeography of Pontic –
Pannonian species in Central Europe;
Michał Ronikier Wysokogórska flora Karpat, Alp
i gór Półwyspu Bałkańskiego: historia i dynamika
zasięgów w świetle badań struktury genetycznej
współczesnych populacji;
Magdalena Szczepaniak Zróżnicowanie genetyczne i związki filogeograficzne pomiędzy taksonami kompleksu Melica ciliata – M. transsilvanica
(Poaceae) w Europie.
Uzyskane doktoraty:
Katarzyna Korzeń Zmiany roślinności w holocenie na torfowisku Puścizna Wielka w polskich
Karpatach Zachodnich;

Magdalena Owczarek-Kościelniak Black yeasts
of limestone formations in the Krakow – Czestochowa Upland (Poland).
Instytut prowadzi bardzo bogate zbiory, m.in. Zielnik roślin naczyniowych (KRAM); Zielnik mszaków (KRAM B); Zbiory grzybów (KRAM F);
Zbiory śluzowców (KRAM M); Zbiory porostów
(KRAM L); Zbiory roślin kopalnych (KRAM P);
Zielnik liści; Zbiór preparatów kutykularnych;
Zbiór drewien współczesnych; Zbiór torfów; Ikonoteka i zbiory glonów (KRAM A).
Instytut należy do 2 sieci naukowych: „AIRCLIM-NET”; „International Research Network (Groupement de Recherche International,
GDRI)”.
Instytut jest członkiem 2 konsorcjów naukowych:
Narodowe Muzeum Przyrodnicze – Konsorcjum
Kraków; Krajowe Konsorcjum „Bioróżnorodność
Flory i Mykobioty Polski”.
Inne formy zrzeszeń: Umowa z PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie; Porozumienia o współpracy ze szkołami.
Przy Instytucie działa Międzynarodowe Studium
Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej
Akademii 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 (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 204 pracowników, w tym 76 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).

– 82 –

Działalność naukowa: opublikowano łącznie 117 prac, z tego 90 prac w recenzowanych
czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 82 projekty badawcze,
25 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
36 tematów.
Wybrane wyniki:
• Otrzymano nowe pochodne nukleozy-5’-ylo
nukleozyd-3’,5’-diylo cyklicznych fosforanów.
Ich unikalną zaletą w kontekście potencjalnych
walorów terapeutycznych jest to, że jako tzw.
grupy maskujące resztę fosforanową pronukleotydu zastosowano naturalne nukleozydy, które
będąc metabolitami pronukleotydu w komórce,
nie wywołują toksycznych efektów ubocznych,
zwykle towarzyszących innym, „sztucznym” grupom ochronnym. Nowe, aktywne pronukleotydy
anty-HIV wyróżniają się wysoką aktywnością
przy niskiej cytotoksyczności, co dało bardzo wysoki indeks terapeutyczny. Zastosowana chemia
H-fosfonianów nukleozydów pozwoliła otrzymać
po raz pierwszy w chemii nukleotydów cykliczne H-fosfoniany o wyjątkowo dużym potencjale
syntetycznym.
• Odkryto właściwości nukleolitycznych bacytracyn. Bacytracyna jest antybiotykiem polipeptydowym aktywnym wobec Gram-dodatnich
szczepów bakteryjnych. Zaobserwowano, że
bacytracyna indukuje degradację kwasów nukleinowych, szczególnie efektywnie cząsteczek
RNA. Bacytracyna degraduje również DNA,
lecz efekt porównywalny do obserwowanego
z RNA wymaga 10-krotnie większego stężenia
antybiotyku. Degradacja RNA nie zachodzi według mechanizmu wolnorodnikowego i przebiega
najprawdopodobniej według mechanizmu hydrolitycznego. Zaobserwowanie nukleolitycznych
właściwości preparatów bacytracyny jest nowym
spostrzeżeniem i wymaga zbadania, czy te właściwości antybiotyku mogą mieć udział w jego
działaniu w trakcie leczenia.
• W badaniach struktur kwadrupleksowych
w cząsteczkach RNA zawierających powtórzenia
trinukleotydowe za pomocą eksperymentów CD,
UV, 1H NMR oraz ESI-MS wykazano, że cząsteczki RNA zawierające dwa i cztery powtórzenia
trinukleotydowe typu AGG, CGG i UGG tworzą

równoległe kwadrupleksy, jednakże w przypadku sekwencji składających się z powtórzeń typu
CGG, kwadrupleks współzawodniczy ze strukturą dupleksu lub spinki. Kwadrupleksy o sekwencjach (AGG)2A, G(CGG)2C i p(UGG)2U
zbudowane są z czterech nici oligonukleotydowych i zawierają w swojej strukturze charakterystyczne motywy strukturalne – heksady typu
A:(G:G:G:G):A, mieszane tetrady G:C:G:C lub
homtetrady U:U:U:U.
Osiągnięcie działalności naukowej jednostki
o znaczeniu ogólnospołecznym:
• Odkryto dodatkowe funkcje biologiczne białka
Tat-2 wirusa HIV-2. Ustalono, że białko Tat-2 jest
nie tylko trans-aktywatorem transkrypcji HIV-2,
ale może odgrywać funkcje regulatorowe na
innych etapach replikacji wirusa, jak odwrotna
transkrypcja czy dimeryzacja genomu. Funkcje te
są skorelowane z aktywnością opiekuńczą Tat-2
względem kwasów nukleinowych. Wykazano, że
kluczowy dla aktywności opiekuńczej Tat-2 jest
rejon bogaty w reszty argininy i lizyny. Tat-2 wykazuje aktywność opiekuńczą podobną do białka
nukleokapsydu HIV-2. Oba białka mogą wzajemnie wspomagać swoje funkcje podczas asocjacji
tRNALys3, dimeryzacji czy odwrotnej transkrypcji.
Ważniejsze zastosowanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych o znaczeniu
społecznym:
• W badaniach struktury i oddziaływań segmentu 7 wirusa grypy określono optymalne miejsca
wiązania antysensowych oligonukleotydów
w segmencie 7 vRNA wirusa grypy (vRNA7)
oraz w badaniach in vitro zidentyfikowano
oddziaływania RNA-RNA pomiędzy segmentami
szczepu A/VietNam/1203 (H5N1). Obserwowano
oddziaływania vRNA7 z segmentem 1, 3, 4, 5
oraz 8 vRNA. Nie stwierdzono natomiast oddziaływań z vRNA6. Rejony silnego wiązania oligonukleotydów są zgodne ze strukturą drugorzędową vRNA7, wskazują również na potencjalne
miejsca odziaływań międzysegmentowych.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• W badaniach nad wykorzystaniem modyfikowanych oligonukleotydów do badania
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pofałdowania RNA oraz aktywności biologicznej wybranych rybozymów, przygotowano szereg
modyfikowanych oligorybonukleotydów zawierających, w wybranych pozycjach, pojedynczą
lub kilka reszt nukleotydowych 8-bromoguanozyny i/lub 8-bromoadenozyny. Posłużą one do
badania mechanizmu działania i aktywności
biologicznej wybranych rybozymów. Dodatkowo zajmowano się syntezą oligonukleotydu zawierającego ugrupowanie 5’amidofosforanowe.
Oligonukleotyd będzie wykorzystany do analizy
krystalograficznej rybozymu HDV.
• Scharakteryzowano wiązania wodorowe
tworzonych przez reszty nukleotydowe typu
UNA. W wyniku współpracy udało się zsyntetyzować dwa nowe analogi UNA i wprowadzić
je do oligorybonukleotydów, zdefiniować pod
względem termodynamicznym charakter oraz
udział wiązań wodorowych tworzonych przez
modyfikowane reszty UNA w trwałości termodynamicznej modyfikowanych dupleksów
RNA. Potwierdzono także, że reszty UNA w dupleksach oddziałują zgodnie z zasadami Watsona-Cricka.
• Określono wpływ infekcji wirusowej na
poziom akumulacji produktów przejściowych
degradacji RNA w ludzkich komórkach wątrobowych zakażonych wirusem zapalenia wątroby
typu C. Ponadto badania obejmują identyfikację
i charakterystykę cząsteczek powstałych w wyniku niecałkowitej degradacji RNA.

menting the procedure”; „Nucleotide analogue,
method of synthesis of nucleotide analogue, use
of nucleotide analogue, antiviral pro-nucleotide,
pharmaceutical composition”; „Method to inhibit
ribonuclease Dicer, ribonuclease Dicer inhibitor,
and use of RNA aptamers as ribonuclease Dicer
inhibitors”.

Uzyskano patenty: „Sposób określania odporności linii kukurydzy na warunki stresu herbicydowego, zestaw diagnostyczny do określania
odporności linii kukurydzy na warunki stresu
herbicydowego oraz zastosowanie aptamerów
RNA do detekcji odpornych i/lub wrażliwych
linii kukurydzy”; „Analog nukleotydu, sposób
otrzymywania analogu nukleotydu, zastosowanie analogu nukleotydu, pro-nukleotyd antywirusowy, kompozycja farmaceutyczna”; „Sposób
wytwarzania mikromacierzy”; „Sposób wytwarzania kompozycji o podwyższonej zawartości
ferrytyny roślinnej i innych form żelaza, kompozycja i jej zastosowanie do wytwarzania preparatu do suplementowania diety człowieka”;
„Way of using thermolabile groups to protect
hydroxyl functions and compounds for imple-

 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14
 (61) 852-85-03, fax (61) 852-89-19
 e-mail: ibch@ibch.poznan.pl
www.ibch.poznan.pl

Uzyskana habilitacja:
Tomasz Ostrowski Synteza wybranych analogów
nukleozydowych wykazujących czynność biologiczną.
Przy Instytucie afiliowane jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, które zatrudnia 254 pracowników, w tym 1 naukowego
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Instytut został uhonorowany statusem Krajowego
Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 20142018 (KNOW) w dziedzinie nauk biologicznych
w ramach Poznańskiego Konsorcjum RNA.
Instytut jest członkiem 18 konsorcjów naukowych, m.in. Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu; Polski Synchrotron; Ogólnopolskie Konsorcjum
Naukowo-Przemysłowe Genetyki i Genomiki
Stosowanej POLAPGEN; Poznańskie Centrum
Archeogenomiki; EPICELL.

INSTYTUT DENDROLOGII PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Jacek Oleksyn
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Wiesław Prus-Głowacki
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 91 pracowników, w tym 28 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
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Działalność naukowa: opublikowano łącznie
64 prace, z tego 46 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 51 projektów badawczych,
14 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
19 tematów.
Wybrane wyniki:
• Zbadano ewolucję cech kształtujących odporność roślin na działanie ujemnych temperatur,
zgromadzono obszerną bazę danych opisujących
pokrój, fenologię liści (zimozielonych i opadających jesienią), średnicy cewek systemu waskularnego, u blisko 50 tysięcy gatunków roślin. W celu
stworzenia modelu ewolucji cech gatunków oraz
zasiedlania przez nie różnych regionów klimatycznych, połączono te dane z najobszerniejszą
z dotychczas zebraną bazą z zakresu molekularnej filogenetyki. Umożliwiło to opisanie i przeanalizowanie danych dla 32223 gatunków roślin
lądowych. Wykazano, że część roślin drzewiastych była w stanie przetrwać ochłodzenie klimatu dzięki wcześniej nabytej odporności na suszę,
polegającej między innymi na wytworzeniu węższej średnicy cewek w systemie waskularnym.
Cecha ta uodparnia także rośliny na embolizm
w warunkach zimowych. Przypuszcza się, że
wczesne rośliny okrytonasienne były gatunkami
drzewiastymi, których zasięg był ograniczony
do ciepłych regionów. Z czasem przybrały one
najróżniejsze formy i rozpowszechniły się także
w innych warunkach klimatycznych. W trakcie
opanowywania przez rośliny okrytonasienne nowych terenów zmieniał się też klimat. Spowodowało to wykształcenie przez nie mechanizmów
chroniących je przed skutkami okresowego przemarzania.
• Porównano zmiany zachodzące w strefie merystematycznej i elongacyjnej korzeni sosny zwyczajnej zaszczepionej grzybami reprezentującymi
różne strategie troficzne. Wykazano, że śmierć
komórek gospodarza może odgrywać istotną rolę
w penetracji tkanek korzenia, jednakże strategia
troficzna symbionta determinuje czynniki prowadzące do jej wystąpienia.
• Wykonano analizę biometryczną korzeni
drobnych kasztanowca zwyczajnego i określono
stopień ich kolonizacji przez grzyby mykoryzowe

w warunkach miejskich i pozamiejskich. Analiza
korzeni sugeruje niski poziom toksyczności środowiska miejskiego i plastyczność kasztanowca
względem zróżnicowanych warunków glebowych. Zbliżony stopień kolonizacji mykoryzowej korzeni wskazuje na stabilność ich związków
oraz tolerancję grzybów mikoryzowych i endofitycznych na czynniki stresowe.
Osiągnięcie jednostki o znaczeniu ogólnospołecznym:
• Opisano cechy gatunkowe roślin różnych
regionów klimatycznych umożliwiające zrozumienie mechanizmów uodporniających je na embolizm w warunkach zimowych. Wyniki opublikowano w pracy „Three keys to the radiation of
angiosperms into freezing environments”.
Zastosowanie wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych o znaczeniu społecznym:
• Opracowane wyniki analiz zróżnicowania genetycznego reliktowych gatunków jodeł
w zachodnim (Abies pinsapo, A. maroccana,
A. tazaotana) i wschodnim Śródziemnomorzu
(A. cilicica) mają duże znaczenie dla ich właściwej ochrony, a w konsekwencji także dla
działań zmierzających do zachowania zasobów
genowych i utrzymania obecnego poziomu
bioróżnorodności.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• W ramach współpracy polsko-słowackiej uzyskano pierwsze pozytywne wyniki kriokonserwacji tkanki embriogennej jednej z hybryd jodły
(Abies alba x A. cephalonica).
• Wykonano ocenę zmienności genetycznej sosny zwyczajnej na podstawie danych sekwencyjnych nDNA w europejskim zasięgu gatunków.
• Zmapowano m.in. 5 kluczowych cech roślin
naczyniowych, odpowiedzialnych za podstawowe
procesy metaboliczne, zdolności konkurencyjne
i procesy reprodukcyjne u 48324 gatunków roślin
naczyniowych z całego świata. Uzyskane wyniki
rzucają nowe światło na funkcjonalne zróżnicowania roślin naczyniowych.
Instytut prowadzi bardzo aktywną działalność
dydaktyczną, upowszechniającą wyniki badań
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oraz dokonuje konserwacji zbiorów na terenie
Arboretum Kórnickiego.
Instytut należy do 3 sieci naukowych: „Krajowa
Sieć Informacji o Bioróżnorodności”; „Wielkopolskie Centrum Badań Przyrodniczych i Medycznych”; „Centrum Badań Bioróżnorodności PAN”.
Instytut jest członkiem 5 konsorcjów naukowych:
DENDROGEN; Trees4Future; Wielkopolskie
Konsorcjum Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk; Dendronet; Centrum Systemowej
Biotechnologii Roślin, Fotosyntezy i Paliw Odnawialnych.
 62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5
 (61) 817-00-33, fax (61) 817-01-66
 e-mail: idkornik@man.poznan.pl
www.idpan.poznan.pl

INSTYTUT FIZJOLOGII
I ŻYWIENIA ZWIERZĄT
im. Jana Kielanowskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Tomasz Misztal
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Marian Różycki (do 02.09.2014 r.)
Instytut (kategoria „B” w rankingu MNiSW) zatrudnia 91 pracowników, w tym 30 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 156 prac, z tego 31 prac w recenzowanych
czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 23 projekty badawcze,
23 zadania badawcze w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
4 tematy.
Wybrane wyniki:
• Wykazano zależności między komponentami
białkowymi mieszanki paszowej i dodatkiem
probiotyku a składem i aktywnością mikroflory przewodu pokarmowego u kurcząt brojlerów.
Stwierdzono, że żywienie kurcząt mieszankami
zawierającymi śrutę rzepakową i nasiona łubinu,

jako częściowe zamienniki śruty sojowej, oraz
podawanie probiotyku zwiększa liczebność bakterii Lactobacillus/Enterococcus, aktywność enzymów bakteryjnych i koncentrację krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w końcowych
odcinkach przewodu pokarmowego ptaków.
Wpływ ten jest korzystny dla zdrowia ptaków
i bezpieczeństwa produktów drobiarskich.
• Badania in vitro wykazały, że seleno-cystyna lub seleno-metionina wprowadzona do płynu
żwaczowego owiec zmniejsza rozmiar biouwodorowania nienasyconych kwasów tłuszczowych do
C18:0 (finalny produkt bio-redukcji) oraz zwiększa stężenie pośredniego produktu biouwodorowania, tj. trans11C18:1 (kwasu wakcenowego).
Może to sugerować, iż seleno-cystyna lub selenometionina podana do dawki pokarmowej zwiększać będzie w tkankach owiec stężenie izomeru
CLA posiadającego konfigurację cis9trans11, poprawiając wartość prozdrowotną mięsa.
• Wykazano, że w zależnej od Cu-GnRH indukcji szlaku cAMP/PKA w komórkach przysadki
uczestniczą dwa układy receptorowe GnRHR
i PAC-1, a aktywacja cyklazy adenylanowej nie
odbywa się z udziałem syntezy białek de novo,
lecz poprzez oddziaływanie kompleksu na wewnętrzną (intrinsic) aktywność cyklaz(y) adenylanowej(ych). Proces ten jest jednak zależny od
metabolizmu wapnia wewnątrzkomórkowego.
Stymulowana przez Cu-GnRH akumulacja cAMP
w komórkach nie zależy od aktywności kinazy
białkowej C, natomiast wymaga zaangażowania
kinazy białkowej A. Na poziomie transkrypcji,
pro-gonadotropowe działanie Cu-GnRH przejawia się stymulacją ekspresji mRNA dla GnRH-R
i NOSI. Sugeruje się potencjalne wykorzystanie
kompleksu Cu-GnRH w strategiach terapeutycznych, związanych z przeciwdziałaniem skutkom
dysfunkcji rozrodczych.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Opracowanie oryginalnej procedury przygotowania próbek biologicznych oraz metody chromatograficznego oznaczania markerów stresu oksydacyjnego (aldehydu mrówkowego i dialdehydu
malonowego) z roztworów bezwodnych metodą
kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją
mas (GC-MS). Zidentyfikowano czynniki fizyko-
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chemiczne, które wykluczają użycie powszechnie
stosowanego standardu wewnętrznego (tj. pentano-1,5-dialu) do ilościowej analizy ww. markerów stresu oksydacyjnego w materiałach biologicznych metodą GC-MS. Współpraca z Institute
of Animal Physiology and Genetics w Pradze.
• Opracowano i opublikowano założenia metod dotyczące: zastosowania fluorescencyjnej
hybrydyzacji in situ (FISH) w analizie biofilmu w preparatach histologicznych z przewodu
pokarmowego zwierząt gnotobiotycznych oraz
zastosowania Multi-kolor FISH w równoczesnej
analizie Bifidobacterium, Lactobacillus i Enterococcus w odchodach zwierząt. Współpraca z Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji
w Koszycach (Słowacja).
• W ramach realizacji wspólnych badań z Uniwersytetem w Lund (Szwecja) – Katedrą Biologii
Komórki i Organizmu w temacie „Rola substancji biologicznie aktywnych zawartych w siarze
i mleku na rozwój nowo narodzonych i rosnących zwierząt” opublikowano pracę „Impact of
colostrum and plasma immunoglobulin intake on
hippocampus structure during early postnatal development in pigs”.
Współudział w opracowaniu patentu „Środek poprawiający przyrost mięśni u drobiu”.
Tytuł profesora otrzymała Stanisława Raj.
Uzyskane habilitacje:
Grzegorz Klemens Bełżecki Zdolności orzęsków
do trawienia i wykorzystania węglowodanów
ścian komórkowych bakterii w żwaczu;
Barbara Kowalik Wpływ dodatków drożdżowych
do dawek zawierających różne źródła białka i węglowodanów na wskaźniki przemian w żwaczu.
Uzyskany doktorat:
Paweł Konieczka Wpływ rodzaju tłuszczu, okresu jego podawania oraz dodatku witaminy E na
profil kwasów tłuszczowych i właściwości funkcjonalne mięsa kurcząt brojlerów.
Instytut jest członkiem 3 konsorcjów naukowych:
BIOCENTRUM ANIMPOL; Konsorcjum do
realizacji projektu „Wpływ mieszaniny wybranych enzymów pochodzenia mikrobiologicznego
o profilu enzymów trzustkowych w diecie prosiąt
ssących na koszty i intensyfikację produkcji mięsa

wieprzowego oraz zmniejszenie emisji azotu do
środowiska”; Konsorcjum naukowe „Alfa ketoglutaran (AKG) w żywności funkcjonalnej, jako
czynnik dobrostanu ludzi i zwierząt z uwzględnieniem prewencji procesów starzenia”.
Instytut jest członkiem w klastrze „Lacto-feed
– rozwój technologii leczenia żywieniowego”
w celu współdziałania na rzecz wdrażania i upowszechniania przedsięwzięć gospodarczych mających na celu produkcję, promocję i wsparcie
innowacyjnych produktów wspomagających
karmienie piersią i pokarmem kobiecym dzieci
o specjalnych potrzebach żywieniowych.
 05-110 Jabłonna, ul. Instytucka 3
 (22) 765-33-01, fax (22) 765-33-02
 e-mail: office@ifzz.pan.pl
www. ifzz.pl

INSTYTUT FIZJOLOGII ROŚLIN
im. Franciszka Górskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Stanisław Rożek
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 52 pracowników, w tym 27 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 37
prac, z tego 26 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 27 projektów badawczych, 12 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej;
we współpracy z zagranicą realizowano 2 tematy.
Wybrane wyniki:
• W badaniach „Zastosowanie metod biotechnologii w badaniach nad udoskonalaniem roślin
uprawnych” po raz pierwszy stwierdzono, że transkrypt genu BnLEC1, który jest homologiem genu
AtLEC1 odpowiada za nabycie potencjału embriogenicznego mikrospor oraz uczestniczy w rozwoju zarodków androgenicznych rzepaku in vitro.
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• W badaniach „Mechanizmy regulacji rozwoju
roślin” u mutantów stwierdzono obniżoną produkcję cytokinin i ABA, ale nie auksyn. W warunkach suszy notowano zaburzenia procesu fotosyntezy, produkcji cukrów oraz obniżony poziom
proliny. Mutanty miały niższy wzrost i opóźniony
rozwój. Doświadczenia pozwalają wnioskować
o roli brasinosteroidów w rozwoju i odporności
roślin na stres.
• W badaniach „Wpływ stresów środowiskowych na produktywność roślin” przeprowadzonych na liściach halofitycznej rośliny Mesembryanthemum crystallinum wykazano przyspieszenie
tempa utleniania P700 w warunkach zasolenia,
co wskazuje na zwiększenie puli donorów elektronów dla PSI. Uzyskane wyniki wskazują na
stymulację transportu cyklicznego zależnego od
chloroplastowej dehydrogenazy NDH.
Osiągnięcie działalności naukowej jednostki
o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym:
• Aktywne uczestnictwo w kształceniu trzeciego
stopnia – w realizacji prac doktorskich w zakresie
nauk rolniczych i biologicznych. Wspomaganie
wiedzą i współpraca z hodowcami oraz innymi
podmiotami gospodarczymi poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach badawczych.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Współpraca z Przedsiębiorstwem INTERMAG Sp. z o.o. w Osieku w celu określenia efektywności wybranych stymulatorów roślinnych
w łagodzeniu skutków stresów środowiskowych,
w szczególności stresu suszy i zasolenia u roślin
strączkowych.
• Współpraca z Krakowską Hodowlą i Nasiennictwa Ogrodniczego POLAN Sp. z o. o. w Krakowie w celu oznaczenia stopnia wrażliwości wybranych gatunków i odmian roślin strączkowych
na stres suszy oraz określenie jego wpływu na
wartość żywieniową nasion.
• Współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach dotycząca określenia stopnia wrażliwości na stresy
środowiskowe cennych dla Małopolski odmian
uprawnych roślin strączkowych oraz znalezienie

fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności na suszę u tych roślin.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Określono wpływ wysokiej temperatury na
stężenie i rozmieszczenie auksyny w transgenicznych zarodkach androgenicznych rzepaku (B. napus) we wczesnych etapach rozwoju, tworzenia
embrionalnej osi zarodka i wiązki przewodzącej.
Wykazano, że wysoka temperatura determinuje
rozkład auksyn w komórkach inicjalnych (mikrosporach) oraz w zarodkach androgenicznych na
najwcześniejszym etapie indukcji embriogenezy.
Potwierdzono fakt, że lokalizacja auksyn zmienia
się w zależności od stadium rozwoju zarodka.
Po raz pierwszy oszacowano endogenne stężenie
auksyn w pojedynczej komórce roślinnej.
• Po raz pierwszy określono wzorzec ekspresji
genów związanych z indukcją procesu androgenezy w mikrosporach pszenżyta ozimego. Analiza
profilu ekspresji poszczególnych genów pozwoliła na identyfikację genów specyficznie związanych z indukcją procesu androgenezy oraz genów
warunkujących reakcję na stres niskiej temperatury. Wyselekcjonowane geny zidentyfikowano
jako związane z rozwojem zarodka i pylnika,
reakcją na stres, biorące udział w procesach metabolicznych, przekazywaniu sygnałów, czynniki
transkrypcyjne i regulatorowe.
• W projekcie badawczym „Role of steroid
compounds in plant response to biotic and abiotic stresses” przeprowadzono analizę zawartości
steroidów (głównie brasinosteroidy, progesteron) metodą UPLC-MS/MS. Wynikiem są m.in.
wspólne publikacje „Disturbances in production of
progesterone and their implications in plant studies” oraz „Induced variations in brassinosteroid
genes define barley height and sturdiness, and
expand the „Green Revolution” genetic toolkit”.
Tytuł profesora otrzymała Izabela Marcińska.
Uzyskana habilitacja:
Ilona Czyczyło-Mysza Identyfikacja loci cech
ilościowych (QTL) kontrolujących aktywność
fotochemiczną i fotosyntetyczną oraz plon roślin
pszenicy zwyczajnej w warunkach suszy przy wykorzystaniu populacji mapującej linii CSDH.

– 88 –

Instytut należy do 3 sieci naukowych: EKO-KAT
„Innowacyjne materiały katalityczne w ochronie
ekosystemu”; „Genomika i transgeneza roślin
użytkowych”; BIONAN – Molekularne mechanizmy oddziaływań w nanoukładach biologicznych
oraz układach aktywnych biologicznie modyfikowanych nanocząstkami.
Instytut jest członkiem 5 konsorcjów naukowych: POLAPGEN Ogólnopolskie Konsorcjum
Naukowo-Przemysłowe Genetyki i Genomiki
Stosowanej; GENMARK Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe powołane do projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych
w ścieżce A; Do realizacji programu wieloletniego „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania
w paszach”; Consortium Agreement for ERANET
GAS Genetic Adaptation of Sorghum: Genomicsbased breeding of a sustainable, next-generation
bioenergy crop for Europe; DHAvena Konsorcjum powołane do realizacji projektu w ramach
III Konkursu Programu Badań Stosowanych.
 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 21
 (12) 425-18-33, fax (12) 425-18-44
 e-mail: ifr@ifr-pan.edu.pl
www.ifr-pan.edu.pl

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI
ZWIERZĄT PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Jarosław O. Horbańczuk
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Marian Różycki (do 02.09.2014 r.)
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 96 pracowników, w tym 33 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
187 prac, z tego 51 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 31 projektów badawczych,
22 zadania badawcze w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
8 tematów.

Wybrane wyniki:
• Wykazano, że szkolone psy odróżniały zapach
próbek wydychanego powietrza od osób z rakiem
płuca i osób zdrowych z dokładnością 78-90%,
biorąc pod uwagę jednocześnie czułość i specyficzność detekcji. Stosując chromatografię gazową
i spektrometrię mas w połączeniu z metodą automatycznej detekcji interakcji (CHAID) wykazano,
że psy odróżniając zapach próbek mogły kierować
się obecnością dimetylosiarczku, 1,4-pentadienu,
octanu etylu, metylcyklopentanu, 2-propanolu,
izobutanu, i 2.4-dimetyloheptanu, jako prawdopodobnych markerów zapachowych raka płuca.
• Na modelu myszy prowadzono badania dotyczące wpływu biopsji blastomerów (BB), techniki medycznej stosowanej w przedimplantacyjnej diagnostyce genetycznej (PGD), na rozwój
i zachowanie potomstwa. Stwierdzono, że samce
uzyskane z zarodków poddanych BB wykazują
istotnie większą masę ciała oraz cechują się wzrostem aktywności lokomocyjnej i eksploracyjnej,
a także wzrostem zachowań lękowych. Uzyskane
wyniki wskazują, że BB wywierać może długofalowy wpływ na postnatalny rozwój oraz zachowanie potomstwa. Sugeruje to, że procedury
PGD mogą być obarczone ryzykiem wywołania
w późniejszym okresie rozwojowym zaburzeń
zarówno neurologicznych, jak i metabolicznych.
• Przeprowadzono doświadczenie, w którym
28-dniowym prosiętom drogą iniekcji domięśniowej podawano dextran żelaza (DexFe) lub
suplementowano je per os preparatem hemowym
na bazie hemoglobiny bydlęcej. Wykazano, że
suplementacja nowo narodzonych prosiąt preparatem DexFe wiąże się ze wzrostem toksyczności
jonów żelaza, co koreluje ze stężeniem hepcydyny w moczu. Uzyskane wyniki wskazują, że
oznaczanie poziomu hepcydyny w moczu prosiąt
może mieć zastosowanie w diagnostyce anemii
na tle niedoboru żelaza. Ponadto uzyskane wyniki
wskazują także na potrzebę weryfikacji procedury
suplementacji żelazem rutynowo wykorzystywanej w produkcji trzody chlewnej.
Osiągnięcie działalności naukowej jednostki
o znaczeniu społecznym i gospodarczym:
• W badaniach nad klonowaniem ssaków i interakcji jądrowo-cytoplazmatycznej w rozwoju
rekonstruowanych zarodków wykazano, że
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zaawansowany wiek rodziców może zwiększać
ryzyko wystąpienia zaburzeń autystycznych
u dzieci. Na modelu myszy analizowano wpływ
wieku ojca na cechy związane z autyzmem. Samce w wieku 15 lub 4 miesięcy krzyżowane były
z 4 miesięcznymi samicami, a uzyskane potomstwo testowane było pod kątem zachowań autystycznych. Wykazano, że potomstwo starszych
samców wykazuje wyraźne symptomy autyzmu,
m.in. wzrost wokalizacji, wyraźne obniżenie zachowań socjalnych oraz wzrost zachowań lękowych. Zaobserwowano również, że ryzyko wystąpienia autyzmu może przenosić się na następne
pokolenia.
Zastosowanie wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym, działania zwiększające innowacyjność:
• W ramach działalności konsorcjum BIOŻYWNOŚĆ opracowano technologię wytwarzania i pakowania innowacyjnych produktów
pochodzenia zwierzęcego, o wysokiej wartości
odżywczej i właściwościach prozdrowotnych
wzbogaconych w składniki bioaktywne, o obniżonej alergenności i obniżonej zawartości tłuszczu – produkty typu light.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z Teramo University (Włochy)
wspólnie opublikowano wyniki w pracach:
„Autophagy and apoptosis: parent-of-origin
genome-dependent mechanisms of cellular selfdestruction”; „Impaired placental vasculogenesis
compromises the growth of sheep embryos developed in vitro”; „Grand-paternal age and the
development of autism-like symptoms in mice
progeny”; „Effects of blastomere biopsy on postnatal growth and behavior in mice”.
• We współpracy z University of Wageningen,
Lelystad Livestock Research Business unit Animal Production, Animal Breeding and Genomics
Centre, Wageningen przeprowadzono badania
genomiczne, transkryptomiczne i proteomiczne
w aspekcie nutrigenomicznym, w celu identyfikacji biomarkerów cech jakości mięsa wieprzowego. Wyniki opublikowano w pracy „Validation of
biomarkers for loin meat quality (m. longissimus)
of pigs”.

Uzyskano patent: „Enzymatic hydrolysate of proteins of animal tissue of nervous system for use in
treatment of memory disorders”, NAPCO SARL.
Tytuł profesora uzyskali: Emilia Bagnicka i Paweł Lipiński.
Uzyskane habilitacje:
Edyta Juszczuk-Kubiak Polimorfizm genów kodujących miogenne czynniki transkrypcyjne rodziny
MEF2 i jego związek z poziomem transkrypcji
genu i zmiennością wybranych cech rzeźnych
bydła;
Krzysztof Papis Czynniki warunkujące skuteczność nitryfikacji oocytów i zarodków bydła oraz
zarodków owcy i królika;
Rafał Starzyński Interakcja między stresem tlenowym a wewnątrzkomórkowym i ogólnoustrojowym metabolizmem żelaza u ssaków: badania
z wykorzystaniem modeli zwierzęcych myszy (Mus
musculus) i świni (Sus strofa).
Uzyskane doktoraty:
Dorota Pierzchała Polimorfizm oraz ekspresja
wybranych genów w układzie rozrodczym loch;
Krystyna Żyżyńska-Galeńska Przeprogramowanie komórek somatycznych w środowisku wczesnego zarodka myszy i ich udział w chimerach
zarodkowo-somatycznych.
Instytut posiada kolekcję zwierząt o unikalnych
właściwościach genetycznych.
Instytut posiada w swojej strukturze akredytowane Laboratorium Jakości Surowców i Produktów
Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz.
Instytut jest członkiem 4 konsorcjów naukowych,
m.in: BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego; Konsorcjum jednostek zajmujących się badaniami na
zwierzętach; Konsorcjum naukowe zajmujące się
realizacją badań na temat „Modyfikacja kryterium
selekcyjnego i programu hodowlanego stada zarodowego kur nieśnych”; Konsorcjum naukowe,
którego celem jest realizacja badań na temat „Odpowiedź immunologiczna organizmu w przebiegu naturalnego zakażenia lentiwirusami małych
przeżuwaczy”.
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Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń:
• Udział w Polskiej Platformie Technologicznej
Żywności, której celem jest m.in.: przygotowanie
krajowego strategicznego, ambitnego programu
badawczego nakierowanego na rozwój technologii żywności wysokiej jakości w Polsce; zbudowanie pomostu między nauką i przemysłem
w zakresie rozwoju nowych technologii żywności opartych na nauce o żywności, biotechnologii
żywności oraz zapewnienie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa żywności, (zdrowia i dobrostanu
zwierząt oraz zdrowia roślin) za pomocą spójnych
środków obejmujących drogę od gospodarstwa do
stołu.
• Pracownicy biorą udział w pracach grupy roboczej skupiającej ekspertów z krajów Unii Europejskiej ds. nauk o zwierzętach – Animal Task
Force.
 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 (kategoria „B” w rankingu MNiSW) zatrudnia 102 pracowników, w tym 45 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
66 prac, z tego 38 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 45 projektów badawczych,
5 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
22 tematy.
Wybrane wyniki:
• W genomie jęczmienia wyróżniono kilkanaście regionów szczególnie bogatych w loci cech
ilościowych dla cech plonotwórczych, przy czym

niemal połowa z nich została zlokalizowana na
chromosomie 2H wokół genu MLOC_60529 odnotowanego jako gen kodujący enzym aktywujący ubikwitynę. Zastosowana analiza stabilności
badanych 3 populacji linii RIL jęczmienia jarego w powiązaniu z danymi dotyczącymi fenomu
i genomu umożliwiła wyselekcjonowanie linii
łączących korzystne cechy/allele form rodzicielskich, to jest wczesność odmian syryjskich
z półkarłowatością i dobrym plonowaniem wnoszonymi przez odmianę ‘Maresi’.
• W wyniku analiz bioinformatycznych, molekularnych i cytogenetycznych zidentyfikowano
duplikacje genów Lupinus angustifolius, zaangażowanych w wiązanie azotu atmosferycznego,
syntezę kwasów tłuszczowych, syntezę fenylopropanoidów oraz regulację kwitnienia. Obserwacja ta potwierdza hipotezę o paleopoliploidalnym pochodzeniu łubinów. Z kolei mapowanie
porównawcze regionów bogatych w geny, występujących u łubinu w jednej kopii, dostarczyło dowodów na zajście duplikacji dużych fragmentów
genomu w toku ewolucji pięciu referencyjnych
gatunków z rodziny Fabaceae. Regiony te wykazują wysoki stopień syntenii międzyrodzajowej, wyrażonej w postaci zachowanej kolejności
i orientacji genów.
• Opracowano, zarejestrowano i upubliczniono
rekomendacje na temat opisu i formatowania danych fenotypowych wykorzystujące zasadę minimalnej informacji i system ISA-TAB (http://
cropnet.pl/phenotypes/). Stworzono zasób informacyjny o charakterze „mapy drogowej” pokazujący pochodzenie i źródła zmienności (duplikacja, specjacja, transfer horyzontalny) grzybowych
nieredukujących syntaz poliketydów.
• Dla nowego w Polsce patogenu jęczmienia
Ramularia collo-cygni przeprowadzono analizę
filogenomiczną nieredukujących syntaz poliketydowych i zaproponowano możliwą przynależność
genu głównego biosyntezy rubelin do monofiletycznego kladu związanego z cyklizacją typu
C6-C11 w biosyntezie poliketydów aromatycznych. Metodą Real Time PCR wykryto DNA pochodzący z zarodników tego patogenu, obecnych
w próbach powietrza zebranego z ośmiu lokalizacji w Polsce i stwierdzono czasowe i przestrzenne
zróżnicowanie terminów pierwszej i maksymalnej detekcji oraz sumy stężeń DNA.
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Działalność jednostki o znaczeniu ogólnospołecznym i gospodarczym:
• Utrzymanie kolekcji około 2500 izolatów grzybów patogenicznych roślin i grzybów nadpasożytniczych z rodzaju Trichoderma i Clonostachys.
• Inwentaryzacja, waloryzacja i charakterystyka
gromadzonych ex situ i in situ roślinnych zasobów
genowych w zakresie materiałów kolekcyjnych
roślin motylkowatych o znaczeniu marginalnym
(lędźwian siewny i inne gatunki z rodzaju Lathyrus, komonica, nostrzyk, wyka, ciecierzyca).
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Pracownicy uczestniczą w pracach Grupy Roboczej utworzonej przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w celu opracowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
w priorytetowym zakresie Współpracy Nauki
z Gospodarką oraz Wielkopolskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3).
• Instytut dołączył do Wielkopolskiej Platformy
Innowacji (www.wpi.poznan.pl) – projektu Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta
Poznania mającego na celu tworzenie środowiska
gospodarczo-naukowego sprzyjającego innowacyjnym rozwiązaniom.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z zespołem Uniwersytetu Zachodniej Australii przedstawiono po raz pierwszy dowód duplikacji i/lub triplikacji znacznych
regionów chromosomów w genomie roślin
strączkowych należących do kladu Genisteae.
Przedstawiono nową mapę genetyczną łubinu
wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) zawierającą 1207 loci, która wraz z najnowszą anotacją
genomu rośliny modelowej Medicago truncatula umożliwiła analizę bioinformatyczną. Wyniki
opublikowano w pracy „New evidence of ancestral polyploidy in the Genistoid legume Lupinus
angustifolius L. (narrow-leafed lupin)”.
• We współpracy z pracownikami Rothamsted
Research (Wielka Brytania) określono częstotliwość występowania w Polsce i w Anglii różnych
ras groźnego patogenu rzepaku Leptosphaeria

maculans na podstawie pomiarów wykonywanych metodą Real Time PCR w próbkach zarodników wyłapywanych z powietrza. Stwierdzono
w obydwu krajach znaczny spadek udziału ras
grzyba zawierających gen awirulencji AvrLm1
wynikający z wprowadzenia do uprawy odmian
rzepaku posiadających gen odporności Rlm1. Wyniki opublikowano w pracy „Molecular screening
for avirulence alleles AvrLm1 and AvrLm6 in airborne inoculum of Leptosphaeria maculans and
winter oilseed rape (Brassica napus) plants from
Poland and the UK”.
• Opracowano metodę wyszukiwania miejsc
wiązania czynników transkrypcyjnych do chromosomowego DNA, co umożliwiło poznanie
regulacji genów kwitnienia u Arabidopsis thaliana. Wyniki opublikowano w pracy „Dynamics
of chromatin accessibility and gene regulation
by MADS-domain transcription factors in flower
development”.
Uzyskano patenty: „Transgeniczne komórki roślinne produkujące białko antygenowe HBcAg
oraz ich zastosowanie do wytwarzania szczepionki”; „Transgeniczne komórki roślinne produkujące białko antygenowe M-HBsAg oraz
ich zastosowanie do wytwarzania szczepionki”;
„Transgeniczne komórki roślinne produkujące
białko antygenowe L-HBsAg oraz ich zastosowanie do wytwarzania szczepionki”.
Uzyskano znak towarowy (CTM – Community
Trade Mark) dla Systemu Prognozowania Epidemii Chorób (SPEC) – zastrzeżenie na terenie
całej Unii Europejskiej przez Urząd Harmonizacji
Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (Hiszpania), wpisany na listę OHIM.
Tytuł profesora uzyskali: Piotr Kachlicki, Barbara Naganowska, Wojciech Rybiński, Halina
Wiśniewska.
Uzyskana habilitacja:
Łukasz Stępień Analiza genetycznych podstaw
zdolności patogenicznych grzybów z rodzaju Fusarium do syntezy różnych grup mikotoksyn.
Uzyskany doktorat:
Agata Cieśla Charakterystyka funkcjonalna kompleksów białkowych fosfataz ABI1 i ABI2 u Arabidopsis thaliana.
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Instytut należy do sieci naukowej GENOMIS.
Instytut jest członkiem 11 konsorcjów naukowych, w tym m.in.: EPITRAITS; Konsorcjum
Genetyki i Genomiki Stosowanej POLAPGEN;
Konsorcjum „GrassMargins”; Konsorcjum transplant; Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych
Technologii.
 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 (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 78 pracowników, w tym 22 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
255 prac, z tego 49 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 41 projektów badawczych, 13
zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
11 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opublikowano książkę Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe (trzecie
wydanie), która obejmuje rośliny kwiatowe i paprotniki. Wydanie to jest znacznie rozszerzone,
w stosunku do poprzedniego – obejmuje 85 taksonów opisanych po raz pierwszy. Opracowania
wszystkich pozostałych taksonów zostały uaktualnione, zarówno jeżeli chodzi o ich obecne występowanie, jak i ocenę stanu zagrożenia. Każdy
gatunek został opatrzony mapą obrazującą jego
rozmieszczenie w Europie oraz rozmieszczenie
stanowisk w Polsce. Księga jest bogato ilustrowana rysunkami i fotografiami opisywanych roślin,

zawiera także bogate piśmiennictwo. Zebrane
w „Polskiej Czerwonej Księdze Roślin” informacje są niezbędne przy prowadzeniu wszelkich
działań z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa i w innych dziedzinach gospodarowania.
• Opublikowano przegląd bezpośrednich i pośrednich zależności, takich jak konkurencja,
wspomaganie lub drapieżnictwo, występujących
w obrębie padlina-ssaki drapieżne-sępy. Zamieszczono koncepcję obszaru przyszłych tematów badawczych. Głównym osiągnięciem jest wskazanie i podkreślenie roli padliny, jako kluczowego
elementu sieci troficznych, odpowiedzialnego za
zależności występujące w sieciach pokarmowych.
Do tej pory rola padliny w sieciach troficznych
była pomijana i wiedza na ten temat jest bardzo marginalna. Wyniki zamieszczono w pracy
„Interspecific interactions linking predation and
scavenging in terrestrial vertebrate assemblages”.
• W ramach zadania badawczego „Transformacja środowiska przyrodniczego przez procesy
fluwialne i stokowe oraz jej znaczenie dla georóżnorodności” przeprowadzono badania nad
rozwojem rzeźby Karpat fliszowych, które pozwoliły na opracowanie nowej koncepcji rozwoju rzeźby tych gór. Dowiedziono, że piętrowość
rzeźby Karpat jest efektem specyficznego układu
poszczególnych elementów tektonicznych Karpat w obrębie pryzmy akrecyjnej, a nie jedynie
(jak sądzono dotychczas) różnic w odporności
skał podłoża. Stwierdzono istotną rolę wielkoskalowych przemieszczeń grawitacyjnych masywów skalnych Karpat w tworzeniu współczesnej
geometrii przestrzennej górotworu, w kluczowy
sposób wpływającej na rzeźbę Beskidów. Po
etapie kompresyjnym (etapy nasuwcze), nastąpił
ekstensywny rozpad górotworu: poszczególne
masywy skalne były grawitacyjnie przemieszczane w różnych kierunkach. Wzdłuż powierzchni
(stref) poślizgu wykształciły się strefy melanży
tektonicznych wykorzystywanych współcześnie
przez doliny rzeczne. Istotną rolę w rozpadzie
grawitacyjnym Karpat odegrały dyslokacje, które
były wielokrotnie reaktywowane w trakcie różnych etapów tektogenezy. W ramach prac nad
jaskiniami niekrasowymi związanymi z ruchami
masowymi opracowano ich nową klasyfikację.
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Osiągnięcia działalności naukowej jednostki
o znaczeniu ogólnospołecznym:
• Instytut jest głównym koordynatorem ogólnokrajowego programu Natura 2000 realizowanego
przez Ministerstwo Środowiska, a jego zadaniem
jest: tworzenie merytorycznych podstaw wyznaczania i funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce; tworzenie merytorycznych podstaw monitoringu przyrodniczego w Polsce; współpraca
z organami administracji państwowej w zakresie
ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem sieci Natura 2000; gromadzenie i przetwarzanie informacji o gatunkach i siedliskach
przyrodniczych Natura 2000; rozpowszechnianie informacji o programie Natura 2000, w tym
utrzymywanie i aktualizacja strony internetowej.
• Opracowano projekty planów ochrony Ostoi
Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego
oraz projektu planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski poprzez wykonanie operatów Ochrony
Przyrody Nieożywionej, Ochrony Ekosystemów
Wodnych, Ochrony Ekosystemów Leśnych,
Ochrony Flory, Ochrony Fauny, Zagospodarowania Turystycznego, Wytycznych do Planów
Zagospodarowania Przestrzennego oraz Ochrony
Ptaków na terenie Ostoi Beskid Niski.
Zastosowanie wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych o znaczeniu społecznym:
• Zakończono realizację projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny
rzeki Biała Tarnowska”. Obejmował on kompleksowe działania w zakresie likwidacji istniejących
barier ekologicznych w korycie rzeki oraz działania renaturyzacyjne siedlisk i populacji cennych
gatunków na szlaku naturalnej migracji jakim
jest dolina rzeki Białej Tarnowskiej. Opracowano koncepcję i wyznaczono korytarz swobodnej
migracji rzeki, przeprowadzono renaturyzację
siedlisk 91E0 i 3220, 3230 wzdłuż korytarza rzeki, rekolonizację populacji małży (Unio crassus)
i skutecznie przywrócono pierwotny zasięg jej
występowania. Przywrócono również łączność
populacji kumaka górskiego (Bombina variegata)
poprzez utworzenie 26 przystanków populacyjnych, które pozwoliły na uzyskanie całkowitej
łączności w zasięgu występowania tego gatunku
w dolinie Białej Tarnowskiej. Doświadczenia
uzyskane w toku realizacji projektu będą mogły

być w przyszłości wykorzystane w działaniach
rewitalizacyjnych prowadzonych w innych zdegradowanych rzekach górskich i pogórskich oraz
będą bazą informacji i doświadczeń, które można
będzie wykorzystać jako dobre praktyki w czynnej ochronie przyrody, badaniach naukowych
i aplikacyjnych.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Instytut jest członkiem założycielem Małopolskiego Klastra Wodnego i wchodzi w skład
Rady Partnerów tego Klastra, którego celem jest
wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu występowania i minimalizowania negatywnych skutków zjawisk atmosferycznych poprzez
stworzenie sieci współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych, gospodarczych
i administracji publicznej.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• W ramach realizowanego projektu „Comparative cytotaxonomical studies and genome
response to stress environmental conditions on
insects (Diptera and Orthoptera) from Bulgaria
and Poland” (Badania cytotaksonomiczne i reakcja genomu na warunki środowiskowe u owadów (Diptera i Orthoptera) w Bułgarii i Polsce)
określono po raz pierwszy kariotyp Macropelopia
nebulosa (Diptera, Chironomidae, Tanypodinae)
oraz przeanalizowano cechy morfologiczne larw
i poczwarek z grupy M. nebulosa. Opublikowano wspólną pracę „Macropelopia nebulosa group
(Diptera, Chironomidae, Tanypodinae) – karyotype and morphology of larvae and pupae”.
• W ramach realizowanego projektu „Taxonomy, ecology, chorology and biostratigraphy of
fossil and extant Naviculales” opublikowano 3
prace:
– „Structure, biostratigraphy and distribution
of Navicula haueri Grunow, a Miocene diatom
(Bacillariophyta) from the Carpathian Realm”.
Na podstawie wykonanych badań materiałów
złożonych w kolekcji Pantocska w Budapeszcie
wykonano analizę taksonomii i ekologii jednego
z najważniejszych gatunków Neogenu – Navicula
haueri Grunow. W badaniach uwzględniono
osiem stanowisk, z których okrzemka ta była
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podawana. Ze względu na ograniczone w czasie
występowanie, gatunek ten jest ważnym markerem biostratygraficznym.
– „Diversity of the genus Genkalia (Bacillariophyta) in boreal and mountain lakes – taxonomy,
distribution and ecology”. Praca dotyczy rewizji
gatunków z rodzaju Genkalia oraz danych dotyczących występowania poszczególnych gatunków
na obszarze Karpat i Bałkanów. Osiągnięciem tej
pracy jest: analiza materiału – typu złożonego
w Hustedt Collection w Bremen, opracowanie
zakresów zmienności morfologicznej poszczególnych gatunków oraz opisanie nowego dla nauki
Genkalia boreoalpina.
– „Diversity in species complexes of Placoneis clementis (Grunow) Cox and Paraplaconeis
placentula (Ehrenberg) Kulikovskiy, Lange-Bertalot & Metzeltin”. W pracy wykonano analizę
krytyczną zespołu gatunków należących do kompleksu Placoneis clementis (Grunow) Cox i Paraplaconeis placentula (Ehrenberg) Kulikovskiy,
Lange-Bertalot & Metzeltin. Wynikiem tej pracy
jest ograniczenie występowania Navicula clementis Grunow do neogenu (na podstawie zbadanego
typu) oraz opisanie nowych dla nauki gatunków
Placoneis clementispronina Lange-Bertalot &
Wojtal, P. nanoclementis Lange-Bertalot & Wojtal i P. parvapolonica Lange-Bertalot & Wojtal.
Dodatkowo opisano Paraplaconeis cracoviensis
Lange-Bertalot & Wojtal, jako jednego z przedstawicieli zbioru gatunków należących do Paraplaconeis placentula.
• W ramach projektu „Soil biota biodiversity
in the Antarctic terrestrial ecosystems” (Różnorodność biologiczna organizmów glebowych
w antarktycznych ekosystemach lądowych) realizowanego w ramach porozumienia o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk,
Akademią Nauk Republiki Czeskiej i Narodową
Akademią Nauk Ukrainy prezentowano wyniki
badań na 3 konferencjach oraz opublikowano pracę „Soil tardigrades from the Antarctic Peninsula
with a description of a new species and some
remarks on the genus Ramajendas (Eutardigrada:
Isohypsibiidae)”. Zbadano różnorodność biologiczną organizmów glebowych w antarktycznych ekosystemach lądowych. Prace badawcze
prowadzone były głównie w oparciu o materiały zebrane przez dr J. Smyklę na kontynencie

Antarktydy w rejonie Morza Rossa na Północnej
Ziemi Wiktorii oraz w oparciu o materiały zebrane przez partnerów z Republiki Czeskiej i Ukrainy w Antarktyce Morskiej. Analizy statystyczne
uzyskanych wyników wskazują, że najistotniejszymi czynnikami warunkującymi rozmieszczenie bezkręgowców glebowych jest obfitość bazy
pokarmowej (tj. glonów oraz bakterii), co z kolei
warunkowane jest wilgotnością gleby oraz ornitogennych biogenów. Duże stężenia biogenów
oraz niektórych metali ciężkich mają negatywny
wpływ na występowanie i obfitość mikrofauny
glebowej.
Uzyskane habilitacje:
Antoni Amirowicz Standaryzacja wzrostu ryb
i ocena zasobności ich środowiska w oparciu
o temperaturę wody na przykładzie trzech populacji okonia w zbiornikach zaporowych południowej Polski;
Paweł Olejniczak – na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego;
Nuria Selva-Fernandez – na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego;
Ewa Szarek-Gwiazda Czynniki kształtujące stężenia metali ciężkich w rzece Rabie i niektórych
karpackich zbiornikach zaporowych.
Uzyskane doktoraty:
Wojciech Bielański Strategie samców nielęgowych rokitniczki Acropephalus schoenobaenus;
Anna Delimat Zróżnicowanie morfologiczne
i problemy fitogeograficzne w kompleksie Campanula alpina;
Kamil Najberek Hipoteza uwolnienia od naturalnych wrogów, a inwazyjność obcych gatunków
roślin.
Instytut prowadzi Górski Ogród Botaniczny im.
prof. M. Raciborskiego (GOB) w Zakopanem,
który spełnia trzy funkcje: dydaktyczną, popularyzatorską i naukową. W 2014 r. został po kilku
latach przebudowy ponownie udostępniony dla
zwiedzających. Z kolekcji Górskiego Ogrodu Botanicznego zebrano nasiona 125 gatunków roślin.
Spis ich został zawarty w wydanym przez Instytut
Ochrony Przyrody TST PAN „Index Seminum
Horti Botanici Montani 2014”. Index Seminum
został wysłany do 101 zagranicznych ogrodów
botanicznych oraz do 32 ogrodów botanicznych,
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ogrodów roślin leczniczych i arboretów w Polsce. Nasiona natomiast wysłano do 76 ogrodów
botanicznych, w tym do 64 zagranicznych oraz
12 krajowych. Łącznie do wszystkich ogrodów
zostało wysłane 450 opakowań nasion. Wysłane
nasiona były przedstawicielami 109 gatunków
roślin z 31 rodzin.
 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
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 36 pracowników, w tym 17 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
61 prac, z tego 48 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 22 projekty badawcze, 39
zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
30 tematów.
Wybrane wyniki:
• Przeprowadzono badania kolonii dewońskich
mikroorganizmów z rodziny Ascodictyidae inkrustujących korale, skorupki ramienionogów i człony liliowców. Dotychczas były one zaliczane do
mszywiołów rzędu Ctenostomata. Wykazano
podobieństwo sposobu wykształcenia struktur
owalnych oraz przebieg i sposób łączenia stolonów do organizmów grzybopodobnych. Wykluczono ich przynależność do mszywiołów.
Porównano je także z paleozoicznymi ‘otwornicami’ z rodziny Tuberitinidae, znanymi ze szlifów cienkich i zasugerowano ich prawdopodobne
pokrewieństwa z badanymi mikroorganizmami
inkrustującymi.

• Badania z zakresu mikromorfologii funkcjonalnej pokazały, że łodygi kopalnych liliowców
z rodzaju Ammonicrinus (Flexibilia), pochodzących sprzed około 390 mln lat, mogły posiadać
połączenia mięśniowe. Do tej pory uważano, że
mięśnie u liliowców mogą występować tylko
w obrębie ramion. Odkrycie radykalnie zmienia dotychczasowe poglądy na temat ewolucji
połączeń mięśniowych u tej gromady szkarłupni a także rzuca nowe światło na sposób życia
enigmatycznych ammonikrynidów.
• Opublikowana w PLOS ONE praca poświęcona jest wyjątkowo dobrze zachowanym jurajskim skamieniałościom skrzypłoczy z unikatowego polskiego stanowiska paleontologicznego
Owadów-Brzezinki, ukazującego nieznany zapis
ewolucji organizmów żywych. W pracy opisano
nowy dla nauki gatunek skrzypłocza – Limulus
darwini, który jest najstarszym znanym przedstawicielem rodzaju. W pracy autorzy zaproponowali nowy termin naukowy – stabilomorfizm. Jest
to morfologiczna stabilizacja organizmu w czasie
i przestrzeni, którego status taksonomiczny nie
przekracza poziomu rodzaju.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Udział koncepcyjny w budowie Geoparku oraz
organizacja wystawy okresowej w gminie Sławno
(powiat opoczyński), dotyczącej rezultatów wykopalisk w kamieniołomie Owadów-Brzezinki.
• Konsultacje z samorządem lokalnym gminy
Annopol w ramach przygotowywanego projektu
Geopark Małopolski Przełom Wisły.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Opublikowano pracę dotyczącą dynamiki
kalcyfikacji symbiotycznego koralowca Porites
lobata. Koralowce były znakowane izotopowo
86
Sr w warunkach naturalnych (Morze Czerwone)
z rozróżnieniem na cykl dzienny i nocny. Przyrosty obrazowano z wykorzystaniem sondy jonowej NanoSIMS oraz mikroskopu elektronowego
SEM. Po raz pierwszy wykazano, że nocny przyrost szkieletu koralowca symbiotycznego jest porównywalny z przyrostem dziennym, co podważa
tezę, że u koralowców tych główny wzrost szkieletu następuje za dnia, w czasie fotosyntetycznej
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aktywności zooksantelli. Ma to znaczące implikacje dla zrozumienia fizjologii kalcyfikacji
koralowców symbiotycznych wymierających
w wyniku, tzw. blednięcia (zerwania symbiozy
z glonami).
• Opisano zespół larwalnych ślimaków z osadów wczesnego triasu w północnym Wietnamie.
Zespół ten reprezentuje, tzw. larval fall czyli pelagiczne larwy ślimaków które usiłowały osiąść na
dnie morza aby przejść metamorfozę, ale obumarły ze względu na niedobór tlenu wód dennych.
Takie niedotlenione morza są charakterystyczne dla wczesnego triasu. Praca dokumentująca
znaleziska z Wietnamu powstała we współpracy z paleontologami japońskimi, wietnamskimi
i niemieckimi i opublikowana w japońskiej serii
monograficznej.
• W ramach międzynarodowego projektu było
uchwycenie zależności między geografią ostatnich amonitów a przebiegiem ich wymierania.
Zestawiono i poddano odpowiedniej obróbce
dane o występowaniu 31 rodzajów amonitów oraz
1 łodzika z 29 stanowisk na świecie. Większość
amonitów cechowała się ograniczonym zasięgiem geograficznym. Zasięgi tych rodzajów, które
na krótko przeżyły do paleogenu, były większe
niż dla pozostałych form. Równie duży jest zasięg łodzika Eutrephoceras. Wyniki wskazują na
znaczącą rolę czynnika geograficznego w wymieraniu amonitów. Masowe wymieranie na granicy
K-Pg było selektywne, np. wśród głowonogów
wymarły amonity, a łodziki przetrwały.
Tytuł profesora uzyskali: Danuta Peryt i Jarosław Stolarski.
Uzyskana habilitacja:
Łucja Fostowicz-Frelik Ponowna ocena Chadrolagus i Litolagus (Mammalia:Lagomorpha) oraz
nowy rodzaj północnoamerykańskiego zajęczaka
eoceńskiego z Wyomingu.
Instytut należy do sieci naukowej pn. „Naukowa
Sieć Polarna” oraz jest członkiem Konsorcjum
Narodowego Muzeum Przyrodniczego.
W Instytucie prowadzą działalność Środowiskowe
Laboratoria: Mikrotomografii oraz Mikroskopii
Katodolumienscencyjnej, które powstały z funduszy UE i MNiSW Krajowego Laboratorium

Multidyscyplinarnego Nanomateriałów Funkcjonalnych NanoFUN.
Instytut utrzymuje ekspozycję stałą w Muzeum
Ewolucji. Kolekcje obejmują materiały paleontologiczne opisane w publikacjach naukowych,
a podrzędnie również inne materiały paleontologiczne 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 (kategoria „B” w rankingu MNiSW) zatrudnia 55 pracowników, w tym 27 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 96
prac, z tego 32 prace w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 11 projektów badawczych, 18 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej;
we współpracy z zagranicą realizowano 10 tematów.
Wybrane wyniki:
• W projekcie „Ultrastruktura funkcjonalna stadiów rozwojowych przywr i tasiemców w aspekcie filogenetycznym” wykonano opis pełnego
przebiegu procesu morfogenezy larwalnej oraz
całkowitego dojrzewania miracidiów w skorupach jaj wewnątrzmacicznych przywry Brandesia
turgida (Brandes 1888) (Digenea, Plagiorchiida,
Pleurogenidae). Wykryto po raz pierwszy unikalne osłonki w formie kokonów jajowych, otaczające od zewnątrz skorupy jajowe oraz otoczki
embrionalne, chroniące rozwijające się wewnątrz
nich miracidia.
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• W ramach badań „Badania nad helmintofauną
jeleniowatych w Polsce” potwierdzono występowanie u jeleni w Borach Dolnośląskich amerykańskiej przywry Fascioloides magna. Przyczyną pojawienia się F. magna na tym terenie było
sprowadzenie do tych lasów amerykańskich jeleni
wapiti około 1850 r. Wraz z nimi została wprowadzona omawiana przywra, która znalazła odpowiednie, dogodne dla siebie warunki do rozwoju,
żywicieli pośrednich i przetrwała do dnia dzisiejszego, ponad 160 lat. Występowanie przywr
F. magna u jeleni stanowi potencjalne zagrożenie
dla innych zwierząt dzikich oraz dla wypasanych
na śródleśnych pastwiskach domowych przeżuwaczy.
• U samców szczurów szczepu Spraque-Dawley szczepionych Fh-cat3-1/Alum lub Fh-cat3-2/
Alum zaobserwowano istotny i znaczący poziom
redukcji osiedlania się pasożytów w wątrobach
i przewodach żółciowych, wynoszący odpowiednio 45,7% oraz 62,9% w odniesieniu do kontroli zarażenia. Określono profil specyficznych przeciwciał klasy IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c obecnych
w surowicy szczurów szczepionych rekombinowanymi białkami Fh-cat3-1 i Fh-cat3-2 F. hepatica i zarażonych metacerkariami tej przywry.
Osiągnięcie działalności naukowej jednostki
o znaczeniu ogólnospołecznym:
• W badaniach „Badania nad występowaniem
Neospora caninum u zwierząt żyjących w Polsce”
monitorowano obecność przeciwciał przeciw
N. caninum u matek i potomstwa danieli urodzonych w 2014 r. w dwóch grupach doświadczalnych: grupa I – łanie zarażone N. caninum
kryte przez niezarażonego byka, grupa II – łanie
niezarażone N. caninum, lecz kryte przez byka zarażonego. Obserwacje behawioralne pozwoliły na
określenie pokrewieństwa matka-potomek. Badaniami przeprowadzonymi w ciągu trzech sezonów
wykazano, że u danieli drogą krycia naturalnego
nie dochodzi do przekazania tachyzoitów N. caninum na krytą samicę ani jej potomstwo. Wynik ten
ma dużą wartość dla dalszej praktyki hodowlanej.
Zastosowanie wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych o znaczeniu społecznym:
• Opracowano preparat owadobójczy w oparciu o zidentyfikowane metabolity entomopato-

gennego grzyba Conidiobolus coronatus. Przetestowano aktywność biologiczną 88 związków
chemicznych, których obecność w grzybie C. coronatus stwierdzono uprzednio za pomocą metod
chromatograficznych (GC-MS). Testom poddano
także 40 innych substancji. Jeden ze związków
o najwyższej aktywności dodany do hodowli in
vitro hemocytów Galleria mellonella i komórek
Sf9, powoduje zmiany degeneracyjne badanych
komórek i szybkie zamieranie hodowli. Do badań
wyselekcjonowano również 16 związków najbardziej aktywnych u much. Związki te są obecnie
testowane na nimfach kleszcza Ixodes ricinus.
Działalność zaplecza naukowego jednostki,
o charakterze ogólnośrodowiskowym:
• W Stacji Badawczej i Fermie Jeleniowatych
w Kosewie mieści się Muzeum Poroży. Znajdują się tam imponujące ekspozycje poroży i tro
feów jeleniowatych obrazujące szereg zagadnień
związanych z fenomenem poroża (mechanizmy
powstawania, rozwój, typy, anomalie, oraz doświadczenia przeprowadzone w Stacji). Ekspozycję ilustrują barwne zdjęcia najlepszych fotografików przyrodniczych ukazujących piękno
dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku.
W muzeum można obejrzeć pokaz specjalnie dobranych slajdów uzupełnionych muzyką i odgłosami przyrody. Muzeum corocznie uzupełniane
jest najcenniejszymi porożami pochodzącymi
z Fermy.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z Instytutem Zoologii im.
I.I. Schmalhausena Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy w Kijowie prowadzono badania nad zarażeniem kleszczy właściwych z wybranych terenów Ukrainy patogenami chorób transmisyjnych.
Badane były kleszcze pospolite Ixodes ricinus
pochodzące ze strefy wykluczenia w Czarnobylu
(69 egzemplarzy) i z parków miejskich w Kijowie
(152 egzemplarze) w kierunku zarażenia krętkami
Borrelia burgdorferi. Ekstensywność zarażenia
wyniosła odpowiednio 6% i 31,33%.
• We współpracy z Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala (Szwecja) realizowano projekt „Analiza molekularna nicieni
płucnych z rodzaju Dictyocaulus występujących
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u wolnożyjących dzikich przeżuwaczy w Polsce”.
W oparciu o unikalne sekwencje ITS2 dla izolatów nicieni płucnych z rodzaju Dictyocaulus
od każdego ze zbadanych żywicieli opracowano test diagnostyczny z wykorzystaniem reakcji
multipleks PCR, w którym wielkość otrzymanych
produktów pozwala na odróżnienie nicieni pochodzących od żubra (630 pz), jelenia szlachetnego
(770 pz) i sarny (460 pz).
• We współpracy z Animal Parasitic Diseases
Laboratory, Beltsville (USA) przeprowadzono
analizy genetyczne polskiego szczepu Toxoplasma gondii pochodzącego od żubra. Analizy wykonane z wykorzystaniem specyficznych
markerów genetycznych SAG1, (5’+3’) SAG2,
alt. SAG2, SAG3, BTUB, GRA6, c22-8, c29-2,
L358, PK1 wykazały obecność genotypu GI. Jest
to genotyp niebezpieczny dla człowieka, a stwierdzany był także u kotów i rysi.
Uzyskany doktorat:
Joanna Hapunik Charakterystyka molekularna świdrowców z podrodzaju Megatrypanum występujących u wybranych gatunków przeżuwaczy w Polsce.
Instytut należy do sieci naukowych: „Sieć Żubrowa”; Naukowa Sieć Polarna „Multidyscyplinarne
badania geobiosystemu obszarów polarnych”.
 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
 (22) 620-62-26, fax (22) 620-62-27
 e-mail: iparpas@twarda.pan.pl
www.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 (kategoria „A+” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 176 pracowników, w tym 81 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
215 prac, z tego 156 prac w recenzowanych

czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 82 projekty badawcze,
15 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
39 tematów.
Wybrane wyniki:
• Wdrożenie metodyk proteomicznych do badań
nasienia kręgowców, a w szczególności metody
2D-DIGE umożliwiło badania nad proteomiczną
analizą układu rozrodczego i wpływu kriokonserwacji na proteom nasienia pstrąga tęczowego, identyfikację i charakterystykę specyficznych
białek plazmy nasienia karpia, nasienia buhaja
w zależności od płodności, ontogenezy i kriokonserwacji.
• W projektach „Ekspresja i funkcja kwasu lizofosfatydowego (LPA) w pęcherzyku jajnikowym
u bydła” i „Ekspresja i funkcja kwasu lizofosfatydowego (LPA) w jajowodzie krowy” wykazano
rolę kwasu lisofosfatydowego (LPA) w regulacji
funkcji jajnika krowy. Opisano udział LPA w komórkowych, receptorowych i molekularnych mechanizmach kontrolujących funkcje wydzielnicze
pęcherzyka jajnikowego i ciałka żółtego oraz komunikację zarodek-matka. Wykazano wpływ LPA
na ekspresję markerów jakości oocytu i komórek
wzgórka.
• W projekcie „Elektrochemiczne bioczujniki
do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostyki” opracowano bioczujnik
elektrochemiczny przeznaczony do wykrywania
białka S100B, które jest uważane za potencjalny
marker choroby Alzheimera. Jego podstawą jest
warstwa redoks aktywna zawierająca kompleks
jonów miedzi (II) z dipirometenem wraz z osadzoną na jego powierzchni histagowaną domeną
VC1 receptora RAGE (Receptor for Advanced
Glycation End Products). Wykazano, że obecność
ludzkiego osocza nie wpływa na czułość i selektywność oznaczania białka S100B. Opracowany
bioczujnik może być z powodzeniem zastosowany w diagnostyce medycznej.
• W projekcie „Badanie wpływu polifenoli na
postęp reakcji Maillarda w strategii projektowania żywności prozdrowotnej z dodatkiem rutyny
i przypraw” wykazano, że wprowadzenie dodatku
rutyny w recepturze pierników żytnio-gryczanych
podwyższa ich pojemność przeciwutleniającą,
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a jednocześnie hamuje powstawanie w reakcji
Maillarda niekorzystnych związków, jak np. furozyny oraz pochodnych furfuralu oraz ogranicza
spadek dostępnej lizyny, przekładając się jednocześnie na podwyższenie ich wartości żywieniowej. Konsekwencją wzbogacenia pierników o rutynę jest zwiększenie w produkcie puli polifenoli,
związków ważnych w profilaktyce miażdżycy,
niektórych nowotworów oraz spowalniających
proces starzenia się organizmu, w tym skóry.
Osiągnięcia działalności naukowej jednostki
o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym:
• Po raz pierwszy dowiedziono, że białka bakterii Lactobacillus casei (LCY) zidentyfikowane
techniką MALDI-TOF/MS jako syntetaza karbamoilofosforanowa i syntaza cyklopropano-acylotłuszczowa fosfolipidów posiadają właściwości
alergenne. Dobór bakterii do produkcji fermentowanego napoju mlecznego ma podstawowy
wpływ na antygenowość napoju, w szczególności skierowanego do odbiorców wymagających
zdefiniowanej diety (alergików). Odkrycie przyczyni się do ustalenia norm koniecznych w spersonalizowanym żywieniu i opracowania nowych
technologii w przetwórstwie spożywczym.
• Ekstrakty z buraka ćwikłowego wykazują wysoką zdolność do hamowania aktywności in vitro enzymu konwertującego angiotensynę (ACE)
i w związku z tym mogą odgrywać pozytywną
rolę w prewencji nadciśnienia powodowanego
przez nieprawidłowy tryb życia oraz niewłaściwą
dietę. Promocja diety bogatej w buraka ćwikłowego może przyczynić się do ograniczenia występowania nadciśnienia i tym samym ograniczyć
społeczne koszty opieki zdrowotnej związane z tą
jednostką chorobową.
Zastosowania wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych o znaczeniu społecznym:
• Opracowanie skutecznej metody kriokonserwacji nasienia ryb łososiowatych, w tym pstrąga
tęczowego, pstrąga potokowego, pstrąga źródlanego oraz głowacicy. Metoda okazała się efektywna
dla mrożenia jądrowego nasienia maskulinizowanych samic pstrąga tęczowego (neosamców) i wysoce skuteczna w zamrażaniu nasienia siei, szczupaka i lipienia oraz po modyfikacjach nasienia

jesiotra syberyjskiego. Metoda ma duży potencjał do wdrożenia do praktyki hodowlanej oraz
do wykorzystania do ochrony bioróżnorodności
zagrożonych gatunków i populacji ryb.
• Wdrożenie technologii tarła pneumatycznego.
Zastosowano ją przy produkcji ryb hodowlanych
(pstrąg tęczowy, pstrąg źródlany, palia alpejska)
oraz w przypadku restytucji zagrożonych gatunków: troć i łosoś. Charakteryzuje się ona większą
efektywnością w porównaniu do tradycyjnego
sposobu pozyskiwania ikry oraz zapewnia wyższą jakość pozyskanych oocytów. Technologia
ta nie wpływa także negatywnie na śmiertelność
tarlaków i pozwala ograniczyć występowanie infekcji skórnych tarlaków ryb. Metodę wdrażano
w 12 ośrodkach hodowlanych w Polsce.
• Sposób wytwarzania wyrobu piekarskiego polegającego na sporządzeniu ciasta chlebowego
w drodze mieszania składników z użyciem mąki
żytniej, razowej i pszennej, kaszy gryczanej, naturalnego kwasu żytniego, drożdży, soli i wody,
polega na prowadzeniu procesu technologicznego
wielofazowo, w kolejno następujących po sobie
czterech fazach technologicznych: zaparzanie, zakwaszanie, dojrzewanie i fermentacja. Wdrożone
do produkcji w „EKO-PIEKARNIA” Sp. z o.o.,
Wydminy.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• W ramach projektu „Oficer Łącznikowy –
sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym
województwa warmińsko-mazurskiego” Instytut
utworzył sieć z 40 przedsiębiorstwami sektora
rolno-spożywczego z województwa warmińskomazurskiego zainteresowanymi współpracą z Instytutem w zakresie transferu wiedzy, w tym m.in.
tworzeniem innowacyjnych produktów i usług.
• Instytut jest członkiem sieci InnoWaMa – Regionalny System Usług i aktywnie uczestniczy
w spotkaniach i szkoleniach przeznaczonych dla
członków sieci. Jest to projekt systemowy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
którego celem głównym jest stworzenie sieci nowoczesnych Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)
otwartych na innowacje i działających na rzecz
rozwoju systemu komunikowania się i wymiany
informacji pomiędzy sferą B+R i MŚP.
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• Instytut czynnie włączył się w prace Forum
Partnerskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 pod
przewodnictwem Marszałka Województwa.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z University of Siena (Włochy) wspólnego tematu badawczego „Key immune-endocrine regulators of embryo implantation
and potential effects of xenobiotics: Comparative studies in humans and Animals” opracowano
nową metodę hodowli i decydualizacji komórek
śluzówki macicy kobiety. Dzięki opracowanej
metodzie wykonano szereg doświadczeń in vitro wykazując, że zanieczyszczanie środowiska
ksenobiotykami (Bisfenol A – BPA) może powodować długoterminowe gromadzenia tych związków w błonie śluzowej macicy kobiety i warstwie
łącznotkankowej macicy. Wykazano, że komórki
zrębu odgrywają funkcje ochronne dla rozwijającego się płodu neutralizując działanie BPA na
łożysko.
• We współpracy z VUP Food Research Institute, Bratysława (Słowacja) w ramach realizowanego wspólnego projektu badawczego
„Application of fermented buckwheat flour in
new healthy biscuits development” opracowano
technologię mufinków bezglutenowych z wykorzystaniem fermentowanej mąki gryczanej przy
zastosowaniu Lactobacillus plantarum. Opublikowano wspólnie pracę naukową „Comparison of methods for evaluation of the antioxidant
capacity and phenolic compounds in common
spices”.
• We współpracy z University of Leuven, Chemistry Departament (Belgia) w ramach wspólnego projektu międzynarodowego „Opracowanie
nowych warstw transduktorowych do konstrukcji
biosensorów przeznaczonych do kontroli jakości
żywności, diagnostyki lekarskiej i monitoringu
naturalnego” opracowano bioczujniki oparte
o warstwy redoks aktywne, które mogą znaleźć
zastosowanie w diagnostyce medycznej i analizie
żywności. Wyniki badań zostały ujęte we wspólnych pracach: „Immobilization of His-tagged kinase JAK2 onto the surface of a plasmon resonance gold disc modified with different copper
(II) complexes”; „Pentetic acid (DPTA) Cu(II)

monolayer deposited on gold electrode – The base
of biosensors for electrochemical screening of
kinase JAK2 and potential inhibitor interactions”;
„Voltammetric detection of S100B protein using
His-tagged receptor domains for Advanced Glycation End Products (RAGE) immobilized onto
a gold electrode surface”.
• We współpracy z Laboratory of Reproductive
Endocrinology, Faculty of Agriculture, Okayama
University (Japonia) w ramach realizowanego
wspólnego projektu badawczego „Multi-dimensional analyses of the immuno-endocrine interactions in the equine uterus and ovary at the course of endometrial fibrosis” określono ekspresję
receptora dla glukokortykoidów oraz enzymów
11-beta HSD-1/-2 na poziomie mRNA i białka
w błonie śluzowej macicy klaczy w przebiegu cyklu rujowego. Wyniki badań wspólnego projektu
zostały opublikowane w pracach: „Lymphatic involvement in the disappearance of steroidogenic
1 cells from the corpus luteum during luteolysis”;
„Galec tin-3 bontributes to buteolysis by binding
to beta-1 Integrin in the bovine Corpus Luteum”;
„Expression of aldo-keto reductase 1C23 in equine corpus luteum at different luteal phases”;
„LPS-challenged TNFα production, prostaglandin secretion and TNFα/TNFRs expression in
the endometrium of domestic cats in estrus or
diestrus, and in cats with pyometra or receiving
medroxyprogesterone acetate”.
Tytuł profesora otrzymał Zygmunt Giżejewski.
Uzyskane habilitacje:
Monika Karczewska-Kupczewska Ocena związku
między wrażliwością tkanek na insulinę a parametrami odzwierciedlającymi metabolizm tkanek
mózgowia oraz czynnikami regulującymi apetyt;
Dagmara Złotkowska Udział białek żywności
w indukcji i modulacji odpowiedzi układu immunologicznego myszy.
Uzyskane doktoraty:
Dorota Szawara-Nowak Potencjał antyoksydacyjny i hamowanie glikacji białek in vitro jako
wskaźniki funkcjonalnych właściwości pieczywa
pszenno-gryczanego;
Aleksandra Szczepkowska Wpływ 2,2’,4,4’,5,5’
heksachlorobifenylu na ekspresję białek regulujących funkcje splotu naczyniówkowego komór
mózgu u owiec.
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W Instytucie działają banki: Bank Nasienia
Zwierząt (ochrona zwierząt użytkowych, ochrona zwierząt dziko żyjących); Bank Mikroorganizmów.
Przy Instytucie działają centra doskonałości: CENEXFOOD – Centrum Doskonałości „Transfer
wiedzy, badań i edukacji w obszarze żywności
i zdrowia dla Europy Środkowej i Wschodniej”;
BIOANIREP – Centrum Doskonałości „Biotechnika i biotechnologia w kreowaniu nowych
strategii kontroli rozrodu oraz ochrony zdrowia
ludzi i zwierząt”.
Instytut należy do 4 sieci naukowych: Improving
health properties of food by sharing our know
ledge on the digestive process (INFOGEST) –
COST FA 1005; Supramolecular chemistry in water – COST CM 1005; Interindividual variation in
response to consumption of plant food bioactives
and determinants involved (POSITIVe) – COST
FA 1403; Improving Allergy Risk Assessment
Strategy for new food proteins (ImpARAS) –
COST FA 1402.
Instytut jest członkiem 8 konsorcjów naukowych,
w tym m.in. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości
Życia (EnFoodLife); Centre for Innovative Research PLUS (CIR PLUS); Konsorcjum badawcze
do realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnego preparatu o właściwościach obniżania indeksu
glikemicznego spożywanych posiłków”; Konsorcjum utworzone w celu realizacji projektu NCBiR
nr PBS2/A7/14/2014 r. w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A „Szczepionka przeciw grypie – innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych”; „Profilaktyka i leczenie
chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED.
Instytut jest członkiem Polskiego Klastru Weterynaryjnego.
 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: prof. dr hab.
Dariusz Iwan
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 53 pracowników, w tym 23 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
76 prac, z tego 57 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 13 projektów badawczych, 9 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 29 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opisano epigenetyczne mechanizmy dziedziczenia typów płciowych u orzęska Parmecium
tetraurelia. Gatunek ten reprezentuje cytoplazmatyczny system dziedziczenia typów płciowych.
Po procesie płciowym komórki potomne pomimo
wymieszania genomów mają zawsze typ płciowy
taki jak komórka rodzicielska. Zidentyfikowano
trzy geny odpowiedzialne za determinację typów
płciowych. Wykazano, że mechanizmy międzypokoleniowego dziedziczenia oparte na pamięci
epigenetycznej przechowywanej w makrojądrze
i chroniące genom przed obcymi sekwencjami DNA w postaci transpozonów lub krótkich
sekwencj IES (internal eliminated sequence)
usuwanych podczas tworzenia się nowego makrojądra po każdym procesie płciowym, mogą
regulować ekspresję genów komórkowych.
• Wskazano, po raz pierwszy, na potencjalne
znaczenie nasypów kolejowych, jako źródła różnorodności biologicznej owadów zapylających.
Odpowiednie zarządzanie nasypami kolejowymi
może być przykładem pogodzenia potrzeb cywilizacyjnych, jak i utrzymywania różnorodności
biologicznej i świadczeń ekosystemowych, pełnionych przez populacje owadów zapylających.
• Opublikowano wyniki kilkudziesięciu lat badań nad ekspansją rybitwy białowąsej w Polsce.
Pierwsze lęgi tego gatunku stwierdzono w Polsce
w 1968 roku, w latach 1990-2007 populacja ry-
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bitwy białowąsej wzrosła z 40 do ponad 1600
par. Kolonizacja Polski zaczęła się w jej południowo-wschodniej części, co wskazuje na to, iż
pierwsi kolonizatorzy pochodzili z licznej, stabilnej populacji z Ukrainy. Główne przyczyny
ekspansji tego gatunku w Polsce to: dostępność
odpowiednich żerowisk oraz miejsc lęgowych
(zbiorników zaporowych i stawów karpiowych),
plastyczność gatunku oraz wysoki sukces lęgowy.
Wyniki opublikowano w pracy „The Whiskered
Tern Chlidonias hybrida expansion in Poland:
The role of immigration”.
Działalność zaplecza naukowego jednostki,
o charakterze ogólnośrodowiskowym:
• Kolekcje zoologiczne i paleontologiczne Instytutu liczą prawie 2 mln okazów. Jest to drugi,
co do wielkości zbiór tego typu w Polsce. Obejmuje on przede wszystkim zbiory współczesnych
i kopalnych owadów (z większości rzędów), mięczaków (kopalnych i współczesnych) oraz współczesnych i kopalnych kręgowców (głównie gadów, ptaków i ssaków), a także kolekcję żywych
szczepów pierwotniaków z rodzaju Paramecium.
• W kolekcji żywych szczepów pierwotniaków
(2230 szczepów z kopiami) włączono do zbioru
(drogą darowizny lub w zamian za oznaczanie) 46
szczepów zespołu Paramecium aurelia (orzęski,
pierwotniaki), z Europy, Afryki i z Azji. W kolekcji Protura włączono 40 nowych preparatów mikroskopowych z okazami pochodzącymi z badań
własnych opiekuna kolekcji. Zbiór Collembola
powiększył się o holotyp i 4 paratypy. Kolekcja Coleoptera wzbogaciła się o 1465 okazów
z Grecji, Turcji, Czarnogóry i Słowacji i 1029
okazów chrząszczy z Polski, Ukrainy, Rosji i Turcji, głównie Chrysomelidae, Cantharidae i Coccinellidae. Do zbioru Lepidoptera pozyskano 10
paratypów. Do kolekcji przybyło także 8 okazów
niedźwiedziówek (Erebidae: Arctiinae) z Armenii oraz 154 okazy niedźwiedziówek z Bułgarii. Do zbioru Diptera włączono w sumie 1000
okazów z Tatr, Bieszczadów, Ojcowskiego PN
i Pienin. Zbiór suchy Mollusca wzbogacił się o 55
okazów (13 gatunków) Gastropoda z Balearów,
przekazanych drogą darowizny. Do kolekcji ptaków przybyło 120 okazów; w tym 79 szkieletów
kompletnych, 8 częściowych oraz 33 próbki materiału genetycznego. Kolekcja kopalna ssaków

powiększyła się o drobną faunę z Jaskini Żarskiej
(około 700 prób), Jaskini Ciemnej w Ojcowie
(około 300 prób) i stanowiska otwartego w Jaksicach (300 prób). Pozyskano 5, przeważnie niekompletnych szkieletów lub pojedynczych kości
Micromammalia przekazanych najczęściej przez
pracowników Instytutu. Kolekcja wzbogaciła się
także o niezinwentaryzowany, częściowo wstępnie oznaczony materiał kopalny z wykopalisk
w Jaskini Ciemnej (w sezonie 2014 wstępnie
można oszacować liczbę pozyskanych okazów na
co najmniej 50 oznaczalnych szczątków dużych
ssaków), z wykopalisk na stanowisku Jaksice:
około 200 oznaczalnych fragmentów kostnych
renifera i z jaskini Żarskiej (około 750 oznaczalnych szczątków dużych ssaków).
• Ogółem w roku 2014 kolekcja naukowa Instytutu wzbogaciła się o ponad 44 tysiące nowych
okazów (bez pozyskanych w tym roku materiałów badawczych) i liczy obecnie 2 020 462 okazów, w tym 4804 typy opisowe.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z Ukrainą opracowano wspólną publikację „Revision of Palearctic species of
the genus Dimorphaphorura (Collembola: Onychiuridae: Onychiurinae: Oligaphorurini) with
description of new species”. Praca stanowi rewizję palearktycznego rodzaju Dimorphaphorura Bagnall, 1949, z uwzględnieniem diagnozy
rodzaju, redeskrypcją i wyznaczeniem lektotypu
i paralektotypów (D. differens Bagnall, 1949).
Ponadto opisanych zostało 6 nowych dla wiedzy
gatunków, a opisane wcześniej gatunki zostały
zredyskrybowane, albo dołączone zostały brakujące cechy morfologiczne. Został także stworzony
klucz do oznaczania wszystkich znanych gatunków z rodzaju Dimorphaphorura Bagnall, 1949,
co znacznie może ułatwić pracę taksonomom czy
ekologom gleby.
• Opisano dwa nowe gatunki występujące
w dwóch szczególnych środowiskach: w zaroślach kserotermicznych (Ukraina) i na zasolonych
brzegach jeziora w południowej Syberii (Rosja).
Dwa inne gatunki, których samce również są wyposażone w tzw. organ brzuszny zostały zredeskrybowane oraz zostały wyznaczone dla tych gatunków lektotypy. Budowa i położenie męskiego
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organu brzusznego zostały uznane jako dobre
cechy diagnostyczne na poziomie gatunkowym.
Został utworzony klucz do oznaczania wszystkich
znanych dotąd gatunków z rodzaju Protaphorura Absolon, 1901, posiadających ten organ, co
znacznie może ułatwić pracę taksonomom czy
ekologom gleby. Opublikowano pracę „Sexually
armed species of the genus Protaphorura (Collembola: Onychiuridae)”.
• We współpracy z Rumunią opublikowano
pracę „New Species of Deuteraphorura (Collembola: Onychiuridae) from Romania”. Praca
zawiera opis dwóch nowych dla wiedzy gatunków z rodzaju Deuteraphorura Absolon, 1901,
występujących u podnóża Karpat Rumuńskich.
Dla światowej grupy gatunków z tego rodzaju
nieposiadających pseudocelli na pierwszym tergicie tułowia zaproponowany został klucz do
oznaczania, będący zmodyfikowaną i uzupełnioną wersją istniejącego klucza.
Tytuł profesora uzyskała Ewa Maria Krzemińska.
Uzyskana habilitacja:
Sebastian Tarcz Kod kreskowy DNA jako narzędzie oceny zmienności genetycznej wybranych
gatunków rodzaju Paramecium (orzęski, pierwotniaki).
Uzyskane doktoraty:
Agnieszka Klimont Muchówki rodzaju Ectrepesthoneura w bursztynie bałtyckim: eoceński etap
ewolucji grupy (Diptera, Mycetophilidae);
Andrea Pereswiet-Soltan Kopalne nietoperze
młodszego czwartorzędu Włoch;
Natalia Starzyk Kraby właściwe (Brachyura)
z górnej jury stanowisk polskich.
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 (do 15.09.2014 r.)
P.o. Dyrektora: prof. dr hab. Lech Wojciech
Szajdak (od 16.09.2014 r.)
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Andrzej Mizgajski
Instytut (kategoria „B” w rankingu MNiSW) zatrudnia 68 pracowników, w tym 30 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
117 prac, z tego 34 prace w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 10 projektów badawczych,
7 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
5 tematów.
Wybrane wyniki:
• W projekcie POLAPGEN-BD (projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INNOWACYJNA GOSPODARKA,
Narodowa Strategia Spójności „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian
zbóż o zwiększonej odporności na suszę”) dla
okresu 2010-2014 opracowano warunki wilgotnościowe na terenie Polski dla dwóch okresów: Referencyjnego: 1961-1990 i Projekcyjnego: 20612090. Dla wszystkich dekad w sezonie IV-VII
obliczono dla siatki kwadratów (515 kwadratów)
pokrywającej cały kraj średnie 30-letnie wartości
opadów oraz składników bilansu cieplnego: Rn +
G + S + LE = 0 (Rn – saldo promieniowania,
G – ciepło glebowe, S – ciepło odczuwalne, LE
– ciepło utajone wykorzystywane na parowanie)
oraz ETP i ETR (ewapotranspirację potencjalną
i rzeczywistą). Wyliczono bilans wodny i wskaźniki WS1 WS2: WS1 = LE/(Op∙2448000) i S2 =
Rn/(Op∙2448000), Op – opad w danej dekadzie
oraz bilans wodny Op-ETR. Ostatecznie wyliczono kompleksowy wskaźnik stresu wodnego
KWSW, jako iloczyn dwóch poprzednich wskaźników. Powyższe dane pozwoliły na obliczenie
dystrybuanty rozkładu prawdopodobieństwa
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wystąpienia określonych wielkości niedoboru
wody w obydwu okresach. Te modelowe obliczenia uzupełniono eksperymentem prowadzonym
na terenie pięciu stacji COBORU charakterystycznych dla pięciu regionów kraju. Ostatecznym efektem zadania było wybranie najbardziej
korzystnego regionu dwunastego do uprawy jęczmienia jarego oraz wskazanie zagrożeń ze strony
narastających w wyniku zmian klimatycznych
niedoborów wodnych. Wszystkie wyniki zostały
opracowane w technice GIS.
• W pracy „Wpływ gleb organicznych torfowiska, jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych” stwierdzono, że gleby organiczne torfowiska niskiego
działają jako efektywna bariera biogeochemiczna,
zmniejszając w wodzie gruntowej stężenia azotu
ogólnego o 26%, azotu amonowego o 29%, węgla organicznego o 41% oraz azotu azotanowego o 29%. Badania te uzupełniono o kinetyczne
procesy wymywania z materii organicznej gleb
torfowiska związków nierozłożonych typu lignin,
substancji w początkowym stadium rozkładu oraz
o wysokim stopniu humifikacji. Badaniami objęto
transekt torfowiska niskiego o długości 4,5 km,
ulokowanego wzdłuż cieku wodnego. Efektem
wykorzystania nawozów mineralnych i organicznych oraz środków ochrony roślin jest obserwowane podwyższenie stężeń tych substancji oraz
ich produktów rozkładu i metabolitów w wodach
gruntowych krajobrazu rolniczego. Te złożone
mieszaniny określa się terminem „zanieczyszczeń obszarowych”. Zanieczyszczenia obszarowe są niezwykle trudne do minimalizacji przez
konwencjonalne oczyszczalnie ścieków, lecz
mogą być skutecznie obniżane przez system barier biogeochemicznych. Efektywność procesów
ograniczania zanieczyszczeń obszarowych zależna jest od rodzaju i liczby barier biogeochemicznych na obszarze zlewni, do których zalicza się
pasy zadrzewień, pasma łąk i roślinności wśród
pól uprawnych, miedze, zabagnienia oraz małe
zbiorniki śródpolne.
Działania na rzecz terytorialnych struktur samorządowych:
• Pracownicy Instytutu uczestniczyli w konsultacjach (ze Starostwem Powiatowym w Kościanie) dotyczących minimalizacji strat przyrodni-

czych podczas prowadzenia prac renowacyjnych
przy Rowie Wronowskim oraz w ramach współpracy Instytutu z gminą Borek Wlkp. przy przygotowaniu planów zmiany roślinności przydroży
na terenie gminy.
Działalność zaplecza naukowego jednostki
o charakterze ogólnośrodowiskowym:
• Instytut prowadzi szeroką działalność popularyzatorską dla społeczeństwa. Prowadzone Muzeum Wiedzy o Środowisku, zawiera kolekcje
przyrodnicze oraz zasoby muzealne, przyczynia
się do promocji i upowszechnianiu osiągnięć
nauki oraz wzbogacania kultury narodowej.
Muzeum w Poznaniu jest licznie odwiedzane,
zwłaszcza, że „Stare ZOO” stało się parkiem
ogólnodostępnym. W 2014 roku ekspozycję Muzeum odwiedziło ogółem 26 826 osób, w tym
14 826 młodzieży i 12 000 dorosłych. W wycieczkach zbiorowych Muzeum odwiedziło 2 596
osób, a na prośbę opiekunów grup zwiedzających
oraz nauczycieli, pracownicy Instytutu prowadzili
prelekcje tematyczne o eksponowanych obiektach i ich funkcjach środowiskowych.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z Russian Academy of Agriculture, Siberian Branch Agroecology Laboratory
of Tomsk State Pedagogical University poznano
procesy i mechanizmy chemiczne oraz biochemiczne przemiany niskocząsteczkowych związków organicznych o zdefiniowanej strukturze
chemicznej oraz wielkocząsteczkowych związków organicznych o niezdefiniowanej strukturze
chemicznej, jak kwasy huminowe i fulowe, które zostały utworzone, względnie przekształcone
w wyniku procesu melioracji torfowisk. Rolnicze
użytkowanie torfowisk oraz ich zalesianie poprzedzone jest ich odwodnieniem. Stwierdzono, że
w wyniku procesu melioracji/odwodnienia torfy
ulegają przeobrażeniu wtórnemu w mursze. Tym
samym melioracja stanowi czynnik sprawczy powstania murszy. Wykazano, że w trakcie procesu
murszenia ma miejsce powstanie nowych związków chemicznych oraz biochemicznych. Ich właściwości fizykochemiczne są określane za pomocą
parametrów hydrofobowych. Utworzone w tych
warunkach związki chemiczne oraz biochemicz-
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ne o właściwościach hydrofobowych przyczyniają się do zmiany właściwości fizycznych materii
organicznej gleb torfowych, wśród których najistotniejsze są: kurczliwość, podsiąk kapilarny,
lepkość fazy stałej, retencja oraz transport wody
w murszach. Ponadto określono, iż w wyniku procesu murszenia ma miejsce zmiana właściwości
fizykochemicznych białek glebowych z hydrofilnych na hydrofobowe. Tym samym negatywnym aspektem odwodnienia gleb organicznych
jest przyspieszenie tempa rozkładu materii organicznej. Zjawisko to prowadzi do uwalniania
lotnych produktów rozkładu materii organicznej
torfów powstających w warunkach tlenowych.
• W oparciu o wspólne badania prowadzone
z Instytutem Chemii Politechniki Tallińskiej określono skład ilościowy oraz jakościowy związków
humusowych w glebach zadrzewień śródpolnych
oraz sapropeli i gytti (osadów jeziornych). Stanowią one fitohormony roślin, które pod względem
budowy chemicznej są pochodnymi indolu. Zaliczane są one do auksyn i partycypują w procesie
kiełkowania nasion oraz wzrostu komórek roślin.
Stężenia fitohormonów w glebach pod zadrzewieniami były średnio od 20 do 30% wyższe
niż w glebach pól uprawnych przyległych do zadrzewień. Wykazano również wpływ roślin w zadrzewieniu na zawartość fitohormonów w glebie.
Gleba zadrzewienia robiniowego, zawierająca 2,5
razy więcej humusu, charakteryzowała się ponad 16% wyższą zawartością fitohormonów niż
gleba zadrzewienia 15-letniego o złożonym składzie gatunkowym roślin, jednak niezawierającym
w swym składzie robinii. Natomiast zawartości fitohormonów w sapropelach były uwarunkowane
od jego typu oraz zawartości materii organicznej.
W sapropelach organicznych zawartości fitohormonów były od 3 do 6 razy wyższe niż w sapropelach mineralnych.
• W projekcie realizowanym z Institute of Agricultural and Environmental Sciences (Estonia)
i University of Life Sciences, Tartu (Estonia) dokonano oceny właściwości materii organicznej
gleby mineralnej uprawianej rolniczo, gleby leśnej
mineralnej oraz organicznej (torf niski) wykorzystywanej rolniczo, jako łąka. Gleby były nawożone nawozami organicznymi (obornik, kompost
z odpadów komunalnych z torfem) oraz mineralnym (NPK). Badania dotyczyły procesu prze-

mian azotu, humifikacji oraz mineralizacji. Dla
określenia różnic w budowie chemicznej kwasów
humusowych reprezentujących główne związki
próchniczne, utworzone w odmiennych warunkach fizycznych, chemicznych oraz biochemicznych poddano je badaniom: spektrofotometrycznym w UV-VIS oraz termicznym. Stwierdzono,
iż w rezultacie tych procesów glebowych wytwarzane są związki humusowe (kwasy huminowe
i fulwowe) różniące się zawartością ugrupowań
termolabilnych i termostabilnych. W glebach nawożonych nawozami organicznymi stwierdzono
występowanie w strukturze kwasów huminowych
i fulwowych 3-krotnie wyższych ugrupowań termostabilnych i 1,6-krotnie niższą zawartość termolabilnych, niż w glebach nawożonych NPK.
Uzyskany doktorat:
Marek Szczepański Wpływ gleb organicznych
torfowiska, jako bariery biogeochemicznej, na
ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych.
Instytut jest członkiem – założycielem Centrum
Doskonałości (Net of Excellence) – „Landscape
Tomorrow”, Müncheberg (Niemcy).
Instytut należy do sieci naukowych: AGROGAS
„Redukcja gazów cieplarnianych i amoniaku
w rolnictwie”; AGROEKOBIOLOGIA „Innowacyjne technologie i metody oceny oraz poprawy
jakości produkcji roślinnej i wzbogacania biologicznej różnorodności”.
Instytut jest członkiem 7 konsorcjów naukowych,
w tym m.in.: Agrobiotechnologii i Badań Bioróżnorodności Roślin Użytkowych; POLAPGEN-BD
– Ogólnopolskie Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Genetyki i Genomiki Stosowanej; „Budowa elektrowni wraz z kopalnią węgla brunatnego na terenie gmin Gubin i Brody i związanymi
z nimi przedsięwzięciami infrastrukturalnymi
i budowlanymi”; ICOS-PL „Ogólnokrajowy Zinetgrowany System Obserwacji Gazów Szklarniowych”; Pracownia Biotechnologii Rolniczej.
 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
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MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Czesław Błaszak
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 97 pracowników, w tym 33 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
115 prac, z tego 79 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 28 projektów badawczych,
40 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
15 tematów.
Wybrane wyniki:
• W projekcie „Filogeneza, klasyfikacja i biogeografia bezkręgowców” wydano monografię
Tenebrionoidea: Tetratomidae, Melandryidae,
Ripiphoridae, Prostomidae, Oedemeridae,
Mycteridae, Pythidae, Aderidae, Scraptiidae).
Critical checklist, distribution in Poland and
meta-analysis. Coleoptera Poloniae. Monografia
zawiera zaktualizowane dane o rozmieszczeniu
(wraz z koordynatami UTM) i biologii, a także
systematyce 84 gatunków chrząszczy zaliczanych do fauny Polski. Została wydana w języku
angielskim, a indeks lokalizacji zawiera nazwy
polskie i odpowiadające im nazwy niemieckie
z oryginalnych publikacji. Taki sposób prezentowania danych umożliwia ich wykorzystanie
przez szerokie grono odbiorców. Rozdział Metaanaliza danych o rozmieszczeniu jest nowatorskim podejściem do analizy danych zmierzającym do weryfikacji trwających od blisko 35
lat dyskusji na temat podziału Polski na krainy
zoogeograficzne.
• W projekcie „Zmienność genetyczna i morfologiczna oraz ewolucja i filogeneza kręgowców” wydano publikację „Reliabity assessment
of null allele detection: Inconsistencies between
and within different methods”. Badania oparte na
loci mikrosatelitarnego DNA są szeroko stosowane, ale obecność alleli zerowych może znacznie
zniekształcać wyniki tych badań. W pracy prze-

śledzono wykrywanie alleli zerowych przy użyciu
5 ogólnie stosowanych metod i wykryto znaczne
rozbieżności pomiędzy uzyskanymi wynikami.
Żadna z analizowanych metod nie okazała się
wyraźnie lepsza od innych w dokładności wykrywaniu alleli zerowych. Stwierdzono jednak, że
uznanie za prawdziwe loci z allelami zerowymi
wykrytymi przez przynajmniej dwie metody równocześnie, skutecznie redukuje udział fałszywie
wykrytych alleli zerowych.
• W projekcie „Biologia, ekologia i ochrona
ptaków w zmieniającym się środowisku” wydano
3 publikacje: „Factors affecting Common Quails
Coturnix coturnix occurrence in farmland of Poland: Is agriculture intensity important?”; „The
Hooded Crow Corvus cornix density as a predictor of wetland bird species richness on a large
geographical scale in Poland”; „The Goosander
as potential indicator of naturalness and biodiversity in submontane river valleys of northern
Carpathians”. Prace dotyczą zależności między
występowaniem poszczególnych, względnie łatwo wykrywalnych gatunków ptaków, a obecnością innych ptaków i ssaków, lub specyficznymi
warunkami siedliskowymi. W pracach analizowano przydatność m.in. przepiórki i nurogęsia, jako
gatunków wskaźnikowych. Uzyskane wyniki
kwestionują możliwość wykorzystywania przepiórki do wskazywania terenów charakteryzujących się niską intensywnością gospodarki rolnej,
natomiast obecność nurogęsia jest wiarygodnym
wskaźnikiem bogactwa gatunkowego ssaków
i ptaków słodkowodnych i leśnych.
Osiągnięcie jednostki o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym:
• Na podstawie wartości wskaźników, wywodzących się z analizy zespołów nicieni glebowych
wykazano, że intensywna uprawa ziemniaka
(nawożenie nawozami mineralnymi w wysokich
dawkach, wielokrotne w sezonie wegetacyjnym
opryskiwanie środkami ochrony roślin) prowadzi do znaczącej biologicznej degradacji gleby
– procesu rozkładu i mineralizacji, tak pożądanego w glebach uprawnych, przebiegały w bardzo
ograniczonym zakresie. Ponadto stwierdzono,
że intensywna uprawa ziemniaka sprzyja występowaniu gatunków nicieni przenoszących wirusa nekrotycznej kędzierzawki tytoniu (TRV)
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wywołującego chorobę, odpowiedzialną za
znaczne straty w plonie ziemniaka.
Zastosowanie wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych o znaczeniu społecznym:
• W badaniach nematologicznych opracowany
został ciąg technologiczny: wydzielenie DNA –
PCR – sekwencjonowanie – analiza komputerowa
– identyfikacja gatunku. Zaprojektowano sondy
i startery do identyfikacji 30 gatunków nicieni.
Przygotowano opisy patentowe 8 zestawów do
identyfikacji nicieni – szkodników grzybów,
roślin leśnych, ozdobnych, motylkowych, okopowych, drzew i krzewów owocowych, warzyw
oraz zbóż i traw.
Działalność jednostki o charakterze innowacyjnym, aplikacyjnym:
• Efektem realizowanego projektu „Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji
nicieni powodujących straty w gospodarce” jest
opracowanie technologii produkcji narzędzi do
identyfikacji nicieni w oparciu o techniki molekularne. Znajomość sekwencji DNA otwiera drogę do szybkiego określenia składu gatunkowego
nicieni badanej próbki oraz ekspresowej diagnostyki obecności gatunków nicieni, szczególnie
ważnych ze względów gospodarczych (np. gatunki z listy kwarantannowej). Skład gatunkowy
nicieni w badanej próbce można również określić
techniką mikromacierzy, a ekspresową diagnostykę – techniką Real Time PCR.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Opracowano merytorycznie i redakcyjnie
12 broszur dotyczących szkodliwości nicieni
w uprawach roślin i grzybów oraz opracowano
merytorycznie klucze do oznaczania najważniejszych gatunków nicieni roślinożernych i grzybożernych. Materiały te będą zamieszczone na
stronie Nematologicznego Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowego, mogą z nich korzystać
m.in. pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów
Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ośrodków
Doradztwa Rolniczego. Opracowano także program zajęć z nematologii dla studentów (8 tematów wykładów i 8 propozycji ćwiczeń).

Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Na podstawie analiz molekularnych pozycji
filogenetycznej rosomaków (Gulo) względem
kun z podrodzajów Martes i Charronia, powiązań
filogenetycznych w obrębie podrodzaju Martes,
a także chronologii filogenezy Guloninae, zbadano zmienność nukleotydów w 11 kompletnych
genomach mitochondrialnych z 8 gatunków Guloninae i 2 gatunków borsuków, jako grupy zewnętrznej. Analizy filogenetyczne z zastosowaniem rozmaitych metod parsymonii, największej
wiarygodności i bajesowskich dały w wyniku
całkowicie rozwiązane i identyczne układy powiązań filogenetycznych z wysokim poparciem
statystycznym dla wszystkich rozdzieleń linii filetycznych. Mocno poparty został rodzajowy status
pekanów (Pekania), bliski związek podrodzajów
Martes i Charronia z wyłączeniem Gulo, a także
filogeneza podrodzaju Martes w postaci: kuna
domowa (kuna amerykańska, kuna japońska (soból, kuna leśna)). Wykazano, że skamieniałości
starsze od przejścia tortonu w mesyn (późny miocen) nie reprezentują rodzaju Martes, co wyłącza
z tego rodzaju jego domniemanych przedstawicieli pochodzących z wczesnego, środkowego
i części późnego miocenu. Wydano publikację
„Mitochondrial genomes reveal the pattern and
timing of marten (Martes), wolverine (Gulo), and
fisher (Pekania) diversification”.
• Przeprowadzono badania dotyczące oceny
łącznego wpływu zaburzeń związanych z wiekiem lasu odtwarzanego po zrębie zupełnym
w naturalnym i zaburzonym reżimie hydrologicznym na procesy kształtujące zgrupowania glebowych skoczogonków. Prace przeprowadzono
w ukraińskiej części Niziny Zakarpackiej, w dębowo-jesionowo-wiązowych lasach łęgowych.
Uzyskane wyniki wskazują, że różnice w reżimie
hydrologicznym mają kluczowe znaczenie dla
zmienności składu gatunkowego zgrupowań Collembola, a wiek drzewostanu jest znacznie mniej
istotny niż np. zmiany sezonowe. Wyniki opublikowano w pracy „Effect of hydrologic regime
and forest age on Collembola in riparian forests”.
• Przeanalizowano dane dotyczące czynników
wpływających na wielkość zniesienia u 4 gatunków dziuplaków. Po raz pierwszy zebrano i poddano analizie dane zbierane przez wiele zespołów
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dla całej Europy. Wyniki opublikowano w pracy
„Clutch size variation in Western Palearctic secondary hole-nesting passerine birds in relation to
nest box design”.

Pomocnicze jednostki naukowe Polskiej
Akademii Nauk nadzorowane przez
Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych
PAN

Tytuł profesora otrzymali: Dariusz Iwan, Kajetan Perzanowski, Kazimiera Wioletta Tomaszewska.
Uzyskana habilitacja:
Przemysław Chylarecki Czynniki kształtujące
zmiany liczebności pospolitych ptaków Polski
w latach 2000-2012.
Uzyskane doktoraty:
Marcin Kamiński Grupa rodzajowa Ectateus
(Coleoptera: Tenebrionidae) – filogeneza i klasyfikacja;
Stanisław Pagacz Struktura genetyczna i dyspersja wydry Lutra lutra w górskim krajobrazie
Bieszczadów;
Karol Szawaryn Filogeneza biedronek z rodzaju
Epilachna na podstawie analizy markerów molekularnych;
Wioletta A. Wawer Biologiczne i środowiskowe
uwarunkowania ekspansji pająka Argiope bruennichi Scopoli, 1772.

OGRÓD BOTANICZNY – CENTRUM
ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ w Powsinie

W strukturze jednostki funkcjonuje Muzeum
Zoologiczne, Krajowa Centrala Obrączkowania
Ptaków oraz Platforma Repozytorium Cyfrowe
Instytutów Naukowych.
Muzeum i Instytut Zoologii należy do sieci naukowych: „Krajowy Bank Muzealnych Zasobów
Zoologicznych”; „Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności”.
Muzeum i Instytut Zoologii jest członkiem konsorcjów naukowych: SEq4All; 4D4Life; I4Life;
CBOL: Consortium for the Barcode of Life; CETAF: Consortium of European Taxonomic Facilities; IBISCOS: International Consortium for
Biodiversity Research.
 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

Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Puchalski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Marian Saniewski
Ogród zatrudnia 81 pracowników, w tym 10 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
60 prac, z tego 9 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 7 projektów badawczych,
9 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
4 tematy.
Wybrane wyniki:
• W wyniku przeprowadzonego profilowania
ekspresji genów z wykorzystaniem techniki
mikromacierzy uzyskano wynik zmiany aktywności genów rośliny – gospodarza po infekcji
P. brassicae. Dane te zweryfikowano techniką
łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (Q-RT-PCR). Analizując uzyskane
wyniki stwierdzono, że w trakcie tworzenia się
guzów wywołanych infekcją następuje wzmożona ekspresja czynników odpowiedzialnych za
przejście z fazy G2 do fazy M cyklu komórkowego. Konsekwencją tej sytuacji są obserwowane zaburzenia rozwoju ksylemu prowadzące do
więdnięcia roślin. Modyfikacja tego stanu może
przyczynić się do poprawy tolerancji roślin
na P. brassicae.
• Określono wpływ lipidów prenylowych na łagodzenie stresu solnego drzew ulicznych w liściach
lipy krymskiej (Tilia ‘Euchlora’) w nasadzeniach
ulicznych, w warunkach zasolenia gleby i kontrolnych, zidentyfikowano cztery lipidy prenylowe:
Prenol-9, Prenol-10, Prenol-11 i Prenol-12. Badania wykazały duże zróżnicowanie ich zawartości
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w liściach. Większa zawartość w liściach lipidów
wpływała na ograniczenie transportu chloru
i sodu do liści i korzystnie wpływała na ich stan
zdrowotny. Wyniki sugerują, że zdolność do syntezowania lipidów prenylowych przez drzewa,
dzięki procesowi aklimatyzacji, wpływa mitygująco na stres solny.
• W badaniach nad wykorzystaniem procesów
morfogenezy roślin zarodnikowych w biotechnologii, na podstawie analizy morfologicznej,
jednoznacznie udokumentowano pochodzenie
zarodków somatycznych paproci drzewiastej
Cyathea delgadii utrzymywanej w kulturze
aksemicznej sporofitu z poprzednich komórek
epidermalnych.
Działalność zaplecza naukowego jednostki
o charakterze ogólnośrodowiskowym:
• W Banku Nasion zdeponowane są 683 próbki nasion reprezentowanych przez 212 rzadkich,
zagrożonych i chronionych gatunków polskiej
flory naczyniowej. Wykonywana jest kontrola
żywotności nasion, kontrola warunków przechowywania i działania urządzeń. Pozyskano 56 próbek nasion 38 gatunków, z czego do
kriogenicznego przechowywania przekazano
54 próbki nasion 33 gatunków. Ogród utrzymuje kolekcje roślinne (stan 9469 taksonów).
Kolekcje udostępnione były do zwiedzania od
stycznia do października. Liczba zwiedzających
81017 osób, w tym w grupach zorganizowanych
– 10300 osób.
 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

i wolnościowa), bydła polskiego czerwonego,
bydła polskiego nizinnego czarno-białego oraz
hodowla fermowa: jeleni szlachetnych, danieli
i bobrów europejskich. Wymienione hodowle,
w wielu przypadkach specjalistyczne (koniki polskie, bobry, jeleniowate) umożliwiają zapoznanie
się z ich specyfiką i wykazanie różnic w stosunku do zwierząt domowych. Walory przyrodnicze
regionu są przedstawiane w Muzeum Przyrodniczym, posiadającym zbiory eksponatów pochodzących z działalności naukowo-badawczej Stacji, eksponatów prywatnych oraz wypożyczonych
z Muzeum Łowiectwa w Warszawie. Posiadane
poroża jeleniowatych z lat 1953-2013 w ilości
około 700 sztuk stanowią cenny materiał do dalszych badań naukowych.
Stacja zatrudnia 20 pracowników (zatrudnienie
średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
W roku sprawozdawczym udostępniono urządzenia do realizacji prac badawczych: „Analiza
zachowań komfortowych źrebiąt na pastwisku na
przykładzie koników polskich z PAN Popielno”
(UWM Olsztyn); „Analiza zachowań pokarmowych u źrebiąt na pastwisku na przykładzie koników polskich z PAN Popielno” (UWM Olsztyn);
„Badania nad określeniem możliwości wykorzystania kamery termowizyjnej do wykrywania
ciąży u klaczy” (UWM Olsztyn); „Badania nad
różnymi formami behawioru u koników polskich
utrzymywanych w systemie hodowli rezerwatowej oraz oceną wartości użytkowej w odniesieniu do grupy stajennej – polowe próby użytkowości” (UWM Olsztyn); „Badania nad chorobą
układu oddechowego u koni, tj. Nawracającą
Chorobą Dróg Oddechowych (RAO)” (UP we
Wrocławiu).
Nawiązano współpracę z Ukraińską Akademią
Nauk w Kijowie i udostępniono koniki polskie
do badań parazytologicznych koników.

STACJA BADAWCZA ROLNICTWA
EKOLOGICZNEGO I HODOWLI
ZACHOWAWCZEJ ZWIERZĄT
w Popielnie
P.o. Dyrektora: mgr Jarosław Hubert Zyskowski
Kierunkiem działania Stacji Badawczej jest hodowla zachowawcza: konika polskiego (stajenna

W wyniku realizowanego w Popielnie grantu
„Charakterystyka mikroflory i mikrofauny oraz
helminofauny przewodu pokarmowego bobra
europejskiego: badanie zależności pomiędzy stanem populacji mikroorganizmów a aktywnością
celulolityczną i profilem kwasów tłuszczowych
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w wybranych tkankach”, opublikowano 3 prace:
„Light and electron microscopy of the European beaver (Castor fiber) stomach reveal unique
morphological features with possible general
biological significance”; „Endoparasites of the
European beaver (Castor fiber L. 1758) in northeastern Poland”; „Histological Evaluation of Selected Organs of the Eurasian Beavers (Castor
fiber) Inhabiting Poland”.
Wykonano ekspertyzę zamawianą przez Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Wpływ bobra europejskiego na środowisko naturalne i gospodarkę na
obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego
Lasy Mazurskie” na podstawie zebranych materiałów w Stacji Badawczej.
Prowadzona jest stała współpraca z Państwowym
Instytutem Weterynarii – PIB w Puławach (przekazywanie do badań próbek krwi bydlęcej oraz
końskiej).
Przy Stacji Badawczej funkcjonuje Muzeum
Przyrodnicze. W zabytkowym spichlerzu z XVIII
wieku zgromadzono materiał prezentujący dorobek i bieżące prace Stacji. Ekspozycja składa się z kilku działów, z których największy
przedstawia kolekcję zrzutów poroża jeleni.
Można prześledzić zmianę wielkości i kształtu
nakładanego przez samce jelenia poroża w ciągu
kolejnych lat życia tych zwierząt. Dalsze działy
poświęcone są bobrom europejskim, zespołom
roślinnym występującym na terenie lasu, a także
zadrzewieniom śródpolnym Półwyspu Popielańskiego. W kolejnych salach prezentowane jest
życie ostatnich dzikich koni Europy: koników
polskich i innych wolnożyjących zwierząt zamieszkujących Puszczę Piską. Zobaczyć można też ekspozycję sań i wozów zaprzęgowych
z różnych okresów.
Stacja Badawcza została odznaczona złotym
medalem „Za pracę i działania na rzecz ochrony
przyrody i edukację” przez kapitułę medalu im.
Wiktora Godlewskiego. Uczestniczyła w Krajowej wystawie zwierząt hodowlanych w Poznaniu, prezentując rasę krów czerwona polska
i otrzymała czempionat dla tej rasy, natomiast na

Warmińsko-Mazurskiej wystawie zwierzęta zdobyły tytuł czempiona i vice-czempiona.
 12-220 Ruciane-Nida, Popielno
 (87) 423-15-19, fax (87) 423-16-17
 e-mail: popielno@pan.pl, sbpan@wp.pl
www.popielno.pl

ZAKŁAD ANTROPOLOGII
we Wrocławiu
Dyrektor: dr hab. Sławomir Kozieł, prof. nadzw.
ZA PAN
Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab.
Krzysztof Borysławski, prof. nadzw. UP we
Wrocławiu
Zakład zatrudnia 12 pracowników, w tym 9 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
19 prac, z tego 9 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 3 projekty badawcze, 11 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 6 tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizując badania „Strategie reprodukcyjne
a asymetria jakości partnerskiej w ocenie kobiet
i mężczyzn w związkach heteroseksualnych”
wykazano, że zarówno samoocena jakości partnerskiej, ocena przyznana partnerce, jak również
różnica pomiędzy tymi ocenami jest związana
z poziomem socjoseksualności heteroseksualnych mężczyzn. Wraz ze spadkiem samooceny
jakości partnerskiej mężczyzny, wzrostem jakości
jego partnerki oraz wzrostem różnicy w jakości
partnerskiej pomiędzy nimi na korzyść kobiety,
socjoseksualność mężczyzn maleje. Zależności
takich nie zaobserwowano w odniesieniu do kobiet. Dyskusja rezultatów badania przeprowadzona została w kontekście potencjalnych korzyści
związanych z sukcesem reprodukcyjnym obu
płci, wynikających z obniżonej socjoseksualności
mężczyzn. Otrzymane wyniki przyczyniają się do
lepszego zrozumienia mechanizmów dobierania
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się w pary w odniesieniu do różnych strategii reprodukcyjnych.
• W wyniku realizacji tematu badawczego „Dymorfizm płciowy długościowych proporcji ciała
w okresie pokwitania u dziewcząt i chłopców
z Wrocławskich Badań Longitudinalnych” wykazano dość umiarkowany stopień dymorfizmu
długościowych proporcji dla dolnego segmentu
ciała, przeważnie względem wysokości ciała na
korzyść chłopców, ale nie we wszystkich kategoriach wieku biologicznego. Natomiast dla
górnego segmentu ciała w większości uzyskano
wyższe wartości wskaźników długościowych
proporcji u dziewcząt, szczególnie od momentu
APHV. Ponadto zmiany wartości poszczególnych wskaźników proporcji zarówno kończyn
dolnych i górnych, jak i wysokości siedzeniowej
oraz tułowia, wyraźnie odzwierciedliły trajektorię intensywnego wzrastania kości długich przed
APHV, a także przyspieszonego rozwoju kręgosłupa po APHV. Longitudinalny charakter badań
w unikatowy sposób umożliwił przedstawienie
kształtowania się długościowych proporcji ciała
w trakcie indywidualnego przebiegu wzrastania, względem wieku rozwojowego u chłopców
i dziewcząt w okresie pokwitania. Otrzymane
wyniki zostały zinterpretowane, zarówno w kontekście fizjologii wzrastania, jak i w znaczeniu
ewolucyjnym.
• Analiza sekularnych zmian tempa dojrzewania na podstawie wieku menarche wykazała,
że w latach 1966-1978 obserwowano w Polsce
gwałtowny spadek wieku menarche, którego
średnia wartość spadła w ciągu 12 lat o 0,7 roku
z 13,79 do 13,09, a akceleracja wynosiła 0,58
roku na dekadę. Różnice w średnim wieku menarche pomiędzy dwoma kohortami są istotne
statystycznie (p<0,001). W następnym dziesięcioleciu pomiędzy 1978 a 1988 nastąpiła deceleracja i średni wiek menarche wzrósł o 0,17 roku
z 13,09 do 13,26 lat. Różnice są istotne statystycznie (p<0,001). W kolejnych latach obejmujących okres transformacji społeczno-ustrojowej
w Polsce średni wiek menarche uległ spadkowi
z 13,26 lat do 12,96, lecz tempo spadku było
umiarkowane i wynosiło 0,13 roku na dekadę.
Różnice w średnim wieku menarche pomiędzy
tymi dwoma kohortami są istotne statystycznie
(p<0,001). Te charakterystyczne zmiany powta-

rzają się także w obrębie każdego z czynników
społecznych. Największa akceleracja nastąpiła
na terenach wiejskich, gdzie średni wiek menarche spadł w ciągu 46 lat z 14,11 lat do 13,11
lat. Zmiany ekonomiczne, jakie zaszły w tym
okresie w Polsce, najbardziej korzystne były
dla dziewcząt ojców z podstawowym wykształceniem. Podczas gdy w 1966 roku średni wiek
menarche w tej grupie społecznej wynosił 13,95
lat, a dystans do grupy dziewcząt ojców z wyższym wykształceniem aż 0,71 roku, to w 2012
roku wiek menarche spadł do 12,99 lat, a dystans zmniejszył się prawie 3-krotnie i wyniósł
tylko 0,25 roku. Podobne zmiany zaobserwowano pomiędzy grupami dziewcząt różniących się
poziomem wykształcenia matki. Pod względem
tej cechy biologicznej dystans pomiędzy grupami
społecznymi uległ zmniejszeniu.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Wydano manuskrypt Facial markers of biological quality and age difference between husband
and wife. Struktury morfologiczne twarzy mogą
dostarczać ważnych, w kontekście doboru płciowego, informacji o jakości biologicznej osobnika.
Równie istotny w procesie doboru płciowego jest
wiek potencjalnego partnera. Analizując zależności pomiędzy twarzowymi, morfologicznymi
wskaźnikami jakości biologicznej a różnicą wieku partnerów badania pokazały iż osoby o biologicznie lepszej kondycji wstępują w związki
małżeńskie z osobami, których wiek wskazuje na
ich wysoką jakość partnerską. Zależność ta jest
jednak bardziej skomplikowana w przypadku relatywnie młodych kobiet ze zmaskulinizowanymi
twarzami.
• Opracowano i wydano wspólnie 6 prac naukowych.
 50-449 Wrocław, ul. Podwale 75
 (71) 343-86-75, fax (71) 343-81-50
 e-mail: anna.wrzesniak@antropologia.pan.pl
www.antropologia.wroclaw.pl
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ZAKŁAD ICHTIOBIOLOGII
I GOSPODARKI RYBACKIEJ w Gołyszu
P.o. Dyrektora: dr Ilgiz Irnazarow
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Ewa Kamler
Zakład zatrudnia 21 pracowników, w tym 10 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 24
prace, z tego 5 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 7 projektów badawczych, 2 zadania
badawcze w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 4 tematy.
Wybrane wyniki:
• W projekcie „Karpie i pstrągi polskie – ochrona zasobów genetycznych z zastosowaniem
markerów DNA” dokonano charakterystyki
genetycznej ryb hodowlanych w Polsce. Wykorzystując nowoczesne markery genetyczne,
jak mikrosatelitarne DNA, AFLP, polimorfizm
sekwencji DNA scharakteryzowano wszystkie
linie karpia oraz szczepy pstrąga tęczowego hodowane w Polsce i posiadające udokumentowany
rodowód, porównano je z liniami i szczepami hodowanymi w innych krajach Europy i Azji, oceniono ich strukturę genetyczną, a także określono
zróżnicowanie genetyczne między nimi.
• W ramach projektu „IntegrAqua” kontynuowano rozwijanie innowacyjnej technologii
produkcji, polegającej na integracji intensywnej
i ekstensywnej akwakultury. Głównym celem
prac było określenie maksymalnego ładunku biogenów, jakim może zostać obciążony podsystem
intensywny. W badaniach wykorzystano dwa systemy zintegrowane składające się z 4 basenów
połączonych ze stawami. Baseny obsadzono
narybkiem jesiotra syberyjskiego, a stawy obsadzono polikulturą karpia i tołpygi. Warunki produkcyjne pozwoliły na osiągniecie wartości SGR
na poziomie 2,07%. Jednocześnie uzyskiwano
wartość współczynnika FCR poniżej 1.
• Zidentyfikowano geny bezpośrednio związane z metabolizmem żelaza u karpia: receptor
transferyny 1a i 1b, ferrytynę oraz tzw. „iron

regulatory protein” typu 1 i 2. Przeprowadzono
zakażenia 3 linii karpia (SA, R3 i R3xR8) stosując bakterię Aeromonas hydrophila, pasożyta
krwi Trypanoplasma borreli oraz wirusa Koi Herpes Virus (CyHV-3). Pobrane próbki narządów
wykorzystano do izolacji RNA i cDNA w celu
sprawdzenia ekspresji w/w genów. Eksperymenty
wykazały wspólne i odmienne typy odpowiedzi
genów w zależności od typu patogenu, poziomu żelaza w organizmie oraz tła genetycznego
badanych ryb.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Realizowany projekt UE TRAFOON „Traditional Food Network to improve the transfer of
knowledge for innovation” w pewnym zakresie
ma za zadanie pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Identyfikowane są w tym przypadku problemy oraz oczekiwania producentów
żywności wytwarzanej metodami tradycyjnymi
(producentów ryb), a następnie wdrażane rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie średnich
i małych przedsiębiorstw z tego obszaru.
• Zakład włącza się organizacyjnie, jak i merytorycznie w rozwiązywanie problemów lokalnych. Taką inicjatywą jest, m.in. członkostwo
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Żabi
kraj”. Stowarzyszenie wykorzystując środki
z Programu Operacyjnego „Ryby 2007-2013”,
przy udziale samorządów siedmiu gmin powiatów cieszyńskiego oraz pszczyńskiego, kształtuje
oraz rozwija funkcjonowanie obszarów zależnych
od rybactwa na tym terenie. Pracownicy włączają
się aktywnie w tworzenie merytorycznych planów działania oraz w funkcjonowanie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju tych obszarów.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z Keele University (Wielka
Brytania) wydano wspólną publikację „C-reactive protein and complement as acute phase reactants in common carp Cyprinus carpio during
CyHV-3 infection”.
• We współpracy z Tierärztliche Hochschule
(Niemcy) oraz Tokyo University of Marine Science and Technology (Japonia) wydano wspólne
publikacje: „Interaction between type I interferon
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and Cyprinid herpesvirus 3 in two genetic lines
of common carp Cyprinus carpio”; „Biology and
host response to Cyprinid herpesvirus 3 infection in common carp”; „Beta-glucan feeding differentiated the regulation of mRNA expression
of claudin genes and prevented an intestinal inflammatory response post Aeromonas hydrophila
intubation in common carp”.
Zakład utrzymuje „Żywy bank genów” w postaci
różnie zinbredowanych 17 linii hodowlanych.

Zakład jest członkiem konsorcjum naukowego
pn. Traditional Food Network to improve the
transfer of knowledge for innovation, akronim
TRAFOON.
 43-520 Chybie, ul. Kalinowa 2, Zaborze
 (33) 856-37-78 w 314, 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
(kadencja 2011-2014)
W końcu roku 2014 Wydział liczył 93 członków krajowych (55 członków rzeczywistych i 38
członków korespondentów), 9 członków Akademii Młodych Uczonych oraz 55 członków zagranicznych.
W 2014 roku działalność korporacyjna Wydziału realizowana była w formie zebrań plenarnych, posiedzeń komisji działających przy
Wydziale oraz wydziałowych komitetów naukowych. Na zebraniach plenarnych omawiano najważniejsze sprawy związane z działalnością Wydziału i aktualne wydarzenia naukowe w Polsce
i na świecie. Na każdej sesji Dziekan Wydziału
przekazywał informacje o ważniejszych sprawach
poruszanych na posiedzeniach Prezydium PAN
i spotkaniach dziekanów z kierownictwem PAN.
Odbyły się dwa zebrania plenarne Wydziału:
• Na posiedzeniu plenarnym Wydziału w dniu
3 kwietnia pożegnano minutą ciszy zmarłego
w ostatnim czasie członka zagranicznego prof. Petera Alfreda Zieglera, szwajcarskiego uczonego,
geologa, specjalizującego się w tektonice i ewolucji basenów osadowych. Przekazano informacje
o zbliżających się wyborach władz Akademii oraz
omówiono wstępny harmonogram wyborczy. Dokonano wyboru dwóch przedstawicieli Wydziału
do komisji wyborczej (prof. A. Sobolewskiego
i prof. J. Pempkowiaka) oraz jednego do komisji
skrutacyjnej (prof. F. Przytyckiego) na kadencję
w latach 2015-2018. W ramach cyklicznych wykładów prezentowanych na posiedzeniach Wydziału prof. Waldemar Walczowski z Instytutu
Oceanologii PAN przedstawił wykład dotyczący roli prądów oceanicznych w kształtowaniu
globalnej cyrkulacji oceanicznej. Zatwierdzono
zmiany w składach komisji ds. nagród naukowych Wydziału. Na wniosek prof. A. Białynickiego-Biruli przeprowadzono dyskusję dotyczącą
sprawy wyboru przewodniczących sekcji i zasad
ich działania. Prof. M. Grad poinformował, że podział członków na poszczególne sekcje dokonał
się przy zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne PAN i każdy członek, jeżeli widzi taką po-

trzebę może zainicjować zebranie swojej Sekcji.
Ważnym punktem programu była dyskusja nad
nowelizacją Ustawy o PAN. Dziekan Wydziału
zaprezentował poprawki, które zostały zebrane
i które pojawiały się w rozmowach na posiedzeniach Wydziału. W dyskusji przeważały głosy
domagające się całkowitej zmiany Ustawy i napisania jej od nowa. Ponieważ nie ma takiej możliwości, zebrani zgodzili się na przedstawienie
kosmetycznych poprawek, które mogą być zaakceptowane, jednakże ogólną konkluzją z dyskusji
było stwierdzenie, aby w przyszłości kierownictwo PAN powołało odpowiedni zespół, który
w porozumieniu z całym środowiskiem stworzy
Ustawę napisaną przez zainteresowanych, a nie
tak jak do tej pory przez urzędników ministerstwa. Prof. M. Grad przedstawił najważniejsze
sprawy, jakimi zajmował się Wydział w okresie
od ostatniej sesji plenarnej. Były to m.in.: sprawy
związane z opiniowaniem wniosków dotyczących
współpracy międzynarodowej, opiniowaniem
ustaw przysyłanych przez Ministerstwa, spotkania z przedstawicielami doktorantów w instytutach PAN, przygotowanie wystawy w Turynie
(wspólnie z Wydziałem IV), ocena czterech czasopism wydawanych w ramach Wydziału, sprawy
bieżące oraz udział w sesjach sprawozdawczych
instytutów. Prof. M. Chmielewski, Wiceprezes
PAN, przedstawił starania Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych o włączenie do
PAN. Prezydium Akademii wyraziło się pozytywnie o tej propozycji i w najbliższym czasie
będzie powołany zespół składający się z członków Wydziału III i IV w celu wyrażenia opinii,
do którego wydziału Instytut zostanie włączony.
• Drugie zebranie plenarne Wydziału odbyło się
5 listopada, na którym przyznano nagrody naukowe Wydziału. Prof. S. Porowski z Instytutu
Wysokich Ciśnień PAN, przedstawił prezentację
dotyczącą ostatniej nagrody Nobla z dziedziny fizyki, otrzymaną przez prof. prof. Isamu Akasaki,
Hiroshi Amano i Shuji Nakamura za opracowanie wydajnej diody emitującej niebieskie światło.
Przyjęto wniosek Wydziału w sprawie przedstawienia na Prezydium PAN stanowiska w sprawie
zaangażowania Państwa w kreowanie strategicznych kierunków rozwoju przemysłu w zakresie
nowoczesnych technologii. W dalszej części
zebrania wybrano przedstawiciela Wydziału
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do Prezydium PAN (prof. Romana Micnasa),
trzech przedstawicieli do kapituły Akademii
Młodych Uczonych (prof. prof. M. Pfutznera,
S. Kwapienia i M. Chmielewskiego) oraz dwóch
przedstawicieli do komisji rewizyjnej PAN (prof.
F. Przytyckiego i prof. A. Gutercha). Prof. J. Lipkowski, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału, zreferował przebieg spotkania z przedstawicielami Wydziału do Rady Dyrektorów
PAN, a szczególnie wybór zastępstwa w radzie
za prof. M. Sarnę oraz przebiegu wyboru trzech
przedstawicieli do Rady na kadencję 2015-2018.
W zastępstwie prof. M. Sarny został powołany
prof. L. Sirko, natomiast w nowej kadencji jednostki naukowe Wydziału reprezentować będą:
prof. prof. M. Witko, M. Jeżabek i P. Rowiński.
Dyskutowano o ewentualnej zmianie Regulaminu
Rady Dyrektorów, gdyż w odczuciu większości,
Rada jest pozbawiona jakiejkolwiek możliwości
wpływania na problemy instytutów PAN. Dziekan Wydziału przedstawił informację o wynikach oceny komitetów, które wypadły najlepiej
spośród wszystkich wydziałów. Prof. M. Grad
poddał pod głosowanie utrzymanie niezmienionej struktury komitetów naukowych Wydziału
w nadchodzącej kadencji 2015-2018. Zebranie
plenarne w głosowaniu jawnym jednomyślnie
zaakceptowało strukturę komitetów.
Nagrody i wyróżnienia naukowe Wydziału
Laureatem nagrody naukowej im. Marii
Skłodowskiej-Curie za rok 2014 w zakresie
chemii został prof. Bogusław Buszewski za cykl
prac „Solwatacja a mechanizm retencji w ewolucji chormatograficznej w układzie RP HPLC
i HILIC”. W zakresie fizyki i astronomii nagrodę
naukową im. Stefana Pieńkowskiego przyznano
dr. hab. Szymonowi Kozłowskiemu, adiunktowi
w Obserwatorium Astronomicznym UW za cykl
prac opisujących odkrycie 758 kwazarów znajdujących się w tle Obłoków Magellana. W zakresie matematyki nagrodę naukową im. Wacława
Sierpińskiego otrzymał dr hab. Adam Skalski,
adiunkt w Instytucie Matematycznym PAN za
cykl prac opisujących badania entropii topologicznej w sensie Voiculescu, kwantowych grup
symetrii oraz analizy harmonicznej i geometrycz-

nej – teoria grup na lokalnie zwartych grupach
kwantowych. W zakresie chemii nagrodę naukową im. Włodzimierza Kołosa przyznano dr. Sebastianowi Stecko, adiunktowi w Instytucie Chemii Organicznej PAN za cykl prac dotyczących
stereoselektywnej reakcji Kinugasy oraz aplikacji
w syntezie terapeutyków β-laktamowych. W zakresie nauk o Ziemi nagrodę naukową im. Piusa
Rudzkiego otrzymał dr hab. Arkadiusz Derkowski, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk
Geologicznych PAN (oddział w Krakowie), za
cykl prac dotyczących przemian termicznych
dioktaedrycznych krzemianów warstwowych.
Nagrodę im. Stanisława Staszica otrzymał prof.
Zbigniew Sorbjan z Instytutu Geofizyki PAN za
cykl prac dotyczących oryginalnej gradientowej
teorii podobieństwa stabilnej warstwy granicznej
atmosfery.
Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się
w dniu 4 grudnia w Wydziale.
Nagrody i wyróżnienia członków Wydziału
Działalność członków Wydziału uhonorowana została licznymi wyróżnieniami i nagrodami,
m.in.: prof. Stefan Pokorski oraz prof. Jerzy
Zabczyk otrzymali Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe; prof.
Iwo Białynicki-Birula został laureatem Nagrody
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; prof. Bogdan
Marciniec został laureatem plebiscytu „Nauka
to Wolność” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz otrzymał godność „Wybitnej
Osobistości Pracy Organicznej – Złoty Hipolit”
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego; prof.
Wojciech J. Stec otrzymał Nagrodę Francuskiego Towarzystwa Chemicznego „SCF 2013
French-Polish Prize”; prof. Krzysztof Birkenmajer otrzymał nagrodę „Super Kolos”; prof. Zbigniew Jan Ciesielski otrzymał doktorat honoris
causa Uniwersytetu Gdańskiego; prof. Henryk
Woźniakowski otrzymał nagrodę główną Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha; prof. Andrzej Sobiczewski został
członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; prof. Ryszard Horodecki
otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski.
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Działalność komitetów naukowych
Ważnym obszarem działalności Wydziału jest
omówiona poniżej aktywność dwunastu komitetów naukowych działających przy Wydziale. Komitety prowadzą własne strony internetowe, na
których podane są ogólne informacje dotyczące
ich działalności.
Komitet Astronomii odbył jedno posiedzenie
plenarne, na którym dyskutowano o udziale Komitetu w Międzynarodowej Unii Astronomicznej,
statusie negocjacji w sprawie wejścia Polski do
ESO, nad obecnie realizowanymi i przyszłymi
projektami budowy astronomicznej infrastruktury
badawczej. Komitet przyjął uchwałę popierającą
udział polskich badaczy w projekcie „CubeSat”
i kontynuowanie realizacji w Polsce projektu
„Cherenkov Telescope Array”. Przedstawiono
informacje o działalności sekcji astronomicznej
w NCN. Komitet współorganizował: XXI Seminarium dla Nauczycieli Fizyki „Astronomia
w szkołach ponadpodstawowych”; „Copernicus
& Hevelius: Confrontations with relativistic
astrophysics”.
Prof. Andrzej Udalski uczestniczył w pracach zespołu negocjującego warunki umowy
o przystąpieniu Polski do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Negocjacje zakończyły się podpisaniem umowy. Komitet pełni
funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy
z Międzynarodową Unią Astronomiczną (IAU).
Komitet Chemii współorganizował i współfinansował dwie konferencje: XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne oraz AWPAC
2014 – „International Symposium on Air & Water
Pollution Abatement Catalysis”. Komitet udzielił honorowego patronatu Międzynarodowym
Targom Przemysłu Chemicznego. Komitet był
reprezentowany przez sześciu członków Komitetu w III Edycji Chemical Industry Forum and
Awards Gala (prof. Janusz Jurczak, prof. Bogdan
Marciniec, prof. Janusz Lipkowski, prof. Sławomir Jarosz, prof. Jacek Kijeński i dr Andrzej Konował). Organizatorem Gali był Executive Club,
organizacja zrzeszająca przedstawicieli top management, której misją jest wymiana doświadczeń, wiedzy i idei poprzez unikalną współpracę
świata praktyków biznesu, wybitnych przedstawicieli nauki i polityki. Kontynuowano współpracę

z Sekcją Dydaktyki Chemicznej PTCh na temat
dydaktyki chemii na poziomie szkoły średniej
i wyższej. Łącznikiem personalnym w/w sprawie była prof. Hanna Gulińska (UAM), przewodnicząca Sekcji Dydaktyki PTCh. Prezydium
Komitetu pełni funkcję Narodowego Komitetu
Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). Członkowie Komitetu pracują
w następujących agendach Unii: prof. Stanisław
Penczek jest członkiem Biura Wykonawczego –
najwyższego organu Unii oraz Działu Polimerów;
prof. Jacek Kijeński jest członkiem Komitetu
Chemii i Przemysłu w ramach Chemical Research
Applied to World Needs (CHEMRAWN); prof.
Małgorzata Witko jest narodowym przedstawicielem Działu Chemii Fizycznej i Biofizycznej.
Komitet Fizyki odbył dwa posiedzenia plenarne Komitetu, na których wygłoszono wykłady:
„Kwantowe lasery kaskadowe” (prof. Maciej Bugajski); „Ocena parametryczna jednostek badawczych w 2013 roku (prof. Jan Figiel – członek
KEJN); „Projekty ERC i inne programy Horyzont
2020 dla fizyków” (prof. Tomasz Dietl – członek
ERC); na temat azotku galu i tegorocznej nagrody
Nobla z fizyki (prof. Sylwester Porowski); „Nauczanie fizyki w szkołach wyższych w Polsce”
(prof. Ryszard Naskręcki); „Współpraca międzynarodowa w zakresie fizyki” (prof. Helena Białkowska); uwagi nt. ministerialnej punktacji czasopism naukowych (prof. Andrzej K. Wróblewski).
Komitet współfinansował lub współorganizował
16 konferencji: „54. Krakowska Szkoła Fizyki
Teoretycznej: Quantum Chromodynamisc Meets
Experiment”; XX Cracow Epiphany Conference
on the Physics at the LHC; Zakopane Conference on Nuclear Physics „Extremes of the Nuclear
Landscape”; „4th Workshop on ab initio phonon
calculations”; „Nadprzewodnictwo: właściwości
nadprzewodników i ich zastosowanie w nauce”;
XIX Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne 2014; Workshop on QCD and Diffraction at the LHC; XXII International Workshop on
Deep Inelastic Scattering and Related Subjects
(DIS2014); 43. Międzynarodowa Konferencja
Fizyki Półprzewodników; „32. Sympozjum im.
Maksa Borna: Grupy kwantowe, geometrie nieprzemienne i grawitacja kwantowa”; The European Conference Physics of Magnetism 2014; XXX
Warsztaty Naukowe „Lato z Helem”; XLV Ogól-
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nopolskie Seminarium „Magnetyczny rezonans
jądrowy i jego zastosowanie”; „6th International
Workshop on Multiple Partonic Interacitions at
the LHC”; 50. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej „Quantum Criticality in Condensed Matter:
Phenomena, Materials and Ideas in Theory and
Experiment”; „Oddziaływania przy najwyższych
energiach, a fizyka szkolna. Porównanie mechaniki klasycznej do wyników z Wielkiego Zderzacza
Hadronów LHC”. Komitet jednomyślnie poparł
stanowisko Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki
i Dyrektorów Instytutów Fizyki z dnia 23 listopada br. krytycznie odnoszące się do propozycji finansowania studiów polskich studentów na
uczelniach zagranicznych. Komitet pełni funkcję
Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Fizyki Czystej i Stosowanej
(IUPAP). Członkowie Komitetu wchodzą, podobnie jak w latach poprzednich, w skład międzynarodowych organizacji naukowych.
Komitet Matematyki odbył dwa posiedzenia plenarne, na których m.in.: podsumowano dyskusję nad rozwojem statystyki w Polsce
i rozwojem zastosowań matematyki w Polsce;
przedstawiono informację o pracach Narodowego Centrum Nauki; przedstawiono sprawozdanie
polskich delegatów ze Zgromadzenia Ogólnego
i Międzynarodowego Kongresu Matematyków
w Korei Południowej; wysłuchano sprawozdania przewodniczących Komisji Statystyki
i Komisji Zastosowań Matematyki z ich działalności; dyskutowano nt. utworzenia Komisji/
Zespołu Dydaktyki; omówiono sprawę stosowania oceny parametrycznej działalności naukowej matematyków. Komitet współorganizował
lub współfinansował konferencje: „Probabilistic
Aspects of Harmonic Analysis”; XL Konferencja
„Statystyka Matematyczna”; „Constructive Approximation of Functions; Joint Meeting of the
German Mathematical Society (DMV) and the
Polish Mathematical Society (PTM)” – w skrócie
DMV-PTM; „Perspectives of Modern Complex
Analysis; Young Set Theory Workshop”; „Children’s Mathematical Education”. Komitet pełni
funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy
z Międzynarodową Unią Matematyczną (IMU).
W szczególności Komitet brał udział w dyskusjach dotyczących przyjęcia lub awansu nowych
krajów członkowskich.

Komitet Chemii Analitycznej odbył jedno
posiedzenie plenarne, na którym wygłoszono
4 referaty naukowe laureatów nagród za najlepsze
prace doktorskie przyznane przez Merck Polska
dla dr Sylwi Król „Lotne i średniolotne związki
organiczne, jako istotny parametr w ocenie jakości powietrza wewnętrznego”; MS Spektrum
dla dr Marty Pokrzywnickiej „Zastosowania
diod elektroluminescencyjnych do konstrukcji detektorów i sensorów chemicznych”; LGC
Standards dla dr Marty Słomińskiej „Wytwarzanie bezmatrycowych materiałów odniesienia
lotnych związków organicznych z zastosowaniem procesu termicznego rozkładu związków
powierzchniowych”; Perlan Technologies dla
dr Sylwii Magiery „Opracowanie metod oznaczania mieszanin wybranych związków polifenolowych, wybranych leków oraz ich metabolitów
i ich aplikacje”. Komitet współorganizował lub
współfinansował konferencje: XX Konferencję
„Gospodarka odpadami komunalnymi”; 8th International Conference on Breath Research &
Cancer diagnosis; X Konferencję Chromatograficzną „Chromatografia – niezbędne narzędzie
w nauce i technice”; XIII Konferencja „Elektroanaliza w teorii i praktyce”; XXIII Ogólnopolskie
Sympozjum Bromatologiczne „Bromatologia dla
społeczeństwa XXI wieku”; „Analiza specjacyjna – możliwości i kierunki rozwoju”; „Analiza
Chemiczna w Ochronie Zabytków XIV w.”;
IX Sympozjum „Analiza przepływowa”; Seminarium z warsztatami „Efekty matrycowe oraz
kontaminacja w analizie próbek biologicznych”;
XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne
„Nowoczesne metody przygotowania próbek
i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”.
Komitet Krystalografii odbył jedno posiedzenie Komitetu, na którym m.in. przedstawiono informację o obchodach Międzynarodowego Roku Krystalografii 2014; przeprowadzono
dyskusję dotyczącą stosowania definicji i pojęć
w krystalografii. Komitet współorganizował
i współfinansował: 56. Konwersatorium Krystalograficzne; Sesję Naukową i Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego i Laue
Symposium. Czynnie uczestniczył w obchodach
Międzynarodowego Roku Krystalografii 2014,
poprzez organizację i współudział w I Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej; wystawie
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„W niezwykłym świecie kryształów”; konkursie
dla uczniów i studentów „Kryształy w życiu człowieka”; w I Ogólnopolskim konkursie wzrostu
kryształów dla młodzieży szkolnej. Komitet pełni
funkcje Narodowego Komitetu ds. współpracy
z Międzynarodową Unią Krystalografii (IUCr).
Udział członków Komitetu w komisjach problemowych Unii jest podobny jak w latach poprzednich.
Komitet Badań Morza odbył dwa posiedzenia plenarne, na których najważniejszymi sprawami były m.in. zapoznanie się z osiągnięciami
naukowo-dydaktycznymi Akademii Morskiej
w Gdyni i Instytutu Oceanologii PAN oraz wysłuchanie referatów naukowych „Rozpraszania
światła w wodach” i „Amunicja chemiczna – od
oszacowania do monitoringu”. W okresie między
posiedzeniami plenarnymi Komitetu odbyły się
dwa zebrania Prezydium Komitetu, na których
omawiano sprawy bieżące oraz m.in.: sprawy dotyczące potencjalnej roli Komitetów PAN w działalności opiniodawczej; uczestnictwo Komitetu
w Bałtyckim Festiwalu Nauki; ocenę realizacji
planu wydawniczego Komitetu w roku 2014;
współpracę z organizacjami samorządowymi oraz
pozarządowymi działającymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania środowiskiem
w regionie nadmorskim; rolę wewnętrznych
Zespołów Zadaniowych ds. Opinii i Rozwoju:
Biologii Morza, Chemii Morza, Fizyki Morza
oraz Geologii Morza; wyniki oceny działalności
komitetów naukowych PAN; organizacji spotkania Naukowego Komitetu Badań Oceanicznych
w 2016 roku w Polsce; informacji o działalności
European Marine Board; inicjatywę powołania
pierwszego w Polsce podwodnego rezerwatu „Podmorskiego Ogrodu” w Gdyni. Komitet
współorganizował i współfinansował: cykl seminariów „Evolution of the Baltic Sea”; konferencję „Chemia, geochemia i ochrona środowiska
morskiego” oraz III Seminarium Naukowe „Najnowsze osiągnięcia młodych geologów morza”.
Komitet jest wydawcą kwartalnika Oceanologia.
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds.
współpracy z Komitetem Naukowym Badań Oceanicznych (SCOR).
Komitet Badań Czwartorzędu odbył dwa
posiedzenia plenarne, na których m.in. wysłuchano dwóch referatów „Rola rocznie laminowanych osadów jeziornych w rekonstrukcjach

paleogeograficznych – stan badań osadów jeziora Czechowskiego” oraz „Chronostratygrafia
późnego glacjału i holocenu na obszarze Polski”.
Przedstawiono plan i realizację prac poszczególnych Sekcji i Zespołu oraz prac związanych z organizacją planowanych na rok 2015 konferencji
naukowych. Prezydium Komitetu odbyło pięć posiedzeń, na których omówiono sprawy dotyczące działalności wydawniczej czasopisma Studia
Quaternaria; podjęto sprawy związane z wnioskami o dofinansowanie działalności w ramach
DUN. Komitet współorganizował lub współfinansował konferencje: 2nd International Conference: „Climate Change – The environmental and
socio-economic response in the Southern Baltic
region”; 7th Loess Seminar „Kukla Loessfest”;
7th International Symposium on Testate Amoebae
(ISTA-7); XXI Konferencję „Stratygrafia Plejstocenu Polski, dynamika lądowodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej”; X Zjazd Geomorfologów Polskich
„Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza,
teraźniejszość, przyszłość”; XV Warsztaty Sedymentologiczne „Ewolucja środowisk sedymentacyjnych regionu Pobrzeża Kaszubskiego” oraz
III Konferencję Geoarcheologiczną „Impact of
the Holocene rapid climate events (8.2, 5.9, 4.2 ka
and others) on past cultures and civilizations”. Komitet opublikował jeden tom Studia Quaternaria
w formie dwóch zeszytów. Komitet pełni funkcję
Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Badań Czwartorzędu (INQUA),
a członkowie Prezydium Komitetu wchodzą
jednocześnie w skład Unii, łącznie 7 osób.
Komitet Geofizyki odbył dwa posiedzenia plenarne, na których wygłoszono referaty:
„Wstępne wyniki badań sejsmicznych krawędzi
kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce – projekt PolandSPAN”; „Gaz z łupków – różne aspekty, poszukiwania, ocena, wydobycie”; „Polska
metoda wydobycia gazu z łupków – wyzwania
badawcze”; „Monitorowanie szczelinowania złóż
gazu w łupkach”; „Monitoring sejsmiczny procesu szczelinowania hydraulicznego – otwór Łebień
LE-2H” oraz wytypowano kandydata komitetu
do nagrody naukowej im. Stanisława Staszica.
Komitet współorganizował i współfinansował
„Symposium on the Application of Geophysics to Mining, Engineering and Environmental
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Protection”. Komitet opublikował 2 numery
Przeglądu Geofizycznego oraz 6 numerów Acta
Geophysica.
Komitet Nauk Geograficznych odbył dwa
posiedzenia plenarne, na których m.in. omówiono
organizację warsztatów geograficznych „Środowisko geograficzne i współczesne przemiany krajobrazu”, przygotowania do następnych warsztatów „Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne
uwarunkowania rozwoju Madery”, dyskutowano
propozycję zgłoszenia grantu do Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju „Przekształcenia środowiska geograficznego Polski w perspektywie
2050: scenariusze, prognozy i konsekwencje”;
dyskutowano o utworzeniu czasopisma Komitetu;
wygłoszono referat „Refleksje na temat raportu
– Przestrzeń życia Polaków”. Omawiano sprawy bieżące dotyczące sprawozdania z obchodów
Ogólnopolskiego Dnia Geografa; przygotowania
do Konferencji Regionalnej „Changes, Challenges, Responsibility” Międzynarodowej Unii
Geograficznej w Krakowie; dyskutowano o przygotowaniach do Kongresu Geografów Polskich
w Lublinie; w sprawie ustanowienia Medalu im.
Wincentego Pola przez Prezesa PAN. Posiedzenia
Prezydium Komitetu dotyczyły szczegółowych
kwestii funkcjonowania komitetu (przygotowywania pism, przeprowadzonych rozmów ze specjalistami, wzorów dyplomów i nagród, współpracy krajowej i międzynarodowej), a w większości
poświęcone były przygotowywaniu spraw, które
następnie były rozpatrywane i omawiane na zebraniach plenarnych. Komitet współorganizował
lub współfinansował konferencje „Ocena stopnia
przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo”;
„Świadczenia ekosystemów, jako przedmiot
badań interdyscyplinarnych”; „Geografia, jako
przedmiot nauczania akademickiego i szkolnego”; „Miasto w badaniach i praktyce”; „Korytarze drogowe a środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny”. Komitet pełni
funkcje Komitetu Narodowego ds. współpracy
z Międzynarodową Unią Geograficzną (IGU).
Komitet w swojej działalności podejmuje bilateralną współpracę międzynarodową z Ukrainą,
Niemcami i Rosją.
Komitet Nauk Geologicznych odbył dwa
posiedzenia plenarne. Wygłoszono referaty:
„System Osłony Przeciwosuwiskowej – wyko-

rzystanie wiedzy geologicznej w zarządzaniu
geozagrożeniami”; „Hydrogeologiczne aspekty
poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów”; „Empiryczna ocena
wiarygodności określenia denudacji chemicznej
metodą modeli numerycznych”. Posiedzenia Prezydium odbywały się każdorazowo przed zebraniami plenarnymi, w celu ustalenia porządku obrad oraz wypracowania propozycji tematycznych
na kolejne zebrania Komitetu. Komitet publikuje
kwartalnik Acta Geologica Polonica. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy
z Międzynarodową Unią Nauk Geologicznych
(IUGS) – zadania komitetu narodowego realizuje
prof. Andrzej Żelaźniewicz; Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodowym Programem Korelacji Geologicznej (IGCP) – zadania
komitetu realizuje prof. Szczepan Porębski; prof.
Alfred Uchman jest łącznikiem z Geologiczną
Asocjacją Karpato-Bałkańską.
Komitet Nauk Mineralogicznych odbył dwa
posiedzenia plenarne, na których przygotowano
i zatwierdzono ostateczną wersję ankiety dotyczącej najistotniejszych kierunków badań mineralogicznych w Polsce. Na podstawie wyników
ankiety komitet dokonał porównania wiodących
badań naukowych w Polsce z tendencjami światowymi. Zaprezentowano dwa referaty „Odkrycie
tektytów (mołdawitów) z obszaru Polski” i „Piławit – nowy minerał z obszaru Polski”. Omawiano
sprawy dotyczące nowoczesnych podręczników
akademickich z dziedziny nauk mineralogicznych. Ustalono, że na stronie internetowej Komitetu będzie prezentowana kronika mineralogiczna, w której odnotowywane będą znaczące
osiągnięcia polskich geochemików, mineralogów
i petrografów. Pojawi się także odrębna rubryka
„Sylwetki młodych uczonych”, w której prezentowane będą osiągnięcia młodych przedstawicieli nauk mineralogicznych. Podjęto inicjatywę
tłumaczenia najlepszych anglojęzycznych podręczników akademickich na język polski oraz
wznowienia wydawania Informatora o naukach
mineralogicznych w Polsce i opracowania Informatora o muzeach i kolekcjach mineralogicznych w Polsce. Komitet objął patronatem honorowym międzynarodowe sympozjum „Peg2015
– 7th International Symposium on Granitic
Pegmatites”.
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Czł. rzecz. PAN Janusz Lipkowski
Przewodniczący Rady Kuratorów
Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
(kadencja 2011-2014)
W imieniu Rady Kuratorów, jej przewodniczący i wiceprzewodniczący, koordynowali prace
związane z zaopiniowaniem wniosków jednostek
naukowych Wydziału o dotacje na działalność
statutową w 2015 roku.
Rada zbierała się trzykrotnie na posiedzeniach
plenarnych. Na posiedzenia Rady zapraszano
członków Wydziału niewchodzących w skład
Rady. Pomiędzy posiedzeniami plenarnymi wymiana informacji oraz niezbędne decyzje podejmowane były w trybie e-mailowym.
Przeprowadzono konkursy na stanowisko dyrektora w: Centrum Badań Kosmicznych – dyrektorem został ponownie prof. Marek Banaszkiewicz;
Instytucie Fizyki Molekularnej – dyrektorem został prof. Bogdan Idzikowski; Instytucie Katalizy
i Fizykochemii im. Jerzego Habera – dyrektorem
ponownie została prof. Małgorzata Witko; Instytucie Matematycznym – dyrektorem ponownie
został prof. Feliks Przytycki; Centrum Astronomicznym – dyrektorem został prof. Piotr Życki;
Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych – dyrektorem został ponownie prof. Andrzej
Jeżowski; Instytucie Wysokich Ciśnień – dyrektorem została ponownie dr hab. Izabella Grzegory.
Dokonano, za pośrednictwem trzyosobowych
zespołów powołanych przez Radę, oceny trzynastu instytutów Wydziału które pozostały do oceny
z ubiegłej kadencji. Wszystkie oceny zostały przeprowadzone bardzo wnikliwie, niektóre z nich
zawierają sugestie, co do działalności placówek,
bądź rozwiązań, które w przyszłości mogą lepiej
eliminować ewentualne problemy. Materiały zostały przekazane kierownictwu poszczególnych
instytutów. Rada Kuratorów musiała dokonać
oceny wszystkich instytutów Wydziału w kadencji, co wymusiło zmianę przyjętego przez Radę
na początku kadencji harmonogramu, zakładającego, że okresowa ocena powinna bezpośrednio
poprzedzać wybory dyrektora. W przyszłości plan
działania powinien przewidywać kadencyjność
kierownictwa Rady, co powinno wykluczyć nawarstwienie pracy, jak to nastąpiło w bieżącym
roku sprawozdawczym.

W roku sprawozdawczym dokonano również
oceny komitetów podległych Wydziałowi. Ocena
wypadła bardzo dobrze na tle innych wydziałów.
Jednak posiedzenia, na których o niej dyskutowano zdominowane były krytycznymi uwagami
skierowanymi pod adresem kierownictwa Akademii, które nie przyjęło uwag i sugestii zgłoszonych przez Radę, dotyczących kryteriów oceny
komitetów. W szczególności krytykowano system
oceny parametrycznej i Rada zobowiązała przewodniczącego do zaprezentowania jej stanowiska
władzom PAN. Stanowisko to jest następujące:
„Rada przedstawiła wyniki oceny parametrycznej swoich komitetów, ale nie uważa ich za
miarodajne dla łącznej oceny, którą Rada oparła
o wypracowane przez siebie wcześniej kryteria.
Wprawdzie wyniki tych dwu ocen dla komitetów
Wydziału są wzajemnie niesprzeczne, to jednak
obowiązujący system parametryczny Rada ocenia
zdecydowanie negatywnie”.
Podobnie jak w latach ubiegłych, Rada zajmowała się doraźnie sprawami zleconymi przez
Prezesa PAN oraz wynikającymi z obowiązków
ustawowych.
CENTRUM ASTRONOMICZNE
im. Mikołaja Kopernika PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Marek J. Sarna (do
31 sierpnia 2014 r.)
prof. dr hab. Piotr Życki (od 1 września 2014 r.)
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Michał Różyczka
Instytut (kategoria „A+” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 76 pracowników, w tym 38 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
193 prace, z tego 137 prac w recenzowanych
czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 60 projektów badawczych, 15 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej;
we współpracy z zagranicą realizowano 10 tematów.
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Wybrane wyniki:
• Przeanalizowano proces Penrose’a dla ogólnego przypadku dowolnego tensora momentu-pędu
i pokazano, że podobnie jak w przypadku cząstek,
koniecznym warunkiem procesu jest pochłanianie
ujemnej energii i momentu pędu, ale nie musi ona
ograniczyć się do pochłaniania cząstek. W przypadku cząstek, wymaganym i wystarczającym
warunkiem aby proces Penrose’a był w stanie
przyspieszać cząstki kosztem energii rotacyjnej
czarnej dziury jest pochłanianie przez czarną
dziurę cząstek o ujemnej energii i momencie
pędu. Wyniki pozwoliły ustalić, że w przypadku relatywistycznych dżetów produkowanych
w środowisku przytrzymywanych magnetycznie dysków akrecyjnych (ang. magnetically arrested disks – MAD) energia wydobywana jest
z rotującej czarnej dziury poprzez mechanizm
Blandforda-Znajka oraz, że ten mechanizm jest
elektromagnetyczną wersją procesu Penrose’a.
Pozwala to na uzyskanie bardzo wysokich efektywności ekstrakcji energii – zjawiska obserwowanego, a dotąd niewytłumaczonego – w symulacjach numerycznych procesu akrecji materii na
czarne dziury.
• Opracowano nowy model strugi relatywistycznej w układach podwójnych giazd. W modelu
uwzględniono przyspieszanie cząstek wzdłuż
strugi, straty promieniste i adiabatyczne, adwekcję elektronów wzdłuż strugi oraz proces synchrotronowej absorpcji fotonów i kreacji par.
Model zastosowano w szczególności do badania
własności układów podwójnych gwiazd w stanie twardym, w którym obserwowane widmo
w zakresie radiowym jest płaskie. Pokazano,
że w takim przypadku wymagane są stałe straty
energetyczne, a strumień energii magnetycznej
musi pozostawać stały. Model wykorzystano do
modelowania widma obiektu Cyg X-1.
• Pokazano jak dostępne obserwacje Wszechświata interpretowane obecnie w ramach modelu
Friedmann’a z niezerową, ujemną stałą kosmologiczną (ΛCDM) mogą zostać zinterpretowane
w ramach niejednorodnego modelu kosmologicznego Lemaitre’a-Tolman’a (LT) bez stałej kosmologicznej. Interpretacja taka pozwala uniknąć
pojawiającego się obecnie problemu „ciemnej
energii”. Wykazano, że stożki świetlne obserwatorów w modelu ΛCDM mogą zostać odtworzone

w modelu LT, że zależność odległość-przesunięcie
ku czerwieni również może pozostawać taka
sama niezależnie od modelu. Stwierdzono, że
w badanym modelu LT pojawia się zjawisko przecięcia powłok, jednak leży ono w bardzo dalekiej przyszłości względem obecnego obserwatora
i nie ma żadnych konsekwencji dla dotychczasowych obserwacji. Zbadano wpływ zjawiska
przesunięcia ku błękitowi (blueshift – odwrotność redshiftu) na obserwacje kosmologiczne.
Pokazano, że przy odpowiednio dobranych parametrach modelu LT, blueshift powstaje tylko
na promieniach wyemitowanych przed ostatnim
rozproszeniem, tzn. w epoce, do której opisu
model LT nie nadaje się, gdyż dla niej założenie
zerowego ciśnienia (wbudowane w model LT) nie
jest spełnione.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• W ramach projektu BRITE-PL zbudowano
i wystrzelono dwa polskie satelity astronomiczne
we współpracy z partnerami z Kanady i Austrii.
W roku 2014 został wystrzelony drugi z satelitów i tym samym zakończono fazę umieszczania
instrumentów na orbicie. W ten sposób pokonano istotną barierę technologiczną i logistyczną –
po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono cały
proces od montażu satelity, poprzez organizację
procedury wystrzelenia, po organizację i użytkowanie centrum kontroli lotów i komunikacji.
Projekt BRITE-PL przeszedł obecnie do fazy
uruchamiania satelitów i pierwszych obserwacji naukowych. Przygotowano specjalistyczne
oprogramowanie do analizy fotometrycznej obrazów gwiazd. Na posiedzeniu w grudniu 2014 r.
w Wiedniu, BEST, czyli zarząd współpracy
BRITE, uznał polski pakiet za najlepszy spośród
3 zgłoszonych do oceny, i będzie on stanowił
standardowe narzędzie obróbki danych Konstelacji BRITE. Konstelacja BRITE będzie prowadziła
badania wnętrz jasnych gwiazd metodą astrosejsmologii. Astrosejsmologia to technika określania
budowy gwiazd na podstawie analizy warunków
powstawania i propagacji w nich fal stojących,
obserwowanych jako oscylacje blasku.
• W ramach projektu Cherenkov Telescope Array (CTA) udało się w Polsce wybudować prototyp konstrukcji, tzw. małego teleskopu SST-1M.
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Prototyp został uruchomiony w Instytucie Fizyki PAN w Krakowie i jest obecnie wyposażany w zwierciadła produkowane w Armenii,
układ kolimacji zwierciadeł z Centrum Badań
Kosmicznych PAN w Warszawie, oraz kamerę
cyfrową opracowywaną na Uniwersytecie w Genewie, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W Instytucie realizowano zadania wynikające
z udziału Polski w międzynarodowym konsorcjum CTA, w tym: określenie celów naukowych
projektu CTA; symulacje numeryczne prototypu
małego teleskopu SST-1M oraz sieci teleskopów SST-1M; opracowanie układu tzw. centralnego triggera i elementów systemu akwizycji
danych.
• Kontynuowano badania używając danych
z Obserwatorium Kosmicznego Herschela
(HSO), uzyskanych m.in. w ramach polskiego
czasu gwarantowanego. Prowadzono badania
w dwóch obszarach: dotyczącym analizy danych
uzyskanych instrumentem HIFI, PACS i SPIRE
na pokładzie HSO dla tlenowej gwiazdy AGB,
oraz dotyczącym analizy danych z instrumentów PACS i SPIRE uzyskanych dla 11 mgławic
planetarnych.

skie Konsorcjum projektu „Cherenkov Telescope
Array”.

Uzyskane doktoraty:
Arkadiusz Hypki Properties of blue straggler populations in evolving star clusters based on the
MOCCA dynamical simulation;
Magdalena Otulakowska-Hypka Study of outbursts properties of dwarf novae.

Wybrane wyniki:
• Wyniesiono na polarną orbitę satelitę z misją RELEC, której celem jest monitorowanie
relatywistycznych elektronów i diagnozowanie
zjawisk fizycznych związanych z wyładowaniami atmosferycznymi oraz zjawisk związanych
z wysypywaniem się cząstek energetycznych
z pasów radiacyjnych Ziemi. Na pokładzie satelity działa zbudowany w Centrum ultraszybki
analizator fal radiowych diagnozujący 3 składowe pola elektrycznego w zakresie od 50 kHz do
15 MHz. Pierwsze rezultaty przyniosły niezwykle
interesujące wyniki opisujące kilometrowe zorzowe promieniowanie Ziemi i drobnoskalową
strukturę obszarów zorzowych.
• Wykonano analizę drapowania pól międzygwiazdowych o natężeniu, która wykazała, że
udrapowana na heliopauzie linia międzygwiazdowego pola magnetycznego przecina trajektorię
Voyagera, powinna mieć w tym miejscu kierunek
zbliżony do obserwowanego. Wynik potwierdza
przekroczenie heliopauzy przez Voyagera 1;

Jednostka jest członkiem centrum PAN pn. Centrum Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet).
Centrum należy do 3 sieci naukowych: „Polska
Sieć Astrofizyki Cząsteczek”; „Sieć naukowa
w dziedzinie badań teoretycznych cząstki – astrofizyka-kosmologia”; „Centrum Zaawansowanych
Badań w Zakresie Astrobiologii i Dziedzin Pokrewnych CASA”.
Centrum jest członkiem 8 konsorcjów naukowych, w tym m.in.: Polskie Konsorcjum Eksperymentu H.E.S.S.; Konsorcjum Astro-Grid;
Polskie Konsorcjum LOFAR; Polskie Konsorcjum „BRITE: Polski Satelita Naukowy”; Pol-

 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18
 (22) 329-61-40, fax 48 (22) 841-00-46
 e-mail: camk@camk.edu.pl
www.camk.edu.pl

CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Marek W. Banaszkiewicz
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Zbigniew Kłos
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 168 pracowników, w tym 39 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
104 prace, z tego 53 prace w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 91 projektów badawczych, 12 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 130 tematów.
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jest niezależnym argumentem za tym, że środek
wstęgi IBEXa to kierunek niezaburzonego pola;
przewiduje się kierunek pola międzygwiazdowego na trajektorii Voyagera 2.
• W wyniku realizacji zadania badawczego
„Fizyka składowych gazowej i pyłowej ośrodka międzyplanetarnego. Modele oddziaływania
wiatru słonecznego z lokalnym ośrodkiem międzygwiazdowym (składowa neutralna)” opublikowano wyniki, które rzucają nowe światło na
dynamikę nieregularnych przepływów w płynach.
Okazuje się, że zachowanie takiego układu deterministycznego może być bardzo złożone: od
równowagi czy ruchu regularnego (okresowego),
poprzez intermitencję (gdzie przeplatają się ruchy regularne i nieregularne), aż do zachowania
nieokresowego. Możliwe są dwa rodzaje takich
przepływów nieokresowych, a mianowicie ruch
chaotyczny i hiperchaotyczny.
Osiągnięcie działalności naukowej jednostki
o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym:
• Uruchomiono 24 godz. serwis HelgeoSSA
monitorujący wpływ jonosfery i troposfery na
propagacje fal radiowych dla radiokomunikacji i nawigacji. Stale aktualizowany jest system
łączności dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa. Wdrożono udostępnianie danych w ramach
projektu/serwisu ESPAS. Uruchomiono pomiary
jonosferyczne dla Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technicznego.
Zastosowania wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• Wyniesiono na orbitę drugiego polskiego satelitę naukowego BRITE-PL Heweliusz zbudowanego w laboratoriach CBK PAN. Satelita służy
do obserwacji najjaśniejszych gwiazd zmiennych
w naszej Galaktyce. Testy potwierdziły poprawność działania wszystkich urządzeń i satelita rozpoczął przekazywanie danych pomiarowych dla
programu naukowego Centrum Astronomicznego
im. Mikołaja Kopernika PAN.
• Aparatura badawcza skonstruowana w laboratoriach Centrum do badania właściwości podłoża jądra komety, na pokładzie lądownika Philea
w ramach Misji ESA ROSETTA umieszczona
została na powierzchni jądra komety krótkookre-

sowej 67P/Czuriumow-Gierasimienko. Po skomplikowanym osadzaniu lądownika, rozłożeniu
i uruchomieniu napędu elektromagnetycznego
instrument nazwany MUPUS przesłał pierwsze
dane pomiarowe, pracując zgodnie z założeniami. Dokonano pierwszego takiego eksperymentu
w dziejach ery kosmicznej cywilizacji.
• W projekcie „Wyspecjalizowane łożyska toczne hybrydowe do stosowania w przemyśle kosmicznym” (ROLOKOS), realizowanego wspólnie z Politechniką Warszawską oraz Institute for
Sustainable Technologies NRI opracowano testowe stanowisko badawcze do pomiaru momentu
obrotowego łożysk, pracujące w symulowanym
środowisku (niski poziom ciśnienia, szeroki zakres temperatur).
• Opracowano nowatorskie urządzenie drążące
EMOLE (ESA PECS) z liniowym, bezpośrednim napędem elektromagnetycznym. Zasada
działania opiera się na wymianie energii między
trzema masami urządzenia (młotkiem, obudową
i przeciw-masą). Nowy napęd penetratora będzie
bardziej niezawodny i dostosowany do poziomu
zasilania urządzenia.
• Opracowano katalog 157 komet bliskoparabolicznych: New catalogue of one-apparition
comets discovered in the years 1901-1950. I. Comets from the Oort spike. W tym roku zostały
przeprowadzone rachunki końcowe, analiza statystyczna wyników. Ponadto zostały przygotowane
indywidualne strony badanych komet do internetowego katalogu komet jednopojawieniowych
(ssdp.cbk.waw.pl).
• Empirycznie potwierdzono zmiany fazy efektów tektonicznych w masywie Książa (Depresja
Świebodzic). Dodatkowo uruchomiono rejestrację
3D ruchów na uskoku. Rozpoczęto pomiary zmian
stężenia radonu 222Rn na uskokach i w przestrzeni korytarzy Laboratorium Geodynamicznego
w Książu w celu wyznaczenia zależności kinematyki masywu Książ i zmian stężenia radonu.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Wykonano zobrazowania hiperspektralne
spektrometrem na wybranych poligonach testowych, w okolicach lotniska Modlin i miasta Marki.
• W ramach zadania „Rozwój zintegrowanych
aplikacji opartych o dane z programów Galileo

– 124 –

i Copernicus ze szczególnym uwzględnieniem
zarządzania kryzysowego” Centrum dostarczało
danych obserwacyjnych GNSS ze stacji CBKA
dla Małopolskiego Systemu Precyzyjnego Pozycjonowania MSPP.
• Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu bierze aktywny udział w realizacji polskiej
aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS. Stacja
BOR1 to jedna z referencyjnych stacji całego systemu, wykonująca permanentne pomiary techniką
GPS. Z sieci ASG-EUPOS, a tym samym z pomiarów dostarczanych przez stację BOR1 24 godz./
dobę, codziennie korzysta wiele instytucji samorządu terytorialnego (na szczeblu województwa,
powiatu, gminy) http://www.asgeupos.pl.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• W ramach międzynarodowego projektu OSIRIS „The Scientific Camera System Onboard ROSETTA” uzyskano ogromną liczbę zdjęć jądra
komety 67P/Churiumov-Gerasimenko. Z analizy
danych otrzymano wiele nowych faktów między
innymi wstępny, ale szczegółowy opis struktur
zarejestrowanych na powierzchni komety. Obrazy
te pokazują skomplikowany kształt podobny do
hantli: dwóch nieregularnych, asymetrycznych
płatów połączonych węższą poprzeczką. Struktura powierzchni jest bardzo niejednorodna. Wykonano także pierwsze oszacowania objętości,
które po uwzględnieniu masy ciała, wyznaczonej
innymi technikami pozwoliły określić gęstość na
0,47 g·cm-3. Obrazy z kamer OSIRIS ujawniły również strumienie pyłu opuszczające jądro komety.
• Przeprowadzono wstępną analizę skalibrowanych pomiarów pyłu w komie komety 67P/
Czuriumow-Gierasimienko z obserwacji VIRTIS/
Rosetta na podstawie uśrednionych kilku tysięcy
widm. Rozpoczęto nowy etap prac zmierzających
do ulepszenia procedur do wizualizacji danych,
szczególnie ważne dla widm o małym kontraście
jak w przypadku poszukiwania pyłu i molekuł
w komie komety. Łącznie z całym zespołem
VIRTIS/Rosetta przeprowadzono analizę widm
powierzchni komety.
Uzyskano patenty: „Analog gruntu księżycowego”; „Elektryczne urządzenie zwalniające do
zwalniania ładunku podwieszanego”; „Układ

sterowania aktywnego tłumienia wibracji szerokopasmowych”; „Urządzenie do odbioru i gromadzenia danych”.
Udzielono praw ochronnych na znak towarowy
CBK PAN.
Tytuł profesora uzyskała Jolanta Nastula.
Uzyskane doktoraty:
Mirosław Kowaliński Metody pomiaru promieniowania rentgenowskiego Słońca spektrometrem
Sphinx;
Shishir Priyadarshi B-splines Model of Ionospheric Scientilation.
W Centrum działa Centrum Doskonałości pn.
Centrum Georeferencyjne dla potrzeb geodezji,
telekomunikacji i ekologii.
Centrum należy do 14 sieci naukowych, w tym
m.in.: „ISMN TUWIEN”; „International Laser
Ranging Service”; „Polska Sieć Badawcza Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego
GGOS-PL”; „Geofizyka Satelitarna”; „Krajowe
Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej”.
Centrum jest członkiem 37 konsorcjów naukowych, w tym m.in.: BRITE PL; Discorsi Galilei;
GeoPlanet; Narodowe Centrum Radioastronomii
i Inżynierii Kosmicznej; POLFAR.
 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 (kategoria „B” w rankingu MNiSW) zatrudnia 180 pracowników, w tym 70 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
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Działalność naukowa: opublikowano łącznie
104 prace, z tego 78 w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 48 projektów badawczych, 34 zadania
badawcze w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 22 tematy.
Wybrane wyniki:
• W ramach projektu „Możliwości wielofunkcyjnej modyfikacji tkanin zawierających sieć
przewodzącą utworzoną z wielościennych nanorurek węglowych” opracowano i wytworzono,
metodą napawania, tkaniny bawełniane z przewodzącą siecią 3D nanorurek węglowych. Zaproponowano mechanizm i opracowano sposób wytwarzania powierzchni superhydrofobowych na
tkaninach bawełnianych (hydrofilowych) z wykorzystaniem reakcji sililowania za pomocą trichlorosilanu w bezwodnym środowisku toluenu. Po
modyfikacji otrzymano tkaniny, dla których kąt
zwilżania wynosił WCA >170°, a kąt poślizgu –
SA < 7°. Tego typu materiały są wykorzystywane
w przemyśle tekstylnym do wytwarzania lekkich
„oddychających” przewodzących i samoczyszczących się membran ekologicznych.
• W ramach projektu „Kryształy koloidalne
z mikrosfer o rdzeniu polistyrenowym i powłoce zawierającej poliglicydol do zastosowań
w medycznych testach diagnostycznych” zbadano mechanizm kopolimeryzacji emulsyjnej hydrofobowego monomeru małocząsteczkowego
i hydrofilowego makromonomeru. Na przykładzie polimeryzacji styrenu i poliglicydolu, po raz
pierwszy na świecie opisano sposób nukleacji
cząstek pierwotnych, a następnie wytwarzania
z ich udziałem cząstek właściwych. Określono
wpływ mechanizmu nukleacji na kinetykę kopolimeryzacji oraz na strukturę powstających
nano- i mikrocząstek. Syntetyzowane nano- i mikrocząstki są przydatne, m.in. do wytwarzania
kryształów koloidalnych stosowanych w optoelektronice oraz do budowy urządzeń i zestawów
diagnostycznych.
• W ramach projektu „Nowe strategie spektroskopii NMR w ciele stałym w badaniach strukturalnych wybranych połączeń bioorganicznych
i materiałów funkcjonalnych” opracowano skuteczną metodę napełniania mezoporowatych
materiałów krzemowych substancją aktywną

poprzez wtopienie leku w matrycę (Melting Method). Związki o niskiej stabilności termicznej
można wprowadzić w postaci odpowiednio skomponowanych kokryształów. Parametr napełnienia
dla tej metody wynosi około 60%. Ponadto zaproponowano zestaw eksperymentów z wykorzystaniem spektroskopii NMR w ciele stałym, który
pozwala scharakteryzować strukturę molekularną
utworzonych systemów oraz zdefiniować oddziaływania i dynamikę leku wewnątrz matrycy.
Uzyskano patenty: „Stereokompleksy gwiaździstych i/lub silnie rozgałęzionych poli(R)-laktydów
i poli(S)-laktydów oraz sposób ich wytwarzania”;
„5’-O-[N-acylo)amido-fosforano]- i 5’-O-[Nacylo] amidoseleno-fosforano]-nukleozydy oraz
sposób ich wytwarzania”; „Otrzymywanie nanocząsteczek metali z karboksylowych prekursorów
organometalicznych”; „Sposób wytwarzania klatkowych oligo 3-chloropropylosilseskwioksanów
oraz sposób wytwarzania związków pośrednich
3-chloropropylosilano-polioli”; „Sposób polimeryzacji cyklicznych estrów, nowy katalizator
i inicjator polimeryzacji i kopolimeryzacji cyklicznych estrów oraz zastosowanie związków
jako jednoczesnych inicjatorów i katalizatorów
polimeryzacji”; „Sposób wytwarzania polimerów cyklicznych estrów, eterów i acetali metodą
polimeryzacji kationowej w masie”; „Sposób
wytwarzania 3-podstawionych cykloalk-2-enonów”; „Method of modification of properties of
polylactide or compositions containing polylactide”; „All-polymer fibrillar nanocomposites and
method for manufacture thereof”; „Trivinylcyclohexane stereoisomeric compositions and methods
for preparing same”; „Compositions of stereoisomeric trivinylcyclohexane and methods of their
preparation”; „Halogen derivatives of benzo[b]
furans useful as anti-neoplastic or anti-proliferative drug”.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• W ramach projektu Polsko-Francuskiego
„Uszkodzenia RNA w stresie oksydacyjnym”
analizowano, jak stres oksydacyjny wpływa na
cząsteczki tRNA oraz charakterystykę produktów
uszkodzenia oligonukleotydów. Jako modele do
badań przygotowano 3 oligonukleotydy zawiera-
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jące sekwencje antykodonu tRNA (17-mery AsntRNA, Gln-tRNA, Thr-tRNA), które poddano
utlenieniu za pomocą kompleksu metaloporfiryny aktywowanej oxonem. Wykorzystując techniki
HPLC i LC/MS stwierdzono, że głównym produktem uszkodzenia badanych oligonukleotydów
jest DGh (G+4) (dehydroguanidinohydantoina).
Na podstawie eksperymentów przeprowadzonych
z wykorzystaniem aniliny wykazano, że uszkodzeniu ulega tylko guanina znajdująca się w antykodonie. Uzyskane wyniki opisano w publikacji
„Guanosine in a single stranded region of anticodon stem-loop tRNA models is prone to oxidative
damage resulting in dehydroguanidinohydantoin
and spiroiminodihydantoin lesions”.
• We współpracy z Unit of Catalysis and Chemistry of Solids, University of Lille Nord de
France w temacie „Projektowanie nowych metodologii pomiarów stałych sprzężenia dipolowego jąder 1H-X w warunkach UF-MAS dla
peptydów i białek” zastosowano sekwencję CPVC (cross-palaryzation with a variable contact time)
w badaniach dynamiki złożonych układów bioorganicznych. Zaproponowana metodologia, oparta
na efekcie polaryzacji krzyżowej z różnym czasem kontaktu badanych jąder, zastosowana w wielowymiarowych eksperymentach (tj. 3D CPVCRFDR, 3D CPVC-SHANGHAI) umożliwiła
zdefiniowanie dynamiki wektorów wiązań proton-węgiel (1H-13C) i prawdopodobnie jest
pierwszym tego rodzaju podejściem w badaniach
dynamiki atomów odległych od łańcucha głównego w układach oligopeptydowych i białkach
(węgle C-beta i dalsze, oraz węgle aromatyczne). Aby potwierdzić słuszność zaproponowanej
koncepcji zostały wykonane symulacje numeryczne, które dowiodły że otrzymane wyniki dla
złożonych układów białkowych są jak najbardziej
wiarygodne.
Tytuł profesora uzyskali: Zbigniew Bartczak
i Ryszard Szymański.
Uzyskana habilitacja:
Arkadiusz Chworoś Samo-organizujące się fragmenty RNA;
Wojciech Dąbkowski Studia nad układami P(III)
– Aryloksy i ich zastosowanie w syntezie biofosforanów;

Andrzej Pawlak Zbadanie zjawiska kawitacji występującego w polimerach częściowo krystalicznych poddawanych odkształceniu w stanie stałym;
Grzegorz Salamończyk Synteza Dendrymerów
– Poliestrów, Pochodnych Kwasu Fosforowego
i 1,3,5-Benzenotrikarboksylowego.
Uzyskane doktoraty:
Marek Brzeziński Modyfikowane polilaktydy
zdolne do samoorganizacji – synteza i właściwości;
Katarzyna Kulik Amidofosforanowe i amidotiofosforanowe pochodne nukleozydów – synteza
i reaktywność;
Danuta Piotrzkowska Wyciszanie genów cdk2/4/6
za pomocą RNAi w celu neuroprotekcji;
Piotr Pospiech Badania układów katalitycznych
na nośnikach polisiloksanowych;
Ewa Radzikowska Synteza oligodeoksyrybonukleotydów modyfikowanych w obrębie wiązań
internukleotydowych atomem azotu lub siarki;
Ewelina Wielgus Zastosowanie spektrometrii mas
w badaniach wybranych chiralnych połączeń heterocyklicznych.
Centrum jest członkiem 5 konsorcjów naukowych: Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców
odnawialnych BIOPOL; Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów
przyjaznych środowisku BIOMASA; Badania
desulfuracji 2-tiourydyn w kontekście uszkodzeń tRNA w warunkach stresu oksydacyjnego;
Możliwości wielofunkcyjnej modyfikacji tkanin zawierających sieć przewodzącą utworzoną
z wielościennych nanorurek węglowych; Analiza
udziału mikroRNA z egzosomów pochodzenia
nowotworowego w rozwoju Immunosupresji.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: Umowa o ustanowieniu Ponadregionalnego
Centrum Naukowo-Przemysłowego (Bio) – Polimery-Materiały-Technologie dla Gospodarki
„POLINTEGRA”.
 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
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CENTRUM FIZYKI
TEORETYCZNEJ PAN
Dyrektor: dr hab. Lech Mankiewicz
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Robert Alicki
Centrum (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 31 pracowników, w tym 27 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
49 prac, z tego 25 prac w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 25 projektów badawczych, 10 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 27 tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizując zadanie badawcze „Badanie aspektów matematycznych i kosmologicznych ewolucji pól grawitacyjnych” przedyskutowano granicę
kontinuum i wyprowadzenie ścisłej nierówności
szacującej efekty backreaction (nielinowych
poprawek do uśrednionych równań Einsteina)
w przypadku zamkniętego modelu kosmologicznego z czarnymi dziurami, jako jedynym źródłem
pola grawitacyjnego.
• Realizując zadanie badawcze „Fizyczne podstawy przetwarzania informacji” wyniki opublikowano w pracy „Convexity of momentum map,
Morse index, and quantum entanglement”, w której zajęto się szerszą klasą operacji działających
na poszczególnych podukładach, tzw. operacjami SLOCC. Problem sprawdzenia czy dwa stany
kwantowe mogą być na siebie przeprowadzone
przy użyciu operacji SLOCC okazuje się mieć
ciekawe aspekty matematyczne. Po pierwsze grupa operacji SLOCC nie jest zwarta, a to oznacza,
że orbity jej działania nie muszą być domknięte.
Tym samym po podzieleniu przestrzeni Hilberta
(lub jej przestrzeni rzutowej) przez działanie grupy SLOCC dostajemy przestrzeń, której topologia
nie jest topologią Hausdorffa – nie każde dwa
punkty można oddzielić od siebie przez otwarte
otoczenia. Należy nie tyle rozważać SLOCCrównoważność stanów, ale ich asymptotyczną
SLOCC równoważność. Systematycznym podej-

ściem do tego problemu jest zastosowanie Geometric Invariant Theory (GIT). Wykorzystując połączenie tej teorii z teorią odwzorowania momentu,
rozwiniętą w latach osiemdziesiątych przez Francis Kirwan i Linde Ness, problem redukuje się
do znalezienia punktów krytycznych odwzorowania momentu. W pracy wyjaśniono i opisano
powyższą ideę oraz podano procedurę wyznaczania wspomnianych punktów krytycznych.
• W zadaniu badawczym „Zastosowanie metod klasycznej i kwantowej teorii rozpraszania
do badania struktury obiektów fizycznych” odkryto wpływ pola magnetycznego na temperaturę
i polaryzację mikrofalowego promieniowania tła.
Wyniki opublikowano w pracy „Polarization-dependent heating of the cosmic microwave background radiation by a magnetic field”. Pokazano,
że kwantowo-mechaniczny efekt odkształcenia
zależny od polaryzacji, może być spodziewany w obecności silnego wielkoskalowego
pola magnetycznego, takiego jakie występuje
w przestrzeni międzygwiazdowej, np. w okolicy
magnetarów. Efekt ten może stanowić inne, konkurencyjne wyjaśnienie dla zaobserwowanych
przez radioteleskop BICEP-2 deformacji struktury polaryzacji mikrofalowego promieniowania
tła, przypisywanego niedawno emisji pierwotnych fal grawitacyjnych we wczesnym Wszechświecie i ogłoszonego przez amerykańskie media,
jako odkrycie fal grawitacyjnych.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Znaleziono ogólny wzór na pierwszą grupę homologii przestrzeni konfiguracyjnej n-cząstek na
1-spójnym grafie i w ten sposób sklasyfikowano
wszystkie możliwe statystyki kwantowe. Wszystkie te rezultaty otrzymano dzięki opracowaniu nowego zbioru metod obliczania grup homologii,
który łączy ze sobą pewne znane fakty z teorii
grafów, dyskretnej teorii Morse’a i przykładowe
obliczenia dla pewnych małych grafów. Używając
tych rezultatów scharakteryzowano także wszystkie możliwe potencjały topologiczne, które od strony fizycznej prowadzą do rozważanych statystyk
kwantowych. Uzyskane wyniki opublikowano
w pracy „n-Particle Quantum Statistics on Graphs”.
• Zbadano skomplikowane zachowanie mikrokwazara o nazwie IGR J17091-3624, odkrytego
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w 2011 roku przez satelitę rentgenowskiego Integral. Okazuje się, że źródło to, które świeci na
koszt akrecji materii na czarną dziurę, wykazuje niekiedy charakterystyczne kwazi-okresowe
rozbłyski, podobne kształtem do „elektrokardiogramu”. Są one najwyraźniej anty-skorelowane z obecnością wiatru materii, wypływającego z powierzchniowych warstw akreującego
dysku. Korzystając z danych obserwacyjnych
zgromadzonych przez satelity Swift, Chandra
i XMM-Newton przeanalizowano obserwacje
spektroskopowe oraz zmiany blasku tego źródła.
Opracowano również model komputerowy, opisujący hydrodynamikę opadającego gazu.
• We współpracy z Laboratoire de Physique et
Modélisation des Milieux Condensés, Grenoble
(LPMMC) szczegółowo opisano rolę głównych
źródeł niszczących spójność w układzie ultrazimnych gazów atomowych, schłodzonych do
kondensatu Bosego-Einsteina. Wyniki dotyczące
dekoherencji tzw. „kotów Schrödingera” są podstawą dalszej współpracy z grupą doświadczalną
z Bazylei, która jest zainteresowana wytwarzaniem takich stanów.
Uzyskane doktoraty:
Grzegorz Pastuszak Istnienie superrozkładalnych modułów algebraicznie zwartych dla silnie jednospójnych algebr niewielomianowego
wzrostu;
Adam Sawicki Topology of graph configuration
spaces and quantum statistics.
 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.
inż. Zbigniew Florjańczyk
Centrum (kategoria „B” w rankingu MNiSW) zatrudnia 94 pracowników, w tym 49 naukowych

(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 85
prac, z tego 66 prac w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 33 projekty badawcze, 22 zadania badawcze
w ramach działalności statutowej; we współpracy
z zagranicą realizowano 10 tematów.
Wybrane wyniki:
• W ramach projektu BIOGRATEX, którego celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych umożliwiających poszerzenie
oferty wyrobów włóknistych wytwarzanych na
bazie polimerów biodegradowalnych, opracowano na skalę wielkolaboratoryjną syntezę włóknotwórczego kopolimeru glikolidu z L-laktydem
z udziałem acetyloacetonianu cyrkonu Zr(acac)4
– inicjatora o niższej toksyczności, w porównaniu do komercyjnie stosowanych związków cyny.
Opracowano również technologię wytwarzania
mieszanki polimerowej zawierającej wytypowany kopolimer PGLA oraz około 10% wag.
amorficznego poli([R,S]-3-hydroksymaślanu)
– α-PHB. Oba polimery stanowiły surowiec do
biodegradowalnych materiałów szewnych i opatrunkowych oraz wytwarzania włókien w postaci
włókninowych implantów okostnych.
• W badaniach „Bezpośrednia synteza grafenu
i grafenowych struktur 3D na podłożach tlenków
metali” otrzymano hybrydy grafenu z dwuwymiarowymi warstwami metal-żelazo, hybrydy
grafenu z tlenkami metali-tlenek cynku, hybrydy
grafenu z azotkiem boru, hybrydy grafenu z dichalkogenkami metali przejściowych. Wykazano,
że można utworzyć dwuwymiarowe, metaliczne
membrany żelaza w porach monowarstwy grafenowej posiadające unikalne właściwości.
Osiągnięcia działalności naukowej jednostki
o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym:
• Realizacja zadań projektu POLYCELL pozwoliła na wprowadzenie znaczących i koniecznych
ulepszeń do termoczułych podłoży do hodowli
komórkowych (m.in. poprzez wprowadzenie na
powierzchnię substancji aktywnych biologicznie),
a także standaryzację rodzaju podłoża i ustalenie
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sposobu jego powtarzalnego, łatwego wytwarzania w większej skali dla utworzenia modelowego
urządzenia do namnażania i przenoszenia arkuszy
komórek, zarówno skóry, jak i nabłonka.
• Leczenie chorób układu nerwowego, a szczególnie psychoz schizofrenicznych spotyka się
często z problemami w zakresie prawidłowego
dawkowania, przyjmowania leku i właściwego
uwalniania substancji leczniczej. Proponowane
w projekcie RYSPCONT rozwiązania dotyczące systemu kontrolowanego, długoterminowego
dozowania rysperydonu są całkowicie innowacyjne, przynoszące szereg korzyści terapeutycznych, społecznych i ekonomicznych w stosunku
do obecnie proponowanych w sprzedaży postaci
leków zawierających rysperydon. Proponowana
postać leku – pręt zawierający rysperydon, będzie
aplikowany domięśniowo lub podskórnie za pomocą ampułkostrzykawki. Pozwoli to na stopniowe, kontrolowane i przedłużone uwalnianie substancji leczniczej z miejsca podania. Taka postać
leku stanie się bardziej dostępna ekonomicznie
dla systemu refundacyjnego.
• Centrum uczestniczyło w realizacji projektu
PLASTiCE realizowanego w ramach transnarodowego Programu dla Europy Środkowej „Innowacyjnej środkowoeuropejskiej sieci tworzyw
sztucznych przyjaznych środowisku”. Opracowanie dotyczące zastosowania biodegradowalnych
polimerów do produkcji opakowań i innych
aplikacji, w ramach Projektu Mapa Drogowa
wraz z Międzynarodowym Programem Badawczo-Rozwojowym, skierowane jest do przedsiębiorstw wytwarzających tradycyjne opakowania,
chcących się przekształcić w producentów opakowań biodegradowalnych oraz do przedsiębiorstw,
które chcą optymalizować swoje procesy wytwórcze w zakresie opakowań biodegradowalnych.
Zastosowania wyników badań naukowych
o znaczeniu gospodarczym:
• Najważniejszym działaniem Centrum zwiększającym innowacyjność jest utworzenie przy
współudziale Parku Technologicznego spółki
typu spin-off „BioMatPol”, której celem jest
wdrażanie badań naukowych w zakresie wyrobów
medycznych i farmaceutycznych (resorbowalne
implanty, polimerowe systemy do chirurgii małoinwazyjnej, resorbowalne podłoża do hodowli

komórek, polimerowe nośniki w systemach kontrolowanego uwalniania leków) oraz opakowań
(biodegradowalne opakowania do przechowywania żywności, kosmetyków).
Uzyskano patenty: „Sposób oczyszczania β-butyrolaktonu, zwłaszcza do syntezy poli(3hydroksymaślanu) i jego kopolimerów”; „Sposób
wytwarzania podłoża z powłoką termoczułą, oraz
jego zastosowanie”; „Process for Controlled Degradation of Polyhydroxyalkanoates and Products
Obtainable Therefrom”.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• W ramach projektu „Polimerowe nanocząstki
dla immobilizacji i transportu leków i biomakromolekuł” (współpraca z Instytutem Polimerów
Bułgarskiej Akademii Nauk) otrzymano amfifilowe gwieździste czteroramienne struktury
z hydrofobowym rdzeniem kaliksarenowym
i ramionami z łańcuchów poli(tlenku etylenu).
Badano termiczną agregację gwiazd w wodzie,
ustalono krytyczne stężenie miceralne (cmc) procesu agregacji. Potwierdzono wysoką biozgodność otrzymanego materiału. Trwają prace nad
jego wykorzystaniem do enkapsulacji niskocząsteczkowych substancji biologicznie czynnych.
W ramach współpracy opublikowano następujące
prace: „Loading of polymer nanocarriers: Factors,
mechanisms and applications”; „Polyoxazolines –
mechanism of synthesis and solution properties”.
• W ramach projektu „Biodegradable copoly
(ester-carbonates) as cardio-vascular stent material” (współpraca z Fudan University, Shanghai,
Chiny) badano uwalnianie paklitakselu, leku immunosupresyjnego, z materiałów polimerowych
posiadających pamięć kształtu. W reakcji z otwarciem pierścienia (ROP) otrzymano terpolimery
o określonej strukturze z glikolidu, laktydu i trimetylenowęglanu. Ściśle zdefiniowana struktura
terpolimeru zapewniała odpowiednie własności
przetwórcze do formowania stentów. Otrzymany
materiał posiadał przewidywalny czas degradacji
i resorbcji, a także uwalniał lek w odpowiednim
czasie.
• W ramach projektu „Nowe dwufunkcyjne aromatyczne aldehydy i aminy oraz poliazometiny i polisulfoazometiny dla optoelektroniki i membrany
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do separacji mieszanin gazów i cieczy” (współpraca z „Petru Poni” Instytut Chemii Makromolekularnej Rumuńskiej Akademii Nauk) badano
morfologię oraz właściwości fizyczne i transportowe poliimidów syntetyzowanych w instytucie
„Petru Poni”. Ustalono wzajemne zależności
pomiędzy wybranymi parametrami struktury
i parametrami transportowymi gazów. Efektem
współpracy są publikacje: „Preparation and characterization of new polyimide films containing
zeolite L and/or silica”; „Insight into the chain
and local mobility of some aromatic polyamides
and their influence on the physicochemical properties”; „Synthesis and thermal, mechanical and
gas permeation properties of aromatic polyimides
containing different linkage groups”.
Uzyskana habilitacja:
Bożena Jarząbek Charakterystyka wybranych
materiałów polimerowych i związków małocząsteczkowych metodami spektroskopii optycznej.
Uzyskane doktoraty:
Katarzyna Gębarowska Opracowanie metodyki
badania poliestrowęglanów z pamięcią kształtu
przy pomocy spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego;
Róża Szweda Macierze polimerowo-peptydowe
do detekcji enzymów proteolitycznych;
Dawid Szweda Poli(metakrylany glikoli oligoetylenowych) w roztworze i na powierzchni.
W Centrum działa Centrum Doskonałości POLIMERY 2000+.
Centrum należy do sieci naukowych: „Sieć Naukowa Technologie i Systemy Fotowoltaiczne
Nowych Generacji”; „Precision Polymer Materials P2M”; „Sieć Centrów Doskonałości BioMedTech Silesia”; „Central and East European
Polymer Network, CEEPN”.
Centrum jest członkiem konsorcjów naukowych:
Konsorcjum dla realizacji Programu Międzynarodowej Grupy Badawczej GDRI Catalyse „Kataliza w ochronie środowiska: usuwanie zanieczyszczeń ze środowiska, energia odnawialna i czyste
paliwa”; Konsorcjum dla realizacji projektu finansowanego przez NCBiR w ramach Programu
strategicznego „Profilaktyka i Leczenie Chorób

Cywilizacyjnych” – STRATEGMED; Konsorcjum dla realizacji projektu finansowanego przez
NCBiR „Opracowanie metody otrzymywania samorozprężalnych, biodegradowalnych, polimerowych stentów naczyniowych uwalniających leki”
– BSM STENT.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: SYNADPOL Polsko-Słowackie Laboratorium Polimerów i Biopolimerów; ADVAPOL
Polsko-Rumuńskie Laboratorium; Śląskie Centrum Naukowe Chemii Stosowanej, Technologii
i Inżynierii Chemicznej SILCHEM; COPOLYMAT Bułgarsko-Polskie Laboratorium; „Śląski
Klaster Dizajnu”; Klaster „Silesia Automotive”;
POLINTEGRA Ponadregionalne Centrum Naukowo-Przemysłowe (BIO)-Polimery-Materiały-Technologie dla Gospodarki.
 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34
 (32) 271-60-77, fax (32) 271-29-69
 e-mail: sekretariat@cmpw-pan.edu.pl
www.cmpw-pan.edu.pl

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Robert Hołyst
Przewodnicząca Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Małgorzata Witko
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 257 pracowników, w tym 131 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
219 prac, z tego 198 prac w recenzowanych
czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 112 projektów badawczych, 29
zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
42 tematy.
Wybrane wyniki:
• W modelowaniu kinetyki powstawania niedawno odkrytych w kosmosie cząsteczek NCS
i NCSH stwierdzono, że cząsteczki te powstają najprawdopodobniej poprzez dysocjacyjną
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rekombinację H2NCS+ or HNCSH+ z elektronami.
Analiza odpowiednich hiperpowierzchni energii potencjalnej wskazuje na kluczową rolę
reakcji CSH+ lub HCS+ (tworzonych w zderzeniach CS i H3+) z NH2 lub z NH3. Zmodyfikowano istniejącą astrochemiczną bazę danych
kinetycznych poprzez dodanie 7 cząsteczek zawierających siarkę oraz 48 związanych z nimi
reakcji. Dokonano modelowania ewolucji obfitości HNCS i NCSH oraz ich kationowych
prekursorów w typowym międzygwiazdowym
obłoku molekularnym TMC-1. Podano parametry spektroskopowe najtrwalszych kationów
o stechiometrii H2NCS, istotne dla obserwacji
radioastronomicznych.
• Otrzymano nowe hybrydowe materiały fotokatalityczne zsyntezowane metodą sonofotoosadzania. Metodą monofoto-osadzania udało się
spreparować ciekawe i dobrze zdefiniowane materiały hybrydowe Pd/TiO2. W materiałach tych
pallad występuje w formie zredukowanej, czyli
jest lepszym akceptorem elektronów, co może
powodować zwiększoną aktywność katalizatora.
Te fotokatalizatory okazały się bardzo aktywne
w całkowitej mineralizacji lotnych związków organicznych, np. metanolu. Niektóre z otrzymanych fotokatalizatorów w sposób bardzo selektywny (do 80%) powodują konwersję metanolu
do ditlenku węgla.
• Opracowano kolorymetryczny immunoczujnik pozwalający na szybkie i selektywne oznaczanie bakteriofagów. W tym celu zsyntezowano nanocząstki złota (AuNPs) o średnicy 30 nm,
stabilizowane grupami aminowymi, aby na nich,
poprzez wiązanie peptydowe, unieruchomić przeciwciała. Zasada działania czujnika opiera się na
śledzeniu zmian położenia pasma, zlokalizowanego rezonansu plazmonów powierzchniowych nanocząstek złota, modyfikowanych przeciwciałami, wynikającego z ich agregacji spowodowanej
tworzeniem się kompleksu immunologicznego,
przeciwciało-antygen, w obecności bakteriofaga
T7. Granica oznaczalności wynosi 18 pM. Agregacja widoczna jest nieuzbrojonym okiem, jako
zmiana zabarwienia roztworu z różowego na
fioletowe. Opracowany czujnik jest selektywny
wobec bakteriofaga M13. W przeciwieństwie do
badań biologicznych metoda kolorymetryczna
pozwala na szybkie wykrycie wszystkich, nawet

uszkodzonych wirionów T7, a nie tylko tych biologicznie aktywnych. Dodatkowo jest to metoda
bezpośrednia i nie wymaga stosowania żadnego
dodatkowego wzmocnienia lub przetwarzania sygnału w przeciwieństwie do klasycznych testów
immunologicznych.
Zastosowanie wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• Kontynuowane są poszukiwania nowych
składników kompozycji feromonowych wykorzystywanych do ochrony lasów przed szkodnikami. Prowadzone są prace nad kompozycją
feromonową przyciągającą barczatkę sosnówkę – najgroźniejszy szkodnik sosny. Prace te
polegają na identyfikacji składników tej kompozycji, ich syntezą oraz opracowaniu nadającej się do praktycznego wykorzystania formy
użytkowej. W ten sposób zostanie opracowana
alternatywna i bezpieczna ekologicznie metoda
ochrony lasów sosnowych. Obecnie około 60 tys.
hektarów lasu wymaga ochrony przed barczatką sosnówką, co realizuje się poprzez opryski
pestycydami.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Opracowano spontaniczną jonizację prostej
cząsteczki zawierającej atomy wodoru – amoniaku w warunkach wysokich ciśnień. Amoniak,
podobnie jak woda, jest jednym z modelowych
układów, w których dominującą rolę odgrywają wiązania wodorowe. Diagramy fazowe wody
i amoniaku są zdominowane przez fazy molekularne. W tej pracy autorzy wykazali jednak, że
w ciśnieniu około 120 GPa (~1.2 mln atm.) amoniak podlega przejściu fazowemu z fazy o charakterze molekularnym do fazy o charakterze jonowym. Przejście fazowe i istnienie jonowej fazy
zostało potwierdzone za pomocą eksperymentów
przeprowadzonych w warunkach ekstremalnych
ciśnień statycznych. Przeprowadzone symulacje
komputerowe ilustrują mechanizm wskazujący na
unikalny charakter zaobserwowanego przejścia.
W odróżnieniu od wody, w amoniaku wraz ze
wzrostem ciśnienia nie następuje symetryzacja
wiązań N-H, a bariera energetyczna towarzysząca
procesowi przeniesienia protonu z jednej molekuły amoniaku do drugiej jest niezwykle niska i tym
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samym sprzyjająca spontanicznemu tworzeniu się
par jonowych.
• Otrzymano nowe fotoaktywne katalizatory
do pełnej mineralizacji toksycznych odpadów.
Wykorzystując odpady organiczne z przemysłu
skórzanego zsyntezowano metodą niskotemperaturowej karbonizacji nowe fotokatalizatory
składające się z materiału węglowego bogatego
w azot i zawierającego krystality Cr2O3 i TiO2.
Okazało się, że materiał zawierający Cr2O3 wykazuje dużą aktywność do pełnej mineralizacji toksycznych odpadów (np. fenol) w wodzie, porównywalną z klasycznymi katalizatorami opartymi
na TiO2, a także fotokatalizatorami dostępnymi
komercyjnie.
• Wytworzono nowy materiał elektroaktywny
do budowy ogniwa fotowoltaicznego, wykorzystując technikę Langmuira-Blodgett, zawierającego imidazolową pochodną C60 jako eloktronodonor i alkiloeterową pochodną ftalocyjaniny
cynku jako elektrono-akceptor. W badaniach
fotoelektrochemicznych generowany był prąd
fotoanodowy lub fotokatodowy w zależności od
przyłożonego potencjału do fotoelektrody i zastosowanego mediatora przeniesienia ładunku
obecnego w roztworze, odpowiednio, kwasu
askorbinowego lub metylowiologenu.
Uzyskano patenty: „Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni oraz powierzchnia
otrzymana tym sposobem”; „Sposób osadzania
nanocząstek metalu na powierzchni oraz powierzchnia otrzymana tym sposobem i jej zastosowanie”; „Metoda pokrywania powierzchni
materiału nanocząstkami”; „Sposób modyfikacji
powierzchni poliwęglanu i powierzchnia poliwęglanu zmodyfikowana tym sposobem”; „Kapsułki
z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką
i sposób ich wytwarzania”; „Sposób wytwarzania nanocząstek tlenku cynku”; „Sposób zabezpieczenia powierzchni poliwęglanu, zwłaszcza
powierzchni kanału mikroprzepływowego z poliwęglanu, przed działaniem rozpuszczalników
organicznych oraz powierzchnia poliwęglanu,
zwłaszcza powierzchnia kanału mikroprzepływowego z poliwęglanu, zabezpieczona tym
sposobem”; „Sposób modyfikacji powierzchni
mikrokanałów wykonanych w obiekcie poliwęglanowym i obiekt poliwęglanowy zawierający

mikrokanał zmodyfikowany tym sposobem”;
„Układ i sposób zwiększania częstości repetycji
impulsów laserowych”; „Platforma do pomiarów
SERS oraz sposób jej wykonania”; „Układ i sposób zwiększania częstości repetycji impulsów
laserowych”; „Sposób pokrywania powierzchni
ciała stałego nanocząstkami i powierzchnia ciała
stałego pokryta tym sposobem”; „Sposób uzyskiwania strojonych wąskopasmowych impulsów światła ze źródła krótkich impulsów światła”; „Platforma do pomiarów powierzchniowo
wzmocnionego efektu Ramana”; „Sposób separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli oraz układ do separacji na żądanie
materiału paramagnetycznego z kropli”; „Sposób
oznaczania grupy krwi i układ do oznaczania grupy krwi”; „Sposób pokrywania hydrofilowych ciał
stałych warstwą złota o rozbudowanej powierzchni oraz hydrofilowe ciało stałe pokryte warstwą
złota o rozbudowanej powierzchni”; „Materiał
kompozytowy, pyr-CNTsI(C60Fc-Pd), zwłaszcza
do budowy kondensatorów elektrochemicznych
i kondensator elektrochemiczny”; „Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni oraz
powierzchnia otrzymana tym sposobem”; „Sposób wyznaczania współczynnika dyfuzji D substancji chemicznej w buforze TRIS”; „Przenośna
walizka próżniowa z wziernikiem”; „Sposób uzyskiwania strojonych wąskopasmowych impulsów
światła ze źródła krótkich impulsów światła”.
Uzyskano prawo ochronne: „Pułapka feromo
nowa”.
Tytuł profesora uzyskał Piotr Garstecki.
Uzyskana habilitacja:
Piotr Bernatowicz Metody magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach dynamiki molekularnej – separacja globalnej dynamiki molekuł
i ultraszybkiej dynamiki lokalnej.
Uzyskane doktoraty:
Łukasz Bartosik Simulation of nanostructured
surfaces obtained by passivity and growth;
Piotr Dziekan Dynamics of far-from-equilibrium
chemical systems: Microscopic and mesoscopic
approaches;
Izabela Kamińska Preparation and applications
of platforms based on gold nanoparticles and
graphene;
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Larisa Latypova Lyotropic liquid crystals – from
cubosomes to small monocrystals;
Anna Mikołajczuk-Zychora Katalizatory na bazie
palladu jako składniki kompozytów przeznaczonych do preparatyki elektrod ogniwa paliwowego
na kwas mrówkowy;
Faezeh Pousaneh Effect of ionic solutes on thermodynamic Casimir force;
Aleksander Shkurenko Self-assembly of selected
amphiphilic calix[4]arenes and calix[6]arenes
in solid state – single crystal X-ray diffraction
studies.
Instytut należy do sieci naukowej powołanej dla
realizacji projektu „Analiza procesów zachodzących przy normalnej eksploatacji obiegów wodnych w elektrowniach jądrowych z propozycjami działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa
jądrowego”.
Instytut jest członkiem 13 konsorcjów naukowych, w tym m.in.: „Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie – Rozwój
i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie
przyrządy półprzewodnikowe”; Konsorcjum dla
realizacji projektu „International PhD Studies at
the Institute of Physical Chemistry PAS. Fundamental research with applications in bio- and nanotechnology and information processing”; Konsorcjum naukowe dla realizacji projektu PBS1/
A5/15/2012 „Badania nowych materiałów elektrokatalitycznych pod kątem możliwości ich wykorzystania w niskotemperaturowych ogniwach
paliwowych na kwas mrówkowy”; Konsorcjum
naukowe dla realizacji projektu PBS2/A1/8/2013
„Opracowanie komercyjnej metody produkcji
podłoży SERS do ultraczułych i szybkich analiz biomedycznych”; Konsorcjum naukowe dla
realizacji projektu PBS2/A9/25/2013 „Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika feromonu
płciowego Barczatki sosnówki (Dendrolimus
pini) oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu”.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń:
Inicjatywa Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii
– silna infrastruktura badawcza grupująca najlepsze instytucje chemiczne z Warszawy i okolic:

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

INSTYTUT
CHEMII ORGANICZNEJ PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Sławomir Jarosz
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Mieczysław Mąkosza
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 131 pracowników, w tym 65 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
135 prac, z tego 122 prace w recenzowanych
czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 58 projektów badawczych, zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 11 tematów.
Wybrane wyniki:
• Na podstawie badań modelowych kompleksowania chiralnych anionów karboksylanowych
przez modelowy, indolometanowy chiralny receptor, opracowano zależności zmian przesunięć chemicznych protonów gospodarza od konfiguracji
anionu karboksylanowego. Wnioski wynikające
z przedstawionych wyżej badań umożliwiły zaprojektowanie receptora na aniony, zawierającego
nowy bispirolobenzenowy motyw wiążący anion.
W trakcie badań zdolności kompleksujących tego
nowego receptora zaobserwowano, że może on
wykazywać selektywne zmiany konformacyjne
pod wpływem anionów fluorkowych, chlorkowych i diwodorofosforanowych.
• W ramach tematu „Stereoselektywne przegrupowania acetali winylowych” otrzymano odpowiednie anomeryczne etery winylowe posiadające jedną lub dwie reszty cukrowe. Etery poddano
reakcji przegrupowania, katalizowanej wyselekcjonowanymi kwasami Lewisa, w wyniku czego
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otrzymano i scharakteryzowano szereg strukturalnie zróżnicowanych C-glikozydów. Określono
wydajność chemiczną procesu przegrupowania
i wielkość indukcji asymetrycznej.
• W wyniku multikomponentowej reakcji pomiędzy aldehydem aromatycznym, aminą aromatyczną oraz butano-2,3-dionem katalizowanej
TsOH, otrzymano pochodne pirolopirolu, które
przekształcono w szereg związków o nietypowej
geometrii charakteryzujących się silną, żółtą fluorescencją. Ze względu na znakomite właściwości optyczne (m.in. wydajności kwantowe fluorescencji sięgające 86%) 1,4-dihydropirolo[3,2-b]
pirole mogą spełniać rolę barwników funkcjonalnych w obrazowaniu fluorescencyjnym.
Zastosowanie wyników badań o znaczeniu
społecznym:
• Kontynuowano prace w ramach, których opracowano i wdrożono procedury kompleksowej
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. Opracowane
metody służą zarówno do identyfikacji zanieczyszczeń w substancjach aktywnych produktów
leczniczych, jak i do opracowania dokumentacji
analitycznej tych substancji i wzorców ich zanieczyszczeń. Procedury te zostały wykorzystane do
analizy kilkudziesięciu produktów na potrzeby
firm farmaceutycznych.
Osiągnięcia jednostek we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z University of Bordeaux
(Francja) prowadzono badania dotyczące pomiarów przekroju czynnego na absorpcję dwufotonową. Przebadano ~25 związków zsyntetyzowanych uzyskując bardzo ciekawe wyniki. Część
z nich została opublikowana w pracach: „Twophoton induced fluorescence in novel π-expanded
diketopyrrolopyrroles”; „Experimental and Theoretical Investigation of the Firstorder-Hyperpolarizability of Octupolar Merocyanines Dyes”;
„Nonclassical donor-acceptor-donor chromophores. A strategy for high twophoton brightness”.
• W ramach prowadzonej współpracy z Uniwersytetem w Tromso (Norwegia) powstały publika-

cje dotyczące obliczeń własności molekularnych,
prowadzonych metodami ab initio chemii kwantowej, m.in. dwie prace poświęcone są parametrom widm NMR związków zawierających ciężkie atomy oraz trzecia praca – wpływowi efektów
oscylacyjnych na własności optyczne.
Uzyskano patenty: „Nowe estry (acyloksymetylo) akrylamidu, zawierająca je kompozycja
farmaceutyczna oraz ich zastosowanie”; „Sposób wytwarzania achiralnych i chiralnych, nieracemicznych estrów kwasów karboksylowych”;
„Sposób wytwarzania estrów kwasów karboksylowych z wykorzystaniem mieszaniny enzymów
oraz węglanów alkilowych oraz kompozycja
znajdująca w nim zastosowanie”; „Sposób biokatalitycznego wytwarzania chiralnych, nieracemicznych kwasów i estrów kwasów karboksylowych z zastosowaniem ortoestrów kwasów
aromatycznych i związek do stosowania w tym
sposobie”; „Sposób wytwarzania nieracemicznych estrów kwasów karboksylowych”; „Enaminocarbonyl compounds and their use”; „Novel
esters of (acyloxymethyl)acrylamide, a pharmaceutical composition containing them, and their
use as inhibitors of the thioredoxin-thioredoxin
reductase system”; „Method for the preparation
of carbapenam compounds”.
Tytuł profesora uzyskał Jarosław Jaźwiński.
Uzyskane doktoraty:
Mikołaj Chromiński Synteza połączeń witaminy
B12 z protoporfiryną IX, potencjalnych aktywatorów cyklazy guanylowej;
Jarosław Granda Funkcjonalizowane monosacharydami receptory w rozpoznaniu chiralnym
anionów;
Marek Grzybowski Synteza analogów diketopirolopiroli o wysokim przekroju czynnym na absorpcję dwufotonową;
Anita Janiga Pochodne 1,4-dihydropirolo[3,2-b]
pirolu o wysokim przekroju czynnym na absorpcję
dwufotonową;
Urszula Karcz Reakcje cykloaddycji chromenów
i C-winyloheteroksylilenów z wybranymi dienofilami;
Sylwester Kurcoń Selektywne modyfikacje pochodnych kwasu kobyrynowego – nowe regulatory cyklazy guanylowej;
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Adam Mames Asymetryczna reakcja Kinugasy jako atrakcyjna metoda syntezy karbapenamów;
Iwona Mames Azamakrocykliczne kompleksy
metali przejściowych, jako komponenty redoxaktywnych receptorów molekularnych;
Anna Osuch-Kwiatkowska Synteza i właściwości pochodnych cukrów wyższych zawierających
więcej niż 10 atomów węgla;
Sabina Pisarek Nowe pochodne i analogi protoporfiryny IX;
Mateusz Woźny Tetraazamakrocykliczne kompleksy niklu i miedzi, jako elektroaktywne elementy rotaksanów i rotaksanowych przełączników
molekularnych.
Instytut jest członkiem 7 konsorcjów naukowych,
w tym m.in. Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii; Klaster Nauk Medycznych i Biomedycznych
„Alice-Med”; Konsorcjum powołane w celu realizacji projektu badawczego POIG.01.01.0214-102/09 „Cukry jako surowce odnawialne
w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej”; Konsorcjum powołane w celu realizacji
projektu badawczego POIG.01.03.01-00-158/09
„Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym”;
Konsorcjum powołane w celu realizacji projektu
badawczego SYMFONIA „Witamina B21 jako
transporter przeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów”.
 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52
 (22) 343-23-20, fax (22) 632-66-81
 e-mail: icho-s@icho.edu.pl
www.icho.edu.pl

INSTYTUT FIZYKI PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Leszek M. Sirko
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Jan Mostowski
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 344 pracowników, w tym 126 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).

Działalność naukowa: opublikowano łącznie
333 prace, z tego 276 prac w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 105 projektów badawczych, 23 zadania
badawcze w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 74 tematy.
Wybrane wyniki:
• Realizując zadanie badawcze „Półprzewodnikowe struktury magnetyczne – otrzymywanie oraz badania ich własności magnetycznych,
optycznych i transportowych” zbadano półprzewodnikowe magnetyczne nanodruty (In,Ga)As/
(Ga,Mn)As – metodami mikroskopii elektronowej, dyfrakcji promieni X, rozpraszania Ramana
oraz magnetometrii nadprzewodnikowej w skali
nanometrowej strukturę krystaliczną, skład chemiczny, naprężenia krystaliczne oraz właściwości
magnetyczne półprzewodnikowych nanodrutów
z niemagnetycznym rdzeniem (In,Ga)As i magnetyczną powłoką (Ga,Mn)As. Nanodruty wytworzono metodą wzrostu epitaksjalnego MBE na
podłożu GaAs z nanozarodziami Au. Są to nowe
półprzewodnikowe nanostruktury spintroniczne
o unikatowej jakości krystalicznej i samoorganizacji: materiały rdzenia i powłoki krystalizują
w pseudomorficznie naprężonej strukturze wurcytu, a osie wzrostu drutów są prostopadłe do podłoża z zachowaniem koherencji orientacji krystalicznej różnych nanodrutów, także w płaszczyźnie
podłoża. W niskich temperaturach w układach
tych obserwuje się właściwości superparamagnetyczne, lub ferromagnetyczne. Wyniki zawarto
w publikacji „All-Wurtzite (In,Ga)As-(Ga,Mn)
As Core-Shell Nanowires Grown by Molecular
Beam Epitaxy”.
• W zadaniu badawczym „Otrzymywanie nanostruktur półprzewodnikowych szerokoprzerwowych techniką epitaksji z wiązek molekularnych
(MBE) i osadzania warstw atomowych (ALD)
oraz wzrostu hydrotermalnego” wykonane zostały spektroskopowe badania spinowo- i kątoworozdzielczej fotoemisji na przygotowanych
in situ warstwach enancjomerycznie czystych
organicznych cząsteczek chiralnych. W eksperymencie zademonstrowany został długo poszukiwany związek pomiędzy obniżeniem symetrii wynikającej z chiralności cząsteczki, a polaryzacją
spinu elektronu. Polaryzacja spinowa obserwo-
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wana jest w prądzie elektronów wyemitowanych
z cienkich warstw molekularnych adsorbowanych
na monokrystalicznej powierzchni magnetycznej.
Wyniki te otwierają możliwości dla nowej generacji urządzeń spintronicznych. Wyniki opublikowano w pracy „Enantiospecific Spin Polarization
of Electrons Photoemitted through Layers of Homochiral Organic Molecules”.
• We współpracy z naukowcami z Dortmundu oraz St. Petersburga realizowano zadanie
badawcze „Fizyka niskowymiarowych struktur
kwantowych (studni, drutów i kropek) własności
transportowe, optyczne i magnetyczne” zaproponowano nowe, unikalne podejście do stymulowanego echa fotonowego. W ramach tego podejścia
informacja zawarta w polu optycznym transferowana jest do systemu spinów, gdzie, ze względu
na odsprzężenie od optycznego pola próżni, może
przetrwać znacznie dłużej niż samo wzbudzenie
optyczne. Wykorzystując nanostruktury CdTe/
CdMgTe zademonstrowano, że czas przechowywania informacji optycznej może być w ten
sposób wydłużony o ponad trzy rzędy wielkości,
z zakresu pikosekundowego, do zakresu dziesiątek nanosekund. Stanowi to istotny, pierwszy krok
na drodze do uzyskania wydajnego i długoczasowego przechowywania informacji optycznej.
Wyniki znajdują się w pracy „Access to long-term
optical memories using photon echoes retrieved
from semiconductor spins”.
Wyniki badań naukowych i zastosowania
wyników o znaczeniu społecznym i gospodarczym:
• Przy użyciu techniki rezonansu ferromagnetycznego pokazano, że GeMnTe jest multiferroicznym półprzewodnikiem, w którym jednocześnie występuje uporządkowanie ferroelektryczne
i ferromagnetyczne. Pokazano, że te dwa porządki są ze sobą sprzężone, co umożliwia odwrócenie kierunku elektrycznego momentu dipolowego
przy pomocy zewnętrznego pola magnetycznego o stosunkowo niskim natężeniu. Odwróceniu
kierunku polaryzacji towarzyszy reorientacja łatwych i trudnych kierunków namagnesowania.
• W badaniach nad właściwościami magnetycznych nanokapsułek, zawierających nanocząstki
maghemitu (γ-Fe2O3) oraz nowego leku przeciwnowotworowego – Selol, skoncentrowano się na

badaniach wpływu nanokapsułek na komórki
gruczolakoraka płuc. Badania wykazały, że redukują one żywotność komórek nowotworowych i –
przy odpowiedniej koncentracji – nie wywierają
szkodliwego działania na zdrowe komórki płuc,
a więc mogą być magnetycznym nośnikiem leku.
Rezultaty opublikowano w publikacji: „PVM/
MA-shelled selol nanocapsules promote cell
cycle arrest in A549 lung adenocarcinoma cells”.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Zaobserwowano, po raz pierwszy (w literaturze światowej), ujemny współczynnik Halla w ultracienkich warstwach niobu w trójwarstwach
Si/Nb/Si. Trójwarstwy osadzane były w Johns
Hopkins University (USA), część pomiarów wykonano w Ecole Polytechnique, Palaiseau (Francja). Pokazano, że granica Nb/Si jest bardzo ostra,
co sugeruje nikłą interdyfuzję, zaobserwowano
natomiast przejście od struktury polikrystalicznej
dla grubych warstw Nb, do struktury amorficznej
dla d<3,3 nm. Analiza magnetotransportu sugeruje, że ujemny współczynnik Halla może wynikać
z dwóch czynników: wpływu rozpraszania powierzchniowego na czas życia nośników, lub ze
zmian struktury pasmowej w warstwach. Wynik
ten ma znaczenie dla zrozumienia natury zaniku
nadprzewodnictwa w ultracienkich warstwach,
a także dla zastosowań takich warstw w nowoczesnej elektronice.
• Zbadano wpływ nadmiarowego manganu
na defekty struktury i własności funkcjonalne
ceramiki (Nd0.7Sr0.3)1-xMn1+xO3 syntetyzowanej
w temperaturach 1200 i 1500°C. Przeprowadzono badania rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej,
oporu, magnetooporu, podatności magnetycznej,
magnetyzacji i jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Ustalono, że wraz ze zwiększaniem
zawartości nadmiarowego manganu i temperatury wygrzewania defekty struktury, opór i energia
aktywacji zwiększają się, podczas gdy podatność
magnetyczna i zawartość fazy ferromagnetycznej
zmniejszają się. Występowanie nadmiarowego
manganu powoduje tworzenie się nanorozmiarowych płaskich klasterów. Szerokie asymetryczne
widma NMR 55Mn wskazują zarówno na wysoką
częstotliwość wymiany elektronów Mn3+ – Mn4+,
jak i na nierównomierny rozkład jonów i wakan-
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sów. Efekt magnetooporowy w pobliżu temperatury Curie wzrasta ze zwiększaniem temperatury
wygrzewania i dodatkowej zawartości manganu.
Otrzymany magnetyczny fazowy diagram wskazuje na istnienie silnej korelacji pomiędzy składem chemicznym, defektami struktury i własnościami funkcjonalnymi.
• Stosując metodę epitaksji, z wiązek moleku
larnych wyhodowano bardzo dobrej jakości modulacyjnie domieszkowane nanostruktury studni
kwantowych bazujących na CdTe z barierami
CdMgTe. W ramach współpracy w Uniwersytetem w Regensburgu zbadano transport kwantowy wysoko-ruchliwościowego gazu elektronów
dwuwymiarowych (2DEG) zlokalizowanych
w studniach zbudowanych z rozcieńczonego
półprzewodnika magnetycznego (Cd, Mn)Te.
Badania przeprowadzono w obszarze silnych pól
magnetycznych (do 16 T) i w zakresie temperatur
millikelvinowych (w dół do 18 mK). Wykazano, że obecność zlokalizowanych spinów jonów
magnetycznych Mn2+ nie niszczy delikatnych
stanów ułamkowego kwantowego efektu Halla
(FQHE) i dokonano pierwszej na świecie eksperymentalnej obserwacji tego zjawiska w systemie magnetycznym. Obecność magnetycznych
domieszek, powodująca gigantyczne rozszczepienie Zeemana, prowadzi do niezwykłego uporządkowania poziomów Landaua złożonych fermionów (composite fermions). W eksperymencie
objawiało się to w postaci niekonwencjonalnego
otwierania i zamykania energetycznych przerw
ułamkowych w okolicach współczynnika wypełnienia 3/2 w funkcji pola magnetycznego
leżącego w płaszczyźnie studni, tj. w funkcji
energii Zeemana. Wprowadzając energię wymiany s-d do spektrum poziomów Landaua dla
złożonych fermionów udało się w sposób ilościowy opisać eksperymentalnie obserwowane
otwieranie i zamykanie przerwy energetycznej
dla współczynnika wypełnienia 5/3. Wykazano,
że sterowalne w szerokim zakresie rozszczepienie spinowe, dostępne w nowym magnetycznym systemie dwuwymiarowych elektronów,
bazującym na rozcieńczonych półprzewodnikach magnetycznych, pozwala na nowy sposób kontroli stanów ułamkowego kwantowego
efektu Halla.

Uzyskano patenty: „Sposób wytwarzania kontaktów omowych do półizolujących płytek z (Cd,
Mn)Te”; „Urządzenie do topienia strefowego”;
„Sposób wytwarzania płytek półprzewodnikowych z CdTe”; „Sposób wykonania organicznej
cienkowarstwowej komórki pamięci oraz organiczna cienkowarstwowa komórka pamięci”;
„Sposób wytwarzania objętościowych kryształów
półprzewodników oraz urządzenie do stosowania tego sposobu”; „Sposób wykonania homozłącza ZnO”; „Zawiesina luminescencyjna emitująca promieniowanie w zakresie widzialnym
oraz sposób wytwarzania zawiesiny o właściwościach luminescencyjnych”; „Złącze prostujące
Ag/ZnO oraz sposób wykonania tego złącza”;
„Sposób zwiększenia intensywności luminescencji zawiesiny kropek kwantowych”; „Sposób
wytwarzania nanoproszków o własnościach luminescencyjno-magnetycznych oraz nanoproszek
wytworzony tym sposobem”; „Sposób pasywacji
nanostruktur ZnO”; „Sposób wytwarzania warstw
tlenków metali”.
Tytuł profesora uzyskał: Lech Baczewski.
Uzyskane habilitacje:
Piotr Deuar Cykl publikacji Metody stochastyczne dla makroskopowej dynamiki kwantowej i ich
zastosowania;
Cezary Śliwa Cykl publikacji Efektywne odkształcenia w magnetycznych stopach półprzewodnikowych;
Małgorzata Wierzbowska Własności nowoczesnych materiałów otrzymane z pierwszych zasad
oraz wkład w rozwój metod obliczeniowych;
Anna Wolska Cykl publikacji Lokalna struktura
wokół atomów Mn w wydzieleniach w matrycach
półprzewodnikowych.
Uzyskane doktoraty:
Dominika Kochanowska Wzrost i charakterystyka pół-izolujących kryształów Cd1-xMnxTe;
Bożena Sikora Zaprojektowanie i scharakteryzowanie biosensorów opartych na koloidalnych nanocząsteczkach do zastosowań w biologii i medycynie;
Bartłomiej Witkowski Hydrotermalna technologia otrzymywania nanosłupków ZnO.
W Instytucie działają: Centrum Zaawansowanych
Technologii Materiałów dla Opto- i Mikroelektroniki oraz Centrum Doskonałości KWANTEKO
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„Kwantowe i materiałowe podstawy technologii
przyszłości i ekologii”.
Instytut uczestniczy w pracach Krajowego Centrum Nanofizyki i Spintroniki SPINLAB (status
centrum PAN).
Instytut należy do 6 sieci naukowych, w tym
m.in.: „Nanostruktury magnetyczne do zastosowania w elektronice spinowej – ARTMAG”;
„Materiały z silnie skorelowanymi elektronami:
otrzymywanie, badania podstawowe i aplikacje
– MSSE”; „Nowe Materiały – wytwarzanie i badanie struktury”; „LFPPI – Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji”.
Instytut jest członkiem 22 konsorcjów naukowych,
w tym m.in.: NANOBIOM Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii
i medycynie – Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartej
o nowe przyrządy półprzewodnikowe; InTechFun
Innowacyjne technologie wielofukcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki,
spintroniki i technik sensorowych; Innowacyjne
materiały do zastosowań w energooszczędnych
i proekologicznych urządzeniach elektrycznych;
MIME Nowoczesne materiały i innowacyjne
metody dla przetwarzania i monitorowania energii; Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne
Nanomateriałów Funkcjonalnych – NanoFun.
Instytut uczestniczy w pracach Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej
i Optycznej (FAMO), Uniwersytet Mikołaja Kopernika 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 (kategoria „A+” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 511 pracowników, w tym 216 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
633 prace, z tego 503 prace w recenzowanych
czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 173 projekty badawcze, 40 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej;
we współpracy z zagranicą realizowano 212 tematów.
Wybrane wyniki:
• W eksperymencie neutrinowym T2K dokonano pierwszej statystycznie znaczącej obserwacji
pojawiania się neutrin elektronowych w wiązce
akceleratorowych neutrin mionowych o energii
w maksimum rozkładu równej 0.6 GeV i dla długości bazy pomiarowej 295 km. Przy ustalonych
parametrach oscylacji |∆m232| = 2.4×10-3 eV2,
sin2θ23= 0.5, δCP = 0 i dwóch założeniach dotyczących hierarchii mas neutrin ∆m232 >0
(∆m232<0), uzyskana najbardziej prawdopodobna wartość sin22θ13 = 0.140+0.038−0.032
(0.170+0.045−0.037) przy znaczącości statystycznej 7.3σ względem hipotezy, że sin22θ13 = 0.
Połączenie wyniku T2K ze światową średnią
wartością θ13 z eksperymentów reaktorowych pozwoliło na wykluczenie pewnych wartości fazy
δCP na poziomie ufności 90%. Jest to pierwsza
obserwacja dotycząca zachowania/niezachowania symetrii CP dla neutrin. Publikacja wyniku
„Observation of Electron Neutrino Appearance
in a Muon Neutrino Beam”, doczekała się już
ponad stu cytowań.
• Realizując zadanie „Ewolucja własności jąder
w funkcji temperatury, spinu i izospinu” wzbudzenia pigmejskich rezonansów dipolowych
(PDR) można interpretować jako kolektywne
drgania neutronów na powierzchni jądra względem rdzenia złożonego z protonów i neutronów.
Własności PDR zbadano w ciężkim jądrze 208Pb
w eksperymencie wykonanym w laboratorium
LNL INFN w Legnaro we Włoszech. Stany
PDR w jądrach tarczy 208Pb obsadzano w reakcji
nieelastycznego rozpraszania jonów 17O przyśpieszonych do energii 340 MeV. Kwanty gamma rejestrowano za pomocą układu detektorów

– 139 –

germanowych AGATA. Koincydencyjna rejestracja jonów 17O, identyfikowanych przez układ
teleskopowych detektorów krzemowych TRACE,
pozwoliła na wyeliminowanie tła promieniowania ze słabo związanych jąder wiązki. Analiza
rozkładów kątowych oraz przekrojów czynnych
dla obserwowanych przejść gamma wskazuje
na izoskalarny charakter stanów PDR w 208Pb.
Oszacowano, że nasilenie przejść typu E1, rozładowujących te stany, wynosi 9%.
• W zadaniu badawczym „Eksperyment ALICE
na akceleratorze LHC w CERN” uzyskano, przy
istotnym udziale pracowników Instytutu, wyniki
dotyczące fotoprodukcji mezonu J/Ψ w zderzeniach p+Pb. Wyniki opublikowano w pracy „Exclusive J/ψ photoproduction off protons in ultraperipheral p-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV”.
Osiągnięcia działalności naukowej jednostki
o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym:
• Opracowano metodę oceny odporności systemów hydrogeologicznych na zanieczyszczenia
antropogeniczne. Laboratorium Chromatograficznych Analiz Śladowych Instytutu jest jednym
z 10-ciu na świecie i jednym z 6-ciu w Europie,
gdzie taka ocena jest wykonywana. Dla celów
datowania i oceny jakości wód podziemnych
zbudowano chromatograficzny układ do pomiaru
stężeń gazów szlachetnych He, Ne i Ar.
• Prowadzone w Instytucie badania nad profilem oddechowym osób chorych na cukrzycę
i schorzenia nerek służą opracowaniu nieinwazyjnych testów umożliwiających wczesną diagnozę
choroby, co jest szczególnie ważne w przypadku
schorzeń przebiegających w początkowej fazie
bezobjawowo. Chromatograficzne analizy oddechu pacjentów wykazały, że trimetyloamina może
stać się markerem niewydolności nerek, a związki
siarkowe (metanetiol, siarczek dimetylu) mogą
okazać się przydane w diagnostyce schorzeń wątroby oraz wnieść informacje o nasileniu stresu
oksydacyjnego.
• W ramach projektu „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”,
między innymi, opracowano oryginalną metodę
przestrzennego i czasowego obrazowania neutronów prędkich powstających w wyniku syntezy
D-D w ognisku plazmowym w urządzeniu Plasma

Focus (PF-24) przy użyciu kamery otworkowej
(pinhole camera). Geometryczne parametry kamery wraz z osłonami zostały zoptymalizowane
w oparciu o modelowanie i symulacje MCNP/
MCNPX.
Zastosowania wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych o znaczeniu społecznym:
• Rozwój metod związanych z radioterapią protonową oraz prowadzenie radioterapii protonowej
nowotworów oka z wykorzystaniem cyklotronu
AIC-144. W Instytucie powstało pierwsze w Polsce stanowisko do takiej terapii. Wykorzystuje
ono wiązkę protonów o energii 60 MeV, z cyklotronu AIC-144 (Specjalne Urządzenie Badawcze). Wiązka ta pozwala na napromienienie
guzów zlokalizowanych w dowolnym miejscu
gałki ocznej. Protony z dużą precyzją wnikają
w leczone miejsce, nie niszcząc zdrowych tkanek. W 2014 roku kontynuowano napromieniania pacjentów w ramach procedury radioterapii
protonowej nowotworów oka prowadzonej przez
Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Przeprowadzono zabiegi napromieniania dla 46 pacjentów
okulistycznych.
• Wykorzystanie wiązek protonowych cyklotronu Proteus C-235 do badań w dziedzinie fizyki
radiacyjnej, radiobiologii oraz do radioterapii
protonowej. Metoda radioterapii protonowej maksymalnie oszczędza zdrowe tkanki, co ma ogromne znacznie w leczeniu wielu rodzajów nowotworów, w tym u dzieci. W Europie działa obecnie
kilka ośrodków wyposażonych w takie stanowiska. Wiązka protonów z cyklotronu C-235 jest już
od 2013 r. wykorzystywana do prac badawczych
z obszaru fizyki jądrowej w szerokiej współpracy międzynarodowej, a także od 2014 roku
z obszaru radiobiologii. W 2014 roku kontynuowano intensywne prace nad budową stanowisk
terapeutycznych. W końcowej fazie jest budowa
stanowiska do radioterapii protonowej nowotworów oka przy cyklotronie Proteus C-235. Dokończono uruchamianie wszystkich elementów
stanowiska i podłączono system sterowania stanowiska do systemu cyklotronu Proteus. Wszczęto procedurę uzyskania znaku CE. Równolegle
trwały intensywne prace związane z budową
dwóch stanowisk terapeutycznych wyposażonych
w urządzenie typu gantry. Urządzenia te pozwolą
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napromieniać pacjenta wiązką protonów skierowaną pod dowolnym kątem w leczone miejsce.
W 2014 roku ukończono budowę stanowiska
gantry-1 oraz budynku medycznego. Budynek
medyczny wyposażono w wymagany sprzęt
i urządzenia pomocnicze.
• Wykorzystanie technologii obliczeń elastycznych w rozległych sieciach komputerowych w badaniach naukowych i gospodarce. Opracowano
końcową wersję systemu elastycznych obliczeń
z wykorzystaniem techniki Cloud Computing
w ramach realizowanego projektu POIG. Uruchomiona z początkiem 2012 roku prywatna chmura
obliczeniowa w Instytucie pozwala na samoobsługową rezerwację zasobów, ich wykorzystanie
i zwalnianie, co pozwoliło znacznie zwiększyć
wydajność wykorzystania zasobów obliczeniowych. Grupy naukowe mogą dynamicznie tworzyć wirtualne klastry obliczeniowe oparte na
wybranym systemie operacyjnym. W 2013 i 2014
roku system był intensywnie wykorzystywany do
analizy danych przez rozmaite grupy badawcze
Instytutu oraz liczne współpracujące jednostki
badawcze w kraju i za granicą.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• W ramach współpracy między Instytutem
a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji w Krakowie wykonano analizy
fizykochemiczne i fazowe osadów pobranych
z wodomierzy z sieci wodociągowej Krakowa.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Realizując zadanie „Badania teoretyczne
struktury materii w powiązaniu z obecnymi i przyszłymi eksperymentami” użyto analitycznych
rozwiązań relatywistycznego równania kinetycznego Boltzmanna. Pokazano, iż nowe, bardziej
systematyczne i konsystentne sformułowania
hydrodynamiki dyssypatywnej (tj. przybliżenie
14 momentów Grada oraz metoda ChapmannaEskoga), czy też alternatywne sformułowanie
w ramach hydrodynamiki anizotropowej, dają
znacząco lepszą zgodność z teorią transportu niż
tradycyjna teoria Israela-Stewarta-Mullera. Pokazano, że systematyczne uwzględnienie wszystkich współczynników kinetycznych wyższego

rzędu (w szczególności bezpośrednich sprzężeń
lepkości dynamicznej i objętościowej) w równaniach hydrodynamicznych jest kluczowe dla
uzyskania jednoczesnego opisu poprawek dyssypatywnych od lepkości. Uzyskane w ten sposób
równania pozwolą na bardziej precyzyjny opis
własności nowego stanu materii powstającego
w zderzeniach ciężkojonowych na akceleratorach
RHIC i LHC.
• W oparciu o dokładne obliczenia metodą hybrydowej teorii funkcjonału gęstości wyjaśniono
struktury krystaliczne tlenków metali przejściowych Pd, Pt, Cu, Ag i Hg. Każdy z badanych
tlenków okazał się niestabilny w strukturze typu
NaCl. Urojony mod fononowy pojawiał się we
wszystkich tlenkach, w tym samym punkcie strefy Brillouina, L=(1⁄2, 1⁄2, 1⁄2). Właśnie ta niestabilność prowadzi do struktur, jakie są przyjmowane przez te tlenki w niskiej temperaturze,
a także zgodnego z eksperymentem półprzewodnikowego charakteru struktury elektronowej. Model „niestabilności fononowej” jest wg autorów
bardzo ogólny i zostanie on użyty do wyjaśnienia
dużej liczby złożonych struktur krystalicznych
pierwiastków i związków chemicznych. Wyniki
opublikowano w pracy „Structures of Late Transition Metal Monoxides from Jahn-Teller Instabilities in the Rock Salt Lattice”.
Wybrane rezultaty prac inżynieryjno-technicznych:
• Udział w pracach inżynieryjno-technicznych
przy budowie lasera XFEL w Hamburgu. Kontynuowano kwalifikacyjne testy osiągając stopień
wykonania 95% – magnesów, 60% – wnęk nadprzewodzących i 15% – kriomodułów.
• Kontynuowano kontrolę jakości połączeń nadprzewodzących magnesów LHC.
• Otwarto prototyp małego teleskopu SST-1M
dla projektu Cherenkov Telescope Array. Elementy mechaniczne zostały wykonane w zakładzie Ponar-Żywiec wg założeń przygotowanych
przez konsorcjum CTA. Wyniki testów przeprowadzonych w 2014 r. na prototypowej strukturze
SST-1M i 10 prototypowych zwierciadłach dla
średniego teleskopu MST potwierdziły spełnienie
wymagań CTA. Stwarza to dogodne warunki do
udziału polskiego przemysłu w pracach przy budowie obserwatorium CTA. Trwają także prace
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nad budową zaawansowanych kamer do teleskopów małych i średnich, a także stworzeniem
odpowiedniego oprogramowania.
Uzyskano patent „Sposób wytwarzania powierzchniowego detektora promieniowania jonizującego”.
Tytuł profesora otrzymali: Tadeusz Chmaj, Janusz Chwastowski, Bogdan Fornal, Lidia Görlich, Mariusz Witek.
Uzyskane habilitacje:
Wojciech Królas Badania struktury jąder neutrono-nadmiarowych produkowanych w głęboko
nieelastycznych reakcjach ciężkich jonów na
wiązkach stabilnych i radioaktywnych;
Katarzyna Mazurek Symetrie kształtów jądra atomowego i ich łamanie;
Marek Scholz Plasma-Focus i kontrolowana synteza jądrowa.
Instytut jest członkiem Interdyscyplinarnego
Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych PAN (ICNFCM), (posiada status centrum PAN).
W Instytucie prowadzą działalność Centra Doskonałości: Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący
KNOW; Krakowskie Centrum Badawcze Inżynierii Jonowej IONMED.
Instytut należy do 23 sieci naukowych (7 międzynarodowych i 16 krajowych sieci naukowych,
w tym 5 koordynowanych przez Instytut), m.in.
FiTAL – Polska Sieć Fizyki i Technologii Akceleratorów Liniowych Wysokich Energii; Polska
Sieć Astrofizyki Cząstek; Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej; Fizyka i chemia dla potrzeb medycyny;
BIONAN – Molekularne mechanizmy oddziaływań w nanoukładach biologicznych oraz w układach aktywnych biologicznie modyfikowanych
nanocząstkami.
Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
10 Konsorcjów międzynarodowych projektów,
3 konsorcja międzynarodowe dotyczące edukacji,
36 konsorcjów krajowych; w tym 12 koordynowanych przez Instytut. Najważniejsze dla działalności jednostki m.in. ACC; XFEL Accelerator

Construction Consortium; Narodowe Konsorcjum
Radioterapii Hadronowej; Konsorcjum Neutrony
dla Polskiej Nauki; Konsorcjum Instytutów Polskiej Akademii Nauk PAN – AKCENT.
Instytut należy do klastrów: Małopolski Klaster
Technologii Informacyjnych; Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii; Klaster Life
Science Kraków; Międzyregionalny Klaster Innowacyjnych Technologii „Minatech”.
Przynależność do Platform Technologicznych:
Polska Platforma Technologii Nuklearnych; Sustainable Nuclear Energy Technology Platform
(SNETP).
Przy Instytucie działają laboratoria posiadające
certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji: Laboratorium Wzorcowania Przyrządów
Dozymetrycznych (LWPD); Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej (LADIS);
Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych
(LER); Laboratorium Analiz Promieniotwórczości (LAP).
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń:
podpisano 12 umów o współpracy naukowej oraz
10 porozumień.
 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 (do
31 maja 2014 r.)
prof. dr hab. Bogdan Idzikowski (od 1 czerwca
2014 r.)
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Roman Micnas
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 118 pracowników, w tym 67 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
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Działalność naukowa: opublikowano łącznie
111 prac, z tego 110 prac w recenzowanych
czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 23 projekty badawcze, 14 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
37 tematów.
Wybrane wyniki:
• Wykazanie oddziaływania rozpuszczalnik-powierzchnia porów w żelach supramolekularnych
poprzez zbadanie dynamiki rozpuszczalnika. Jedno z ważnych, nierozstrzygniętych do tej pory,
pytań w tematyce żeli supramolekularnych dotyczy roli rozpuszczalnika już po wytworzeniu
żelu, tzn. czy rozpuszczalnik jest pasywny, czy
też oddziałuje z matrycą żelową? Zostało wykazane, że takie oddziaływanie istnieje, a jego
efektem jest adsorpcja części molekuł rozpuszczalnika na powierzchni włókien żelowych
i znaczne spowolnienie ich dynamiki w porównaniu do molekuł wewnątrz porów. Otrzymane
wyniki prowadzą do lepszego poznania żeli na
poziomie molekularnym. Opublikowano pracę
„The solvent dynamics at pore surfaces in molecular gels studied by field – cycling magnetic
resonance relaxometry”.
• Realizując zadanie badawcze „Efekt Kondo
dla atomu kobaltu na wstążce grafenowej typu
«zig-zag» przeprowadzono obliczenia ab initio
struktury elektronowej nanowstążki grafenowej
typu «zig-zag» domieszkowanej atomami kobaltu
i na ich podstawie dokonano analizy egzotycznego efektu Kondo, w którym zaangażowane są,
zarówno spinowe, jak i orbitalne stopnie swobody. Atom kobaltu jest zlokalizowany na pustym
miejscu sieci grafenowej i zachowuje się, jako
domieszka o spinie S=1/2. Przedyskutowano
wpływ osobliwości struktury elektronowej i magnetycznej nanowstążki na rezonanse wielociałowe. Wyniki opublikowano w pracy „Kondo effect
of a cobalt adatom on a «zig-zag» graphene nanoribbon”.
• Międzywarstwowe uporządkowanie ładunkowe w organicznym metalu (tTTF-I)2ClO4 zawierającym dwie nierównoważne warstwy donorów.
W organicznym metalu (tTTF-I)2ClO4 występują naprzemiennie dwie nierównoważne warstwy
tTTF-I, które wykazują jedno- i dwuwymiarowe

własności elektronowe. Badania widm rozproszenia Ramana pokazały, że w T=300 K rozkład ładunku w warstwach tTTF-I jest nierównomierny,
a w niskich temperaturach staje się równomierny,
czyli na każdy donor przypada ładunek +0.5e.
Ten unikatowy efekt jest konsekwencją częściowego przeniesienia ładunku między warstwami
o różnej strukturze elektronowej w celu osiągnięcia wspólnego poziomu Fermiego. Przy obniżaniu temperatury przeniesienie ładunku stopniowo
zanika, struktura elektronowa obu warstw staje
się jednowymiarowa, a kryształ doznaje przejścia
fazowego typu metal-izolator w T=90 K. Wyniki
opublikowano w pracy „Inter-Layer Charge Disproportionation in the Dual-Layer Organic Metal
(tTTF-I)2ClO4 with Unsymmetrical I•••O Halogen Bond Interactions”.
Wyniki badań naukowych i zastosowania
wyników o znaczeniu społecznym i gospodarczym:
• Rozwijanie nowej technologii „Pozyskiwanie
izotopu 3He z ciekłego 4He”. Niedobór izotopu 3He na rynkach światowych jest problemem
grożącym wstrzymaniem badań niskotemperaturowych nawet w najbogatszych ośrodkach naukowych, np. CERN.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Zbadano związek między własnościami katalitycznymi powierzchni ze strukturą i własnościami elektronowymi materiału typu „bulk”
i wykonano syntezę monokryształu fazy InPd
metodą Czochralskiego oraz określono jego
własności elektronowe, termiczne, magnetyczne
oraz absorpcję wodoru. Hodując monokryształ
z roztworu wysokotemperaturowego otrzymano
niestechiometryczny, wzbogacony w ind związek
In1.04Pd 0.96, który zawiera znaczącą ilość defektów
sieci krystalicznej (wakancje palladowe w podsieci palladu) typu CsCl. Silnie niejednorodnie
poszerzona linia 115In NMR oraz resztkowy opór
elektryczny (T→0) potwierdziły obecność tych
defektów. Dowiedziono, iż monokryształ InPd
nie absorbuje wodoru, co jest koniecznym wymogiem w przypadku materiałów stosowanych
w procesach katalitycznych do produkcji wodoru.
Obliczona gęstość stanów (DOS) wykazała wkład
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stanów Pd(d) w poziom Fermiego. Z obliczeń
ELI (electron-localizability indicator) wynika, iż
strukturę krystaliczną InPd stabilizują oddziaływania jonowe oraz kowalencyjne wielocentrowe.
Przewodnictwo elektryczne i termiczne cechuje
metaliczny charakter podczas gdy, zarówno termosiła, jak i współczynnik Halla In-Pd wykazują
znak dodatni stanowiący o przeważającym dziurowym typie przewodnictwa. Obliczona gęstość
stanów na poziomie Fermiego jest zgodna z danymi eksperymentalnymi niskotemperaturowego
ciepła właściwego. Pomiary magnetyczne wykazały, że InPd jest diamagnetykiem.
• Opracowano nową metodę syntezy nanocząstek hematytu o morfologii „nanomeduzy” oraz
zbadano ich strukturę (XRD), morfologię (SEM)
i własności magnetyczne (SQUID). Nanocząstki
zostały przygotowane w procesie hydrotermalnym przy pomocy kompleksu żelazowo-krzemowego w roztworze zawierającym octan etylu
i etanol. Nanocząsteczki zbudowane są ze sferycznego rdzenia o około 100 nm średnicy oraz
wyrostków o długości 5 nm. Krystaliczny rdzeń
ulega magnetycznemu przejściu fazowemu do
stanu słabego ferromagnetyzmu w temperaturze
930 K, która odpowiada temperaturze Neela litego hematytu. Jakkolwiek w przeciwieństwie do
litego hematytu, który podlega przejściu Morina do stanu antyferromagnetycznego w pobliżu
temperatury pokojowej oraz małych cząstek hematytu, które są superparamagnetyczne „nanomeduzy” pozostają słabo ferromagnetyczne aż
do temperatury 2 K. „Nanomeduzy” wykazują
ferromagnetyzm w bardzo szerokim zakresie temperatur. Wysokotemperaturowe nanocząsteczki
wykazujące ferromagnetyzm są rzadkością wśród
nanomateriałów.
• We wspólnych badaniach „Ferromagnetyczne
materiały dla kontrolowanego pozycjonowania
ścian domenowych” opracowano metodę pozwalająca uzyskać stały gradient pola koercji
warstw Co w otoczeniu Au, w wyniku bombardowania jonami He. Wyniki opublikowano
w pracy „Tailoring magnetic anisotropy gradients
by ion bombardment for domain wall positioning in magnetic multilayers with perpendicular
anisotropy”.

Uzyskano patenty: „Cylindryczny rezonator mikrofalowy z rozkładem pola TEo11”; „Struktura
sensora magnetooporowego”.
Uzyskana habilitacja:
Andrzej Łapiński Struktura wibracyjna oraz elektronowa, oddziaływania elektron-elektron oraz
elektron-fonon w przewodnikach organicznych
utworzonych przez pochodne tetratiafulwalenu.
Uzyskano akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na wytwarzanie cienkich warstw i układów warstwowych za pomocą metod fizycznych
z fazy gazowej (Wdrożenie certyfikatu ISO 9001).
Instytut uczestniczy w pracach centrów PAN pn.
Centrum Badań Materiałów Zaawansowanych
i Struktur Inteligentnych, Krajowego Centrum
Nanofizyki i Spintroniki „SPINLAB”.
Instytut należy do sieci naukowej „FP7-ICT
Source of Electron in Entanglement in Nano
Devices” (SE2ND).
Instytut jest członkiem 4 konsorcjów naukowych:
Konsorcjum Użytkowników Silnych Pól Magnetycznych; Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu; Konsorcjum
ILL-PL; Konsorcjum instytucji prowadzących
badania podstawowe i aplikacyjne z wykorzystaniem wiązek neutronów z reaktora 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 Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum NanoBioMedyczne UAM (CNBM) oraz z Politechniką
Poznańską.
 60-179 Poznań, ul. M. Smoluchowskiego 17
 (61) 869-51-00, fax (61) 868-45-24
 e-mail: office@ifmpan.poznan.pl
www.ifmpan.poznan.pl
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INSTYTUT GEOFIZYKI PAN
Dyrektor: czł. koresp. PAN Paweł M. Rowiński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Stanisław Lasocki
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 175 pracowników, w tym 61 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 109 prac, z tego 56 prac w recenzowanych
czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 64 projekty badawcze, 15 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 34 tematy.
Wybrane wyniki:
• Instytut uzyskał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), jako współzałożyciel Centrum Studiów Polarnych. Opracowano wyniki analizy procesów cielenia się
czoła Lodowca Hansa we Fiordzie Hornsund na
Spitsbergenie. Podczas przeprowadzonych analiz podwodnych szumów akustycznych wykazano bezpośrednią zależność pomiędzy energią
wytwarzaną przez uderzenie góry lodowej o powierzchnię wody i energią sygnału akustycznego
generowanego wskutek zjawiska cielenia. Tym
samym, powiązano ubytek masy lodowca z intensywnością rejestrowanych dźwięków podwodnych o określonej częstotliwości.
• W ramach projektu „Badania zagrożeń naturalnych i antropogenicznych oraz skutków zmian
klimatycznych” prowadzone są prace m.in. mające na celu ocenę zagrożenia sejsmicznego obszaru Polski. Zbadano historię źródeł sejsmicznych
w kopalni Rudna, co pozwoliło na zaproponowanie nowego podejścia do dekompozycji tensora
momentu sejsmicznego. Podejście to pozwala na
wydzielenie z pełnego tensora momentu dla lokalnej sieci sejsmicznej części opisującej proces
tąpania lub zapadania się tunelu. Wypracowane
podejście może być z sukcesem stosowane zarówno w sejsmologii górniczej, jak i w przypadku sejsmiczności wulkanicznej. Ciekawe wyniki
z punktu widzenia możliwości oddziaływania
tektoniki regionu, uzyskano dzięki badaniu

sejsmiczności w kopalni węgla kamiennego
w północnej części GZW. Temat wpływu tektoniki na wstrząsy górnicze jest ciągle nierozwiązanym zagadnieniem sejsmologii górniczej.
• Realizacja projektu „Paleomagnetyzm i historia termiczna skał permu, triasu i jury rejonu
Dynarydów chorwackich, a ewolucja paleogeograficzna i geodynamiczna płyty adriatyckiej”
pozwoliła z sukcesem powiązać obserwacje
uzyskane dwoma niezależnymi metodami badawczymi paleomagnetyzmu oraz mineralogii
i geochemii minerałów ilastych. W szczególności wykazano, że: skały permu, triasu i jury
rejonu Velebit (Dalmacja Północna) zostały przemagnesowane w temperaturze około 200-250oC
pod nadkładem młodszych skał osadowych, na
przełomie kredy i paleogenu; od chwili przemagnesowania, badane skały należały strukturalnie
do płyty gondwańskiej, nie wykazując rotacji
względem tej płyty. Wniosek ten, w połączeniu
z dotychczasowymi wynikami badań z obszaru
płyty Adrii, wskazuje, że orogen Dynarydów nie
tworzył sztywnej struktury litosferycznej, albowiem w części północnej orogenu (rejon Istrii)
wyraźnie rotował w stosunku do płyty gondwańskiej; wysokotemperaturowe składowe NRM
(Natural Remanent Magnetization), utrwalone
w hematycie, mogą mieć genezę wtórną, wynikającą z rekrystalizacji hematytu w geologicznej
skali czasu, w warunkach podwyższonej temperatury. Osiągnięte wyniki są oryginalnym, do tej
pory niepublikowanym w literaturze światowej,
osiągnięciem naukowym.
Zastosowania wyników badań o znaczeniu
społecznym i gospodarczym:
• W ramach działalności badawczo-rozwojowej
wspierającej Rozwój Energetyki Polskiej, ukierunkowanej na rozwój technologii związanych
z wydobyciem gazu z łupków: Blue Gas – Polski
Gaz Łupkowy opracowano projekt, o akronimie
JURASHALE, dotyczący wykorzystania zawansowanych badań sejsmicznych 2D do optymalizacji poszukiwań i charakteryzacji złóż węglowodorów niekonwencjonalnych w utworach triasu
i jury w centralnej Polsce. Projekt realizowany
jest w konsorcjum z Instytutem Nauk Geologicznych PAN i firmą Strzelecki Energia. W ramach
projektu Instytut wypracował, m.in. nowatorską
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metodykę przetwarzania archiwalnych danych
sejsmicznych, a także zrealizował przetwarzanie
danych pomierzonych w projekcie. Drugim z realizowanych projektów w ramach programu Blue
Gas jest projekt SHALELLECH, który dotyczy
zintegrowanych badań geomechanicznych w celu
wzmożenia wydobycia gazu z łupkowych formacji Pomorza. Jest on realizowany w konsorcjum
z Państwowym Instytutem Geologicznym, Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem.
• Istotnym wynikiem badań statutowych Instytutu z zakresu „Zmian ziemskiego pola magnetycznego oraz ich związku z budową geologiczną
Ziemi i z procesami w jonosferze o znaczeniu
ogólnospołecznym” jest stworzenie, tzw. przybliżenia Rotne-Pragera-Yamakawy dla oddziaływań
hydrodynamicznych do modelowania dynamiki
zawiesin cząstek o skomplikowanych kształtach,
w układach okresowych, modelujących w efektywny sposób układy o dużych rozmiarach geometrycznych. Wykazano analitycznie spowalniający wpływ oddziaływań hydrodynamicznych na
koagulację cząstek zawiesiny wykonujących ruchy Browna w przepływie zewnętrznym oraz wyznaczono tempo koagulacji przy uwzględnieniu
tych oddziaływań dla rozrzedzonych zawiesin.
Osiągnięcia te mają istotne znaczenie z punktu
widzenia zastosowań medycznych, gdzie dynamika zawiesin polimerowych oraz koagulacja polimerów w przepływie zewnętrznym mają istotny
związek z rozwojem chorób typu Alzheimera oraz
Parkinsona. Prace te dążą do rozwoju opisu dynamiki cząstek magnetycznych w zewnętrznym
polu magnetycznym – zagadnienia użytecznego
w diagnostyce medycznej.
• W ramach programu badań związanego z zagrożeniami naturalnymi realizowane są prace
dotyczące oceny wpływu zmian klimatu na hydrologiczne zjawiska ekstremalne: powodzie i susze w wybranych zlewniach na obszarze Europy
oraz ocena procesów i zagrożeń hydrologicznych
za pomocą modeli matematycznych. Prace prowadzono w 8 zlewniach rzecznych z Norwegii
i 10 z Polski. Przeprowadzono analizę statystyczną ciągów obserwacyjnych opadów, temperatury
oraz przepływów, skalibrowano i zweryfikowano
modele hydrologiczne dla 42 zlewni w Polsce.

Dodatkowo wspierając się polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi
gospodarowania wodami, w tym także ustawami związanymi z planowaniem przestrzennym
i prawem budowlanym, opisano struktury organizacyjne gospodarowania wodami, w tym podział
odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację, tzw. Dyrektywy Powodziowej (2007) w Polsce. Opisano także strategię adaptacji do powodzi, w tym
redukcji ryzyka powodzi w Polsce i na arenie
międzynarodowej oraz opisano stan techniczny
budowli hydrotechnicznych w Polsce, miary i narzędzia służące zarządzaniu powodzią. Wynikiem
tych prac są trzy raporty opisujące proces wyboru
zlewni w Polsce i w Norwegii oraz opis struktur
zarządzania ryzykiem powodziowym.
Zastosowania wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych o znaczeniu społecznym:
• Instytut uczestniczył w opracowaniu Operatu
Zasobów Wodnych, jako elementu Planu Ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego (NPN).
Praca realizowana była wspólnie z Instytutem
Technologiczno-Przyrodniczym i SGGW. Analizowano możliwość zmian stosunków wodnych
w dolinie Górnej Narwi. W ramach projektu
określono przepływy charakterystyczne i prawdopodobne na podstawie 60-letniego ciągu przepływów dobowych z okresu 1951-2010. Analiza
wykazała, że wpływ zbiornika Siemianówka na
przepływy wysokie jest ograniczony, możliwe są
istotne przedłużenia okresu wezbrania wiosennego, oraz że zbiornik może mieć duże znaczenie
w podwyższeniu przepływów w czasie niżówek
występujących na Narwi. Kierunki zmian hydrologicznych w obszarach Natura 2000 określono
w oparciu o scenariusze zmian klimatu i zasobów
wodnych na terenie województwa podlaskiego.
• W konsorcjum z Akademickim Centrum
Komputerowym „Cyfronet” AGH, Głównym Instytutem Górnictwa i Kompanią Węglową S.A.
Instytut realizuje dwuletni projekt „Cyfrowa
przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS – IS-EPOS” (www.is-epos.
eu). W ramach projektu planowana jest budowa
pilotażowego klastra Thematic Core Service
Anthropogenic Hazards (TCS AH) dla administrowania infrastrukturą badawczą zagrożeń
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antropogenicznych, będącego podwaliną pod
przyszłe jej zarządzanie w skali Europy w ramach
EPOS. Projekt ma bardzo duże znaczenie dla
prowadzenia prac statutowych z zakresu analizy
i oceny zagrożeń naturalnych i antropogenicznych. Budowany klaster będzie służył światowym
badaniom zagrożeń geofizycznych towarzyszących eksploracji i eksploatacji geo-zasobów, prowadzonych w oparciu o zintegrowane europejskie
infrastruktury badawcze i najnowocześniejsze
rozwiązania IT. Klaster zapewni transfer rozwiązań innowacyjnych do przemysłu i szeroką synergię nauka-przemysł. Będzie również centrum
edukacji i źródłem kompetentnej informacji na
temat wspomnianych zagrożeń dla administracji
państwowej i samorządowej, innych podmiotów
publicznych i niepublicznych oraz szerokiego
społeczeństwa. TCS AH jest jednym z kilku
węzłów integracji europejskich infrastruktur badawczych powstających w ramach największego
infrastrukturalnego projektu w naukach o Ziemi
European Plate Observing System (EPOS), wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktur
Badawczych. Integracja zasobów badawczych
Europy skutkować będzie przyspieszeniem badań naukowych i opracowywania innowacyjnych
rozwiązań dla gospodarki europejskiej. Dzięki
wiodącej pozycji nauki polskiej w sejsmiczności antropogenicznej, kierowanie integracją infrastruktur służących badaniom wspomnianych
zagrożeń antropogenicznych i budowa TCS AH
powierzone zostało Instytutowi. Prototypem TCS
AH jest platforma cyfrowa budowana w ramach
projektu IS-EPOS. W 2014 r. ustalono standardy
integracji danych geofizycznych z siedmiu epizodów sejsmiczności indukowanej eksploatacją
węgla, miedzi, produkcji energii geotermalnej
oraz sejsmiczności towarzyszącej napełnianiu
zbiorników wodnych. Powstał prototyp e-platformy, a obecnie trwa implementacja serwisów
przestrzeni użytkownika i zaawansowanych narzędzi do prowadzenia analiz sejsmiczności indukowanej.
• Opracowano koncepcję leczenia łuszczycy,
wykorzystującą naturalne promieniowanie słoneczne. Łuszczyca jest poważnym problemem
zarówno dla pacjentów, jak i służby zdrowia.
Zaproponowano scenariusz indywidualnego
leczenia pacjentów na wolnym powietrzu w trak-

cie 2 godz. ekspozycji na promieniowanie słoneczne w okresie wiosenno-letnim. Helioterapia
wspomagająca standardowe leczenie łuszczycy
może przedłużyć czas remisji choroby i tym
samym ograniczyć koszty terapii. Zagrożenie
nadmiernym promieniowaniem UV, w związku
z obecnym stanem warstwy ozonowej nad Polską, nadal istnieje. Uzyskane wyniki wskazują, że
stosowanie ubrań wykonanych z pewnych tkanin
może ułatwić wykorzystanie pro-zdrowotnych
(np. synteza witaminy D3) własności promieniowania UV. Nasłonecznienie nad obszarami
południowo-wschodniej Polski (Bieszczady) posiada duży leczniczy potencjał w usuwaniu zmian
łuszczycowych i możliwe jest powstanie sanatoriów ukierunkowanych na leczenie słońcem także
szeregu innych chorób skóry (atopowe zapalenie
skóry, bielactwo).
Uzyskano patent „Sposób i układ do pomiaru długookresowego sygnału sejsmicznego”.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Instytut prowadzi monitoring sejsmiczny obszaru Polski – wyniki obserwacji służą do oceny
zagrożenia sejsmicznego, mającej zastosowanie m.in. przy planowaniu budowli specjalnych
oraz przy wypłacie odszkodowań podmiotom
poszkodowanym na skutek wstrząsów. Innym
wynikiem obserwacji jest funkcja informacyjnopubliczna.
• Współpracuje z PIG–PIB w zakresie oceny zagrożenia sejsmicznego Polski z uwzględnieniem
bardzo słabej sejsmiczności, na zlecenie Ministra
Środowiska.
• Prowadzi prace związane z monitoringiem
i oceną zagrożenia sejsmicznego wybranego obszaru Polski związane z planowaną budową obiektów krytycznych, takich jak elektrownie atomowe,
zbiorniki skroplonego gazu czy zapory wodne.
Informacje o wstrząsach są na bieżąco przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
• Prowadzi współpracę z Muzeum AuschwitzBirkenau w zakresie oceny zagrożenia i ochrony
antysejsmicznej obiektów muzealnych Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
• Prowadzi prace w Międzynarodowej Grupie
Ekspertów ds. rozbudowy obiektu unieszkodli-
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wiania odpadów wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most” na terenie KGHM S.A. w zakresie
oceny zagrożenia sejsmicznego.
• Wykonuje badania naukowe w zakresie fizyki
źródeł sejsmicznych we współpracy z firmami
wydobywczymi węgla kamiennego: współpraca
z Kompanią Węglową S.A. Oddział KWK Bobrek-Centrum, KWK Bielszowice oraz z Katowickim Holdingiem Węglowym Oddział KWK
Wujek.
• Monitoring zanieczyszczeń aerozolowych
i pyłem PM10 oraz monitoring meteorologiczny, a dane udostępnione są na potrzeby struktur powiatu i gminy Otwocka oraz na potrzeby
bezpieczeństwa jądrowego reaktora w NCBJ
w Świerku.
• Uczestniczy w realizacji projektu EDUSCIENCE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Projekt kierowany jest do uczniów szkół
na wszystkich poziomach kształcenia. W projekcie bierze udział 250 szkół z całej Polski.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Dzięki szerokiej współpracy międzynarodowej
Instytut uczestniczy w dużych eksperymentach
głębokich sondowań sejsmicznych. W 2014 r.
zrealizowano nowy eksperyment głębokich sondowań sejsmicznych wzdłuż profilu „RomUkrSeis” o długości około 675 km, zlokalizowanym na
terytoriach Rumunii i Ukrainy. Profil rozpoczyna
się po stronie rumuńskiej w Górach Zachodniorumuńskich (Apuseni), następnie przecina Karpaty Wschodnie by po stronie ukraińskiej wejść
głęboko na kraton wschodnioeuropejski. Polskie
ekipy, obok gospodarzy, odegrały znaczącą rolę
w planowaniu, organizacji i realizacji prac, po
obu stronach granicy rumuńsko-ukraińskiej.
• Szeroka współpraca międzynarodowa dotycząca problematyki obszarów polarnych zaowocowała w 2014 r. rozwojem nowych, innowacyjnych technik badawczych wykorzystujących
metody pasywnej akustyki podwodnej, rozwojem
nowej metody badawczej dotyczącej wykorzystania radonu 222Rn do określania udziału wód
subglacjalnych w całkowitym odpływie wód proglacjalnych.
• Instytut jest koordynatorem prac w Polsce,
związanych z integracją europejskiej infrastruk-

tury badawczej w naukach o Ziemi, realizowanej
w ramach programu European Plate Observing
System (EPOS). W ramach EPOS kierowanie europejską integracją infrastruktur służących badaniom zagrożeń antropogenicznych i budowę klastra integrującego te infrastruktury powierzono
Polsce. W tej części projektu EPOS biorą udział
jednostki naukowe i przemysłowe z 16 krajów
Europy. W 2014 r. Instytut, wspólnie z europejskimi partnerami, m.in. z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech, Finlandii i Szwecji, przygotował pakiet roboczy w projekcie na
konkurs INFRADEV-3-2015: „Individual implementation and operation of ESFRI projects”,
ogłoszony przez Komisję Europejską w ramach
nowego programu ramowego Unii Europejskiej
w zakresie badań naukowych i innowacji na lata
2014-2020 – Horizon 2020. Celem prac pakietu
jest integracja rozproszonej infrastruktury badawczej sejsmiczności indukowanej w Europie
na e-platformie Thematic Core Service Anthropogenic Hazards (TCS-AH) w ramach Grupy Roboczej WG10 „Infrastructures for Georesources”
działającej w EPOS.
Uzyskane habilitacje:
Rafał Junosza-Szaniawski Zastosowanie metod
paleomagnetycznych do badań ewolucji łańcuchów górskich;
Mariusz Majdański Szacowanie dokładności modeli skorupy ziemskiej uzyskanych z analizy szerokokątnych danych sejsmicznych w celu wyznaczenia regionalnych modeli referencyjnych skorupy;
Aleksander Pietruczuk Obszary źródłowe i właściwości aerozolu w centralnej Polsce;
Adam Piotrowski Rozwój Algorytmów Ewolucyjnych i ich wykorzystanie do prognozowania
zmiennych hydrologicznych.
Uzyskany doktorat:
Magdalena Maria Mrokowska Opory przepływu
w korytach otwartych w warunkach przejścia fali
wezbraniowej.
Instytut prowadzi działalność w ramach centrum PAN pn. Centrum Badań Ziemi i Planet
(GeoPlanet).
Instytut należy do sieci naukowych: „Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów
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polarnych” oraz Sieć Naukowa w celu realizacji projektu „Wpływ zlodzenia wód przybrzeżnych i brzegu na falowanie oraz morfodynamikę
wybrzeży w rejonach polarnych na przykładzie
południowo-zachodniego Spitsbergenu – analiza
procesów, modelowanie i predykcja”.
Instytut jest członkiem 5 konsorcjów naukowych:
Centrum Studiów Polarnych; Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych (PolarPOL); Polskie Konsorcjum Polarne (PKPol);
CHIHE – partnership agreement; Konsorcjum
IS-EPOS.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń:
EPOS – European Plate Observing System; Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System
(SIOS); European Mediterranean Seismological
Centre; Organization of Research Facilities for
European Seismology – Virtual European Broadband Seismic Network; International Seismological Centre; Incorporated Research Institutions
for Seismology – Federation of Digital Seismic
Networks; INTERMAGNET – International Real-time Magnetic Observatory Network; World
Data Centre (WDC) for Geomagnetism; IMAGE
– International Monitor for Auroral Geomagnetic Effects; MM100 – program badania pulsacji
magnetycznych w oparciu o sieć magnetometrów naziemnych; Program badawczy zjawiska rezonansu Schumanna; Program dotyczący
sieci magnetycznych punktów wiekowych na
terytorium Polski; VEBSN – Virtual European
Broadband Seismic Network; Awesome (Atmospheric Weather Electromagnetic System For Observation Modeling & Education); World Ozone
and Ultraviolet Radiation Data Center; AERONET (AErosol RObotic NETwork); Greenland
Ice Sheet Monitoring Network; EARLINET
(European Aerosol Research Lidar Network);
Geo8 – European Earth Sciences Research Alliance; Utworzenie wspólnej polsko-austriackofińskiej puli polowych aparatur sejsmicznych
RefTek(Texan).
Inna działalność:
• W obserwatoriach geofizycznych w Belsku,
Świdrze i Raciborzu zlokalizowane zostały stałe
ekspozycje z historycznymi urządzeniami pomia-

rowymi. Dodatkowo obserwatorium w Raciborzu
w swoich zbiorach posiada archiwalne sejsmogramy i historyczny sejsmometr Mainki.
 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 (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 121 pracowników, w tym 52 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
129 prac, z tego 106 prac w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 57 projektów badawczych, 16 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 23 tematy.
Wybrane wyniki:
• Opracowanie nowych katalizatorów do produkcji biopaliw. Osiągnięciem jest opracowanie
nowych stałych katalizatorów polimerowych na
osnowie sprotonowanej polianiliny dla wytwarzania biopaliw (bioestrów, Biodiesel) w dwu
procesach: transesterifikacji triglicerydów oraz
estryfikacji kwasów tłuszczowych metanolem.
Dzięki zwiększeniu hydrofobowości w otoczeniu centrów aktywnych, którą osiągnięto przez
dobór kwasu sulfonowego protonującego polianilinę, uzyskano katalizator o stabilnej i wysokiej
aktywności w obu reakcjach. Tak otrzymane katalizatory po osadzeniu na krzemionce wykazywały aktywność porównywalną do katalizatorów
komercyjnych (Nafion SAC-13).
• Nowe metody spektro-mikroskopowe w badaniach nanostruktur powierzchniowych. Osiągnięciem jest możliwość obrazowania i śledzenia
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w czasie rzeczywistym szerokiej klasy zjawisk
powierzchniowych obejmujących: wzrost ultracienkich warstw, powstawanie nanostruktur,
przejścia fazowe, desorpcję, adsorpcję oraz dyfuzję. Używając mikroskopu fotoemisyjnego
(PEEM) oraz mikroskopu na elektronach niskoenergetycznych (LEEM) uzyskano informacje ze
zdolnością rozdzielczą rzędu nanometrów oraz
czułością strukturalną, chemiczną i magnetyczną, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak
i z użyciem promieniowania synchrotronowego.
• Opracowano mechanizm powstawania kontaktu trójfazowego na powierzchniach stałych
o różnej hydrofobowości. Osiągnięcie polega na
wykazaniu, że powstawanie kontaktu trójfazowego (TPC) na powierzchniach ciał stałych o niskiej
i wysokiej hydrofobowości przebiega według
różnych mechanizmów. Na powierzchniach o niskiej hydrofobowości oddziaływania elektrostatyczne decydują o możliwości przerwania filmu
i mają istotny wpływ na kinetykę powstawania
TPC. Natomiast na powierzchniach o wysokiej
hydrofobowości oddziaływania elektrostatyczne
nie są istotne, a czynnikiem determinującym kinetykę powstawania kontaktu trójfazowego jest
obecność powietrza (nano- i mikro pęcherzyki)
na tych powierzchniach.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Opracowano ekspertyzę dotyczącą stanu zachowania obiektów oraz ustalenie strategii przechowywania zbiorów w galerii mebli w Victoria
and Albert Museum w Londynie. Przeprowadzone długookresowe monitorowanie emisji
akustycznej pozwoliło na precyzyjne określenie
mikro spękań powstających w wybranych obiektach w wyniku wahań temperatury i wilgotności
względnej otoczenia. Wyniki monitorowania połączone z diagnozą uszkodzenia warstw dekoracyjnych na meblach przy użyciu metody interferometrii plamkowej doprowadziły do ustalenia
bezpiecznych warunków ekspozycji obiektów
i optymalnych metod ich konserwacji.
• Wykonano badania obliczeniowe mechanizmów reakcji biokatalitycznych. Wyniki opublikowano w pracy „Halide-Promoted Dioxygenolysis of a Carbon-Carbon Bond by a Copper(II)
Diketonate Complex”.

• Przeprowadzono badania nad mechanizmem
utleniającego rozcięcia wiązania węgiel-węgiel,
które doprowadziły do wyjaśnienia katalitycznej
roli jonów chlorkowych w przebiegu tego ważnego procesu (wspólnie z Utah State University). Wyniki opublikowano w pracach: „Quantum
Chemical Studies of Mechanisms for Metalloenzymes”; „Role of Substrate Positioning in the
Catalytic Reaction of 4-Hydroxyphenylpyruvate
Dioxygenase-A QM/MM Study”; „Insights into
reaction mechanisms of HMS and HPPD”.
• Przeprowadzone badania nad mechanizmem
enzymatycznego utleniania hydroksyfenylopirogronianu do homogentyzynianu pozwoliły na
twórczą reinterpretację wyników doświadczalnych dotyczących tej reakcji (wspólnie z Uppsala
University i Stockholm University).
Tytuł profesora uzyskał Mirosław Derewiński.
Uzyskane habilitacje:
Jacek Gurgul Magnetyczne i elektronowe właściwości międzymetalicznych związków z grupy
PERhSn (RE – lantanowiec);
Wojciech Płaziński Modelowanie teoretyczne
procesu wiązania dwuwartościowych jonów metali przez alginiany oraz materiały sorpcyjne zawierające alginiany.
Uzyskany doktorat:
Ewa Niedziałkowska The influence of posttranslational modifications on interaction between
histone H3 and Survivin.
Instytut należy do 7 sieci naukowych, w tym
m.in.: „EKO-KAT Innowacyjne materiały katalityczne w ochronie ekosystemu”; „SURUZ Surfaktanty i układy zdyspergowane w teorii i praktyce”; „MANAR Nowe materiały warstwowe
o kontrolowanej architekturze i funkcjonalności
chemia powierzchni, chemia koloidów”; „BIONAN Molekularne mechanizmy oddziaływań
w nanoukładach biologicznych oraz w układach
aktywnych biologicznie modyfikowanych nanocząstkami”; „ARTMAG Nanostruktury magnetyczne do zastosowania w elektronice spinowej”.
Instytut jest członkiem 14 konsorcjów naukowych, w tym m.in. ERIC European Research Institute of Catalysis; Centrum Badania Powierzchni
i Nanostruktur; Międzyinstytutowe Laboratorium
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Katalizy i Biotechnologii Enzymatycznej; Interdyscyplinarne Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych; Krajowe Konsorcjum
„Polski Synchrotron”.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: 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”.
Instytut jest członkiem Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. M. Smoluchowskiego
„Materia-energia-przyszłość”, który uzyskał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego
(2012-2017).
 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 (kategoria „A+” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 150 pracowników, w tym 81 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
145 prac, z tego 113 prac w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 56 projektów badawczych, 55 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 40 tematów.
Wybrane wyniki:
• Rozważano asymptotykę długich czasów dla
rozwiązań d-wymiarowego liniowego równania
Boltzmanna, które powstaje w granicy reżimu
transportu radiacyjnego równania Schroedingera

z losowym czasowo zależnym potencjałem. Pokazano, iż w czasie mezoskopowym granica ta
spełnia równanie Fokkera-Plancka odpowiadające ruchowi Browna na sferze d−1-wymiarowej.
W przypadku, granicy dla jeszcze dłuższych czasów (granica makroskopowa), przy izotropowych
danych początkowych granica ta odpowiada równaniu Fokkera-Plancka dla pierwiastka kwadratowego procesu Bessela w wymiarze d/2. Wyniki
opublikowano w pracy „Long time energy transfer in the random Schroedinger equation”.
• Rozszerzono na przypadek przestrzeni refleksywnych metodę spektralną dowodzenia własności (T) Kazhdana. Przedstawiono zastosowania
do szacowania wymiaru konforemnego brzegów
hiperbolicznych grup losowych oraz do hipotezy
Shaloma o znikaniu kohomologii grup hiperbolicznych o współczynnikach w jednostajnie ograniczonych reprezentacjach na przestrzniach Hilberta. Wyniki zamieszczono w pracy „Poincaré
inequalities and rigidity for actions on Banach
spaces”.
• W pracy „The Coolidge-Nagata conjecture”
zastosowano program modeli minimalnych dla
log powierzchni, dowodząc interesujących przypadków hipotezy Coolidge’a-Nagaty, która mówi,
że dla krzywej ostrzowej istnieje biwymierny automorfizm płaszczyzny rzutowej, przekształcający ją na linię.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Zbadano spektrum wykładników Lapunowa
dla multimodalnych przekształceń odcinka. Podano też oszacowania z dołu i z góry wymiarów
Hausdorffa nieregularnych zbiorów (przy dowolnie ustalonym dolnym i górnym wykładniku), w języku transformaty Legendre’a funkcji
geometrycznego ciśnienia w zależności od temperatury. Praca zawiera też uzupełnienie wyników
(silne oszacowanie z góry) dla przekształceń wymiernych z poprzedniej pracy autorów w Math.
Annalen. Wyniki zamieszczono w pracy „Lyapunov spectrum for multimodal maps”.
• Udowodniono, że skończona grupa działająca
na nieskończonym grafie z własnościami rozbieralności stabilizuje klikę, zaś zbiór jej punktów
niezmienniczych jest ściągalny we flagowym
kompleksie rozpinanym na grafie. Badane są
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własności rozbieralności dla kompleksów łuków,
dysków i sfer. Udowodniono, że każda skończona
podgrupa grupy klas odwzorowań powierzchni
z nakłuciami, grupy handlebody, bądź OUT(F)
stabilizuje wypełniającą (odpowiednio: prostą)
klikę w odpowiednim grafie; uzyskano też twierdzenia o realizacji. Wyniki opublikowano w pracy
„Realisation and dismantlability”.
• Udowodniono istnienie stratyfikacji lipschitzowskich dla zbiorów definiowalnych w o-minimalnej strukturze wielomianowo ograniczonej.
Tytuł profesora uzyskał Piotr M. Hajac.
Uzyskana habilitacja:
Marek Grochowski Struktura zbiorów osiągalnych oraz postacie normalne dla wybranych klas
struktur sublorentzowskich. Związki z afinicznymi
układami sterowania.
Działalność zaplecza naukowego jednostki,
o charakterze ogólnośrodowiskowym:
• W ramach Projektu RCIN współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego udostępniono cenne kolekcje i zasoby
Centralnej Biblioteki Matematycznej na stronach serwisu internetowego Konsorcjum 16-stu
instytutów, o nazwie „Repozytorium Cyfrowe
Instytutów Naukowych”, będącego bezpłatną
bazą pełnych tekstów publikacji naukowych,
dokumentacji badań, zabytków piśmiennictwa
pierwotnie rozpowszechnionych w formie papierowej, a obecnie digitalizowanych. W Projekcie
RCIN wykonano prawie 12 mln stron skanów
i w większości udostępniono je na stronach internetowych RCIN. W 2014 roku biblioteka Instytutu zeskanowała ponad 50 tysięcy stron skanów publikacji niedostępnych dotąd w Internecie,
które sukcesywnie udostępniane są na stronach
serwisu RCIN (obecnie znajduje się tam ponad
2400 publikacji ze zbiorów Centralnej Biblioteki
Matematycznej). Stronę Repozytorium Cyfrowego Instytutu Matematycznego PAN odwiedziło
już ponad 230 tysięcy czytelników, przy czym
ponad 50 tysięcy publikacji ze strony całego Konsorcjum RCIN oglądało już prawie 9 milionów
czytelników z całego świata (w tym około 40% są
to czytelnicy spoza Polski). Jak widać z powyżej
cytowanych statystyk RCIN wypełniło poważną
lukę i jest bardzo popularne na świecie.

W strukturze Instytutu funkcjonuje Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
z Matematyki Finansowej (CDMF); Centrum
Doskonałości „Instytut Matematyczny PAN –
Centrum Banacha” (CD-IMPAN-BC).
Instytut należy do sieci naukowej „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 jednostek posiadających uprawnienia do nadawania
stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk
matematycznych).
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń:
Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych
(WCNM), które 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 (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 120 pracowników, w tym 41 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
228 prac, z tego 57 prac w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 41 projektów badawczych, 41 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 62 tematy.
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Wybrane wyniki:
• Uznano agregaty chromitowo-plagioklazowe
jako wskaźnik topienia impaktowego czy retrogresji metamorfizmu akrecyjnego. Agregaty
chromitowo-plagioklazowe w chondrytach H
zbudowane są z chromitu, interstycjalnego skalenia i akcesorycznego merrillitu. Skaleń ma
stukturę antypertytu, albit i skaleń potasowy mają
strukturę krystaliczną wymagającą częściowego
uporządkowania podczas chłodzenia, w temp.
<700ºC. Merrillit powstać musiał jako wysokotemp. α-whitlockit, ale obecnie ma strukturę
krystaliczną β-whitlockitu. Skład i struktura tych
minerałów sugerują, że agregaty CPA są produktem powstałym przy nałożeniu się procesu impaktowego i wewnętrznego metamorfizmu, który to
umożliwił przedłużenie działania podwyższonych
temperatur.
• Określono znaczenie stopnia zachowania
struktury i składu chemicznego kości dla ich
datowania i badań kopalnego DNA w materiale
pochodzącym z jaskini Emine-Bair-Khosar na
Krymie. Stwierdzono zaskakująco relatywnie niski odsetek próbek kości z dobrze zachowanym
kolagenem – tylko około 50% próbek zawierało
niezdegradowany kolagen (zwykle około 80%).
Profile badawcze są położone stosunkowo daleko
od otworu wejściowego i nie przemarzają podczas zimy. Wydaje się, że głównym powodem
degradacji kolagenu były warunki przechowywania próbek od momentu wydobycia z profilu
do momentu ich oznakowania. Z kolei analiza
porównawcza próbek „świeżych” kości pobranych w trakcie realizacji projektu z 6 różnych
stanowisk i z odpowiadających im próbek archiwalnych nie wykazała znaczącego wpływu długości przechowywania kości na wyniki analiz
antycznego DNA.
• Opracowano metodykę badań historii termicznej basenów w oparciu o wieki trakowe i wieki
K-Ar oraz pomiary rentgenograficzne illitu-smektytu. Wykorzystując modelowanie molekularne
zbadano wpływ odrzutu 40Ar na strukturę illitu.
Stwierdzono, że energia, jaką uzyskuje 40Ar powstała w wyniku przemiany promieniotwórczej
40
K jest tak duża, że może powodować ucieczkę
części atomów argonu ze struktury illitu. Pozwala
to oszacować poprawkę, jaką należy uwzględnić
przy interpretacji wyników datowania K-Ar. Jest

ona szczególnie istotna przy datowaniu najdrobniejszych frakcji ilastych.
Osiągnięcie działalności naukowej jednostki
o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym:
• Zastosowanie metod FIB SEM i wysokociśnieniowej adsorpcji metanu do prześledzenia
procesów zamiany porowatości łupków gazonośnych w trakcie diagenezy oraz zbadania ich potencjału retencji metanu. Analiza mikroporowatości przy pomocy adsorpcji CO2 wraz z analizą
zdjęć z FIB SEM dla wybranych próbek z basenu bałtyckiego pozwoliło potwierdzić hipotezę
odnośnie diagenetycznego wzrostu porowatości
w materii organicznej (TOC) dla próbek z głębokości około 4400 m. Przeprowadzone badania
wykazały pozytywną korelację TOC i mikroporowatości (CO2), oraz „gąbczastą” strukturę materii
organicznej widoczną podczas obserwacji przy
użyciu FIB SEM. Ten typ porowatości w materii
organicznej jest bezpośrednio związany z procesami sorpcji i retencji metanu w łupkach.
Zastosowania wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• Wykonano ekspertyzę „Badanie izotopowe
wód z górotworu w kopalniach KGHM PM
S.A.” mającą na celu wyjaśnienie pochodzenia
wód drenażowych w kopalniach należących do
KGHM. Wykonano szczegółowe badania chemiczne i izotopowe, zarówno wód drenażowych,
jak i wód z poszczególnych warstw wodonośnych
(nadzłożowych i okołozłożowych) udostępnionych za pomocą głębokich piezometrów powierzchniowych. Pobór wód z piezometrów wykonano z zastosowaniem nowoczesnej techniki
pasywnego próbnika HydraSleeve – dotychczas
niestosowana w Polsce do takich aplikacji. Ponadto, pobór próbek wody do badań chemiczno-izotopowych z piezometrów obserwacyjnych
został wykonany również po raz pierwszy w działalności KGHM.
• Opracowano projekt „Analiza struktury podłoża prowincji łupków gazonośnych centralnej
Polski przy użyciu danych pól potencjalnych”
w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie gazem
łupkowym ze strony przemysłu naftowego. Celem projektu jest dostarczenie polskim agencjom
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rządowym, jak i firmom naftowym, danych
pomocnych przy ocenie potencjału gazonośnego centralnej Polski. Głównym celem projektu
jest rozpoznanie struktury i głębokości podłoża
łupków gazonośnych i identyfikacja potencjalnych systemów dyslokacji przy zastosowaniu
danych pól potencjalnych. Dane te mają ważne
znaczenie dla oszacowania potencjału gazonośnego dolnopaleozoicznych formacji łupkowych
w rejonie krawędzi platformy wschodnioeuropejskiej i strefy Teisseyre’a-Tornquista. Ponieważ
gaz łupkowy w tej części Polski ma swe źródło
w głęboko położonych skałach sylurskich, dlatego informacje na temat morfologii, struktury
i głębokości ich podłoża mają kluczowe znaczenie dla przyszłych poszukiwań węglowodorów.
Wyniki projektu będą miały istotne znaczenie
naukowe dostarczając nowych informacji na temat ewolucji tektonicznej oraz architektury i głębokości podłoża w strefie Teisseyre’a-Tornquista
i przyległej części platformy wschodnioeuropejskiej. Jednocześnie realizacja projektu przyczyni
się do stworzenia bazy danych o strukturze głębokiego podłoża centralnej Polski, która będzie
mogła być wykorzystana, jako punkt wyjścia,
dla bardziej szczegółowych badań o charakterze
aplikacyjnym.
• Opracowano regionalny strukturalny i tektoniczny model dla południowej części basenu
lubelskiego i jego otoczenia. Celem prowadzonych prac było wspomożenie firmy Chevron w jej
pracach nad oceną potencjału występowania gazu
łupkowego na obszarze jej czterech koncesji:
Kraśnik, Frampol, Zwierzyniec i Grabowiec.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Badania geologiczne prowadzone w Instytucie
mają różną skalę, od bardzo lokalnej po globalną, dotyczą prac wykonanych dla zróżnicowanych środowisk i obszarów Polski z docelowym
zadaniem udostępnienia lokalnej społeczności
informacji o otaczającym je środowisku. Prace
prowadzone mają na celu rekonstrukcję powstawania tych środowisk oraz ujawniania zmian,
jakie powodowane są działalnością człowieka,
m.in. na terenie Polski środowiska jeziorne (rekonstrukcja rozwoju torfowisk mszystych wybranych paleozbiorników w północnej Polsce,

stanowisko Murza – Bory Tucholskie; historia
rozwoju jezior dystroficznych w Wigierskim Parku Narodowym na podstawie analizy subfosylnych Cladocera (wioślarek) i wybranych analiz
paleolimnologicznych; zmiany zakwaszenia i trofii jezior powstałych w wyrobiskach górniczych
na Łuku Mużakowa w czasie ostatnich 100 lat
na podstawie badań fito- i zooplanktonu; współczesne zmiany środowiska wodnego zapisane
w osadach Czarnego Stawu Polskiego w Tatrach
w oparciu o wyniki analiz paleobiologicznych,
geochemicznych i izotopowych).
• Instytut prowadzi badania poza granicami kraju, m.in. na środkowopaleolitycznym stanowisku
Katta-Sai w Uzbekistanie (rozpoznania geologiczne z aspektami archeologicznymi i dziedzictwa kulturowego); badanie środowiska sedymentacji dolnojurajskich skał węglonośnych Polski
i Rumunii; dynamika przepływu i sedymentacji
osadów klastycznych potoku Demianova w korytarzach aktywnego piętra Systemu Jaskiń Demianowskich; badania obszarów polarnych,
również w aspektach złożowych (Spitsbergen,
Antarktyka).
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Współpraca z Laboratoire SUBATECH, Ecole
des Mines de Nantes (Francja) dotyczyła prac
metodycznych w zakresie minerałów ilastych.
Wyniki zamieszczono w pracy „Molecular modeling of the effects of 40Ar recoil in illite particles
on their K-Ar isotope Datong (in press)”.
• Współpraca z Australian National University
(Canberra, Australia), National Institute of Polar Research (Tokyo, Japonia), Curtin University (Perth, Australia), Statny Geologicky Ustav
Dioniza Stura (Bratislava, Słowacja) dotyczyła
geochronologii plutonu Karkonosze. Powstała największa geochronologiczna baza danych
granitoidów Karkonoszy, w której interpretacje
wieków uzyskane na cyrkonach są wspomagane danymi monacytowymi. Konsekwentnie te
same wieki demonstrują szybką ewolucję magmy.
Udoskonalone metody pozwalają na lepsze zrozumienie waryscyjskich procesów orogenicznych.
Wyniki opublikowano w pracy „Monazite to the
rescue: U-Th-Pb dating of the intrusive history
of the composite Karkonosze pluton”.
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• Badania wykonane we współpracy z GZG Uni
versity, Getynga i TU Bergakademie Freiberg
(Niemcy) oraz Vilnius University (Litwa) dotyczyły rozwoju badań petrologicznych. Cyfrowe
modele dystrybucji stężenia pierwiastków śladowych, pochodne modele gradientu, statystyka
fraktalna, badania ramanowskie oraz CL zostały
wykorzystane w nowatorski sposób, aby pokazać
subtelne zmiany w składzie, strukturze skalenia,
jak i rekrystalizacji na etapie wczesnej protomylonityzacji. Dotychczas skalenie uważane były za
kryształy niepodlegające zmianom na tym etapie
metamorfizmu. Wyniki opublikowano w pracy
„Protomylonite evolution potentially revealed by
the 3D depiction and fractal analysis of chemical
data from a feldspar”.
Uzyskany doktorat:
Agata Krzesińska Deformacja i metamorfizm meteorytu pułtuskiego.
Instytut jest członkiem centrum PAN pn. Centrum
Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet).
Instytut prowadzi działalność Muzeum Geologicznego w Ośrodku Badawczym w Krakowie.
W zasobach Muzeum znajduje się około 140 tys.
okazów skamieniałości, skał i minerałów. Najważniejsza naukowa część tych zbiorów, zarówno historycznych, jak i gromadzonych obecnie,
wydzielona jest w 138 opracowanych kolekcjach
dokumentalnych, 78 kolekcjach porównawczych,
23 kolekcjach ekspozycyjnych oraz 2 kolekcjach
dydaktycznych. Rozpoczęto prace mające na celu
przygotowanie do inwentaryzacji dziewiętnastowiecznej kolekcji skał i minerałów zebranych
przez A. Wagę (PAU). Rozdzielono okazy mineralogiczne i litologiczne. Oczyszczono okazy
i zabezpieczono stare metryki. Zidentyfikowano
część minerałów, pozostałe muszą być poddane
badaniom w celu ustalenia ich przynależności
klasyfikacyjnej i określenia nazw.
Instytut należy do sieci naukowej „Środowiskowe
Laboratorium Gazów Szlachetnych”.
Instytut jest członkiem 3 konsorcjów naukowych:
Konsorcjum „Polskie Konsorcjum Polarne”;
Konsorcjum Naukowe „Człowiek-Środowisko”;

Konsorcjum „Narodowe Muzeum Przyrodnicze
– Konsorcjum Kraków”.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń:
Konsorcjum: „Strzelecki PAN”; Konsorcjum
„Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy”; Konsorcja
naukowe zawarte w celu złożenia wspólnego
wniosku do NCN na konkurs „OPUS 8”.
 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 (kategoria „A+” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 152 pracowników, w tym 71 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
237 prac, z tego 217 prac w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 48 projektów badawczych, 17 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 63 tematy.
Wybrane wyniki:
• Uzyskano białą emisję z ceramiki grafenowej.
W trakcie prowadzenia badań nad alotropową odmianą węgla, jaką jest grafen odkryto, że możliwe
jest uzyskanie białej emisji z ceramiki grafenowej. Opracowano metodę otrzymywania zwartej, twardej ceramiki grafenowej, w której przy
wykorzystaniu promieniowania podczerwonego
można uzyskać szerokopasmową emisję w zakresie widzialnym. Opracowano teorię „otwartej
przerwy energetycznej”.
• Eksperymentalnie wykazano cechy izolatora topologicznego w nadprzewodniku LuPdBi.
Kompleksowe badania wysokiej jakości mono-
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kryształów LuPdBi dostarczyły eksperymentalnych dowodów na topologicznie nietrywialny
charakter przewodzących stanów powierzchniowych w tym materiale. Wskazuje na to jednoczesne wystąpienie trzech zjawisk charakterystycznych dla izolatorów topologicznych: efektu
słabej antylokalizacji, bardzo dużego liniowego
magnetooporu oraz kwantowych oscylacji pochodzących od nośników ładunku o bardzo małej
masie efektywnej i fazie Berry’ego oczekiwanej
dla fermionów Diraca. W niskich temperaturach
LuPdBi staje się nadprzewodnikiem, a własności fazy nadprzewodzącej wskazują, że nośniki
ładunku ją tworzące pochodzą z topologicznie
nietrywialnych stanów powierzchniowych.
• W ramach projektu „Badanie mechanizmów
stabilizacji nanocząstek rutenu w układach RuMox/nośnik, gdzie M-ren lub molibden” wykazano, że dodatek Re (przy wszystkich stężeniach)
do Ru/γ-Al2O3 powoduje stabilizację i znaczące
zmniejszenie spiekania fazy rutenowej. Z tego
powodu dezaktywacja bimetalicznych katalizatorów Ru-Re/γ-Al2O3 w atmosferze utleniającej
była wyraźnie niższa w porównaniu do monometalicznego katalizatora rutenowego. Ta własność
powoduje, że te układy są znacznie lepsze i mogą
znaleźć praktyczne zastosowanie dla niskotemperaturowych katalitycznych procesów prowadzonych w utleniających warunkach (jak utlenianie
CO, N2O lub lotnych związków organicznych,
VOC).
Osiągnięcia działalności naukowej jednostki
o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym:
• Uzyskano ochronę patentową dwóch wynalazków związanych z otrzymaniem luminoforu
wykorzystującego zjawisko cięcia kwantowego
wzbudzanego emisją gazów szlachetnych. Pozwoli to na uzyskanie wydajnego oświetlenia,
które może zastąpić „żarówki energooszczędne”
zawierające rtęć szkodliwą dla zdrowia. Luminofor ten może znaleźć zastosowanie również
w wyświetlaczach plazmowych albo, jako detektor promieniowania z zakresu próżniowego UV.
• Otrzymano po raz pierwszy nanokompozyt
grafenu i ferrytu barowego za pomocą kwazi-izostatycznego prasowania pod wysokim ciśnieniem
(8GPa) i odkryto, że cechuje się ujemnym współ-

czynnikiem załamania w zakresie radioczęstotliwości. Kompozyt ten został wytworzony metodą
fizykochmicznej syntezy i zalicza się do klasy
metamateriałów naturalnych. Wykazuje niekonwencjonalną propagację fali elektromagnetycznej
(fala jest propagowana wewnątrz materiału w tej
samej płaszczyźnie, w której pada, a prędkość
fazowa jest skierowana w przeciwnym kierunku od prędkości grupowej). Można oczekiwać
szerokiego zastosowania tego materiału w zakresie częstotliwości, w której współczynnik załamania jest ujemny, tj. w zakresie radioczęstotliwości w telekomunikacji – do produkcji
anten, RF filtrów, osłon elektromagnetycznych,
absorberów, itd.
Zastosowania wyników badań naukowych
o znaczeniu gospodarczym:
• Stworzono technologię produkcji innowacyjnych maści i plastrów na ciężko gojące się rany na
bazie hydroksyapatytów. Żele, maści i opatrunki
na bazie hydroksyapatytów są uniwersalne i przeznaczone dla każdego rodzaju ran we wszystkich
jej stadiach od ran czystych i zainfekowanych,
do ran o różnym stopniu wysięku. Szeroka gama
opatrunków i maści pozwala na optymalne dobranie opatrunku, w zależności od stanu rany. Obok
istotnych korzyści medycznych i terapeutycznych
nowoczesna technologia wilgotnego leczenia ran
skraca czas leczenia i znacząco obniża jego koszty.
• Trwają prace nad zol-żelowymi pianosilikatami termoizolacyjnymi, zmierzające do pierwszych wdrożeń.
Uzyskano patenty: „Sposób wytwarzania ognioodpornych płyt warstwowych z wypełnieniem
ceramicznym”; „Sposób wytwarzania spienionych, bezpostaciowych, niepalnych materiałów
izolacyjnych”; „Sposób otrzymywania luminoforu i jego zastosowanie”; „Sposób otrzymywania
luminoforu światła białego i jego zastosowanie”;
„Kompleks magnezu z kwasem trans-cynamonowym i sposób jego otrzymywania”.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Współdziałanie z organizacjami samorządowymi oraz przedsiębiorstwami z terenu Dolnego
Śląska na rzecz rekultywacji hałd górniczych.
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Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• W ramach współpracy z FTiNT NANU (Ukraina) wykryto uniwersalne zachowanie T2 niskotemperaturowego przewodnictwa cieplnego niektórych prostych polikryształów molekularnych.
Przewodnictwa cieplne ciał stałych, zależnie od
rodzaju materiału i obszaru temperaturowego
mogą zmieniać się w bardzo szerokim zakresie.
W szczególności, współczynnik przewodnictwa
cieplnego kryształów dielektrycznych może
przyjmować wartości różniące się od siebie o kilka rzędów wielkości, a jego zależność funkcyjna
od temperatury może być bardzo różna w obrębie
tej samej grupy kryształów dielektrycznych. Jednak ostatnio udało się wydzielić grupę prostych
polikryształów molekularnych, które wykazują
bardzo zbliżone do siebie przewodnictwa cieplne, zarówno z uwagi na wartość współczynnika
przewodnictwa cieplnego, jak i jego zależność
od temperatury. Podobieństwo przewodnictw
cieplnych tych polikryształów pod wieloma
względami przypomina znaną i badaną od ponad trzydziestu lat uniwersalność obserwowaną
w niskotemperaturowym przewodnictwie cieplnym ciał amorficznych. W oparciu o istniejące
modele zaproponowane zostało wyjaśnienie zaobserwowanego podobieństwa przewodnictwa
cieplnego tych polikryształów. Przy spełnieniu
pewnych dodatkowych warunków, co najmniej
trzy różne mechanizmy rozpraszania fononów
mogą prowadzić do wykrytego podobieństwa.
• W ramach współpracy z Universidade de
Federal do Paraná (Brazylia) zbadano związek
metalo-organiczny z kationem azetidynowym
[(CH2)3NH2][Zn(HCOO)3] przy pomocy spektroskopii Ramana w funkcji ciśnienia i temperatury. Ten związek należy do bardzo ważnej grupy
mrówczanów, w której znaleziono współistnienie
uporządkowania magnetycznego i elektrycznego
dla kationów dwuwartościowych typu Mn, Ni, Fe,
Co. Wyjaśniono mechanizmy dwóch przemian
fazowych indukowanych temperaturą. Odkryto
trzy przemiany indukowane ciśnieniem przy 0.4,
2.4 i 7.0 GPa i zaproponowano mechanizmy tych
przemian. Wyniki zostały opublikowane w pracy
„Raman and IR studies of Pressure – and Temperature-induced Phase Transitions in [(CH2)3NH2]
[Zn(HCOO)3]”.

• W ramach współpracy z Instytutem Fizyki
NANU (Ukraina) wykazano eksperymentalnie,
że trifenylo fosforyn (triphenym phosphite; TPP)
występuje w kilku odmianach polimorficznych.
Oprócz znanej już fazy krystalicznej, o temperaturze topnienia 299,1 K, stwierdzono, że TPP
może krystalizować w innej polimorficznej fazie.
Ta druga odmiana polimorficzna otrzymywana
jest w wyniku ochłodzenia fazy ciekłej do temperatury 245 K, w której to temperaturze próbkę trzymano w czasie około 15 min. Następnie
próbkę ogrzewano do temperatury 270 K. W tej
temperaturze następuje krystalizacja nowej odmiany krystalicznej, która topi się w temperaturze
291,6 K. Identyfikacji faz dokonano w oparciu
o zmierzone widma oscylacyjne. Wyniki zostały
opublikowane w pracy „Polymorphism of triphenyl phosphite”.
Tytuł profesora uzyskali: Tomasz Cichorek
i Krzysztof Rogacki.
Uzyskane habilitacje:
Marek Daszkiewicz Analiza słabych oddziaływań
obecnych w kryształach wybranych soli aromatycznych kationów organicznych metodą grafów
oraz spektroskopii oscylacyjnej;
Radosław Lisiecki Określenie wpływu relaksacji
wzbudzenia, transferu energii oraz temperatury
na właściwości spektroskopowe kryształów laserowych i materiałów luminescencyjnych domieszkowanych jonami lantanowców;
Piotr Solarz Interpretacja zjawisk wzbudzenia
i relaksacji w kryształach lantanowców z szeroką
przerwą wzbronioną.
Uzyskane doktoraty:
Łukasz Bochenek Niskotemperaturowe własności
układów elektronowych w wybranych związkach
arsenu;
Michalina Kurnatowska Struktura, stabilność
i aktywność katalityczna nanorozmiarowych mieszanych tlenków Ce1-xMxO2-y (M – metal przejściowy);
Łukasz Marciniak Synthesis and luminescent
properties of nanocrystalline, stoichiometric
phosphors of rare earth ions;
Adam Strzęp Badanie mechanizmów konwersji
promieniowania indukowanych impulsami femtosekundowymi w materiałach dielektrycznych
domieszkowanych jonami lantanowców.
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Instytut wchodzi w skład centrum PAN pn.
Centrum Badań Materiałów Zaawansowanych
i Struktur Inteligentnych.
Instytut należy do 8 sieci naukowych, tym m.in.
„MAG-EL-MAT”; „Nanomateriały jako katalizatory nowych, przyjaznych dla środowiska procesów”; „EKO-KAT Innowacyjne materiały katalityczne w ochronie ekosystemu”; „WITNANO
(Wirtualny Instytut Technologii Nanoproszków
i Nanomateriałów)”; „NM-OIEM (Nowe materiały i sensory dla optoelektroniki, informatyki,
energetyki i medycyny)”.
Instytut jest członkiem 8 konsorcjów naukowych,
w tym m.in.: CLEANSPACE – Small debris removal by laser illumination and complementary
technologies; Generation of hydrogen by kerosene
Reforming via Efficient and low Emission New
Alternative, Innovative, Refined technologies for
aircraft application” GreenAir; Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych; Czujniki i sensory do pomiarów czynników
stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń; Środowiskowa
Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na
potrzeby Innowacyjnej Gospodarki.
Instytut posiada certyfikaty:
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”;
PN-EN ISO 9000:2006 „System zarządzania jakością – Podstawy i terminologia”;
PN-EN ISO/IEC 17000:2006 „Ocena zgodności.
Terminologia i zasady ogólne”;
PN-EN ISO 10012:2004 „System zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego”.
Nadane certyfikaty przez Polskie Centrum Akredytacji: certyfikat AP 125 z dnia 25.05.2009 r,
akredytacja ILAC; kompetencje właściciela państwowego wzorca jednostki miary przyznane przez
Prezesa Głównego Urzędu Miar 28.03.2001 r.;
Świadectwo Państwowego Wzorca Jednostki
Miary nr 14 uznane przez Międzynarodowe Biuro
Miar i Europejskie Stowarzyszenie 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 (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 177 pracowników, w tym 57 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 106 prac, z tego 76 prac w recenzowanych
czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 74 projekty badawcze, 77 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 43 tematy.
Wybrane wyniki:
• Rozpoznano oraz zinterpretowano właściwości
optyczne zawiesin morskich w wodach drugiego
rodzaju oraz wpływ tych zawiesin na optyczne
właściwości wód. Opisano zależności między
ilością, rodzajem i właściwościami zawiesin,
a pozornymi właściwościami optycznymi tych
wód, w tym tzw. zdalnej reflektanci dla akwenów Bałtyku Południowego. Uzyskane wyniki
stanowią znaczący wkład w rozwój optyki morza, a zaproponowane formuły i algorytmy mają
istotne znaczenie dla wykorzystania metod teledetekcji satelitarnej do obserwacji ekosystemów
morskich.
• Po raz pierwszy w Polce i świecie przedstawiono dla Bałtyku wyniki stężeń pozostałości antybiotyków w osadach morskiej strefy przybrzeżnej. Opracowano i dokonano walidacji metodyki
oznaczenia pozostałości antybiotyków z grupy
tetracyklin, sulfonamidów, chinolonów i trimetoprimu dla zróżnicowanych pod względem właściwości fizykochemicznych osadów bałtyckich.
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Stosując opracowaną metodykę oznaczono pozostałości antybiotyków z wyżej wymienionych
grupach w osadach południowego Bałtyku. Analizowane związki wykryto w przypadku 89%
próbek w stężeniach od kilku do kilkudziesięciu
ng∙g-1 s.m. Ponadto wykazano, że zidentyfikowane związki, szczególnie jako mieszanina, wpływają na wzrost bakterii wyizolowanych z osadów
bałtyckich.
• Określono rolę twardego mobilnego podłoża
w zwiększaniu lokalnej bioróżnorodności w ubogich pod względem liczby gatunków morzach
arktycznych. Wykorzystano kraby pustelniki,
jako przykład, tzw. inżynierów środowiska – organizmów, które modyfikują i tworzą siedliska
dla innych. Zbadano czynniki kontrolujące bioróżnorodność organizmów poroślowych. Wykazano, że również w płytkich morzach arktycznych
kraby pustelniki są ważniejsze dla lokalnej bioróżnorodności niż to wynika z samej powierzchni
substratu, który zapewniają oraz że lokalne warunki środowiskowe i lokalna pula gatunkowa
mają największy wpływ na zbiorowiska epifauny
występujące na twardym mobilnym podłożu.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Badania w ramach projektu CHEMSEA,
m.in. pozwoliło na ujednolicenie metod analizy
skażonych próbek wody, osadów dennych oraz
tkanek organizmów (ryby i mięczaki), a także
unifikacji procedur detekcji rejonów skażonych.
Stworzony został model pozwalający na jakościowe i ilościowe oszacowanie rozprzestrzeniania
się skażenia w przypadku naruszenia elementów
broni chemicznej spoczywającej na dnie, a także zaktualizowano mapy obszarów skażonych.
Uzyskane w ramach projektu informacje wprowadzane są do systemu GIS (Geograficzny System
Informacji) i będą nieodpłatnie udostępnione.
Zostaną one wykorzystane do aktualizacji map
morskich i przyczynią się znacząco do zwiększenia bezpieczeństwa morskiego, w tym rybołówstwa i przemysłowej eksploatacji dna morskiego.
Stworzony model będzie dostępny na platformie
sieciowej, co umożliwi ocenę ryzyka w czasie
rzeczywistym, w przypadku wystąpienia zagrożenia. W ramach projektu powstała instrukcja
dla rybaków o zasadach postępowania w razie

znalezienia broni chemicznej. Dla pracowników
administracji morskiej opracowano przykładowy
plan awaryjny – wskazujący, co zrobić w razie
incydentu związanego z zatopioną bronią.
• W ramach projektu SFS (Sea for Society)
zastosowano podejście „Mobilizacji Nauczania
i Nauczania Wzajemnego” w celu podniesienia
świadomości związanej z zarządzaniem oraz
wykorzystaniem zasobów morza, oraz ze zrównoważonym rozwojem lokalnych społeczności
nadbrzeżnych. Projekt ma za zadanie stworzyć
otwarte forum, na gruncie którego możliwa będzie współpraca naukowców, managerów, urzędników, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń
i organizacji branżowych oraz szeroko rozumianego społeczeństwa.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Optymalizacja modelu RASM (Regional Arctic System Model) i jego wykorzystania do śledzenia i oceny przebiegu procesów w dwóch najbardziej dynamicznych składowych Arktycznego
Systemu Klimatycznego, tj. atmosfery i oceanu.
Wyniki opublikowano w pracach: „Simulating
transient ice-ocean Ekman transport in the Regional Arctic System Model and Community Earth
System Model” oraz „On the sensitivity of sea ice
states to variable parameter space in the Regional
Arctic System Model (RASM)”.
• Zaprezentowano dziewięć nowych markerów molekularnych, mogących służyć do badań
populacyjnych arktycznego widłonoga Calanus
glacialis. Markery te przygotowane są w oparciu
o zmienne rejony mikrosatelitarnego DNA, co
jest nowością dla tego gatunku. Dla trzech spośród nich udało się uzyskać wyniki wskazujące
na możliwość ich wykorzystania przy badaniach
populacyjnych, także w przypadku siostrzanego gatunku, północnoatlantyckiego Calanus
finmarchicus. Wyniki opublikowano w pracy
„Microsatellite markers for the Arctic copepod
Calanus glacialis and cross-amplification with
C. finmarchicus”.
• Podsumowanie wyników w projekcie CHEMSEA (Chemical Munitions – Search and Assessment) realizowanego we współpracy z naukowcami z krajów bałtyckich, dotyczącego amunicji
chemicznej na dnie Bałtyku, w szczególności
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identyfikacji miejsc występowania i oszacowania
ryzyka dla funkcjonowania ekosystemu. Wydano
książkę ISBN: 978-83-936609-1-9.
Tytuł profesora uzyskał Borys Wróbel.
Uzyskana habilitacja:
Sławomir B. Woźniak Badanie i modelowanie
zależności pomiędzy składnikami zawieszonymi
w wodzie morskiej a rzeczywistymi i pozornymi
właściwościami optycznymi w wodach drugiego
rodzaju.
Uzyskane doktoraty:
Piotr Bałazy Factors controlling biodiversity on
hard, mobile substrate in the shallow Arctic sublitoral;
Marta Głuchowska Struktura zbiorowisk zooplanktonu w różnej skali przestrzennej na przykładzie wód szelfu Zachodniego Spitsbergenu;
Barbara Lednicka Półempiryczny model reflektancji zdalnej wybranych akwenów Bałtyku Południowego i Pojezierza Pomorskiego;
Piotr Majewski Akustyczne rozpoznanie form
występowania gazonośnych osadów w Bałtyku
Południowym;
Justyna Meler Wpływ składników wód naturalnych na absorpcję światła w Bałtyku i jeziorach
Pomorza.
Instytut jest członkiem centrum PAN pn. Centrum
Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet).
Instytut należy do sieci naukowych: „Międzyinstytutowy Zespół Satelitarnych Obserwacji Środowiska Morskiego”; „Polska Sieć Mikrobiologii
Morza (MIMO)”.
Instytut jest członkiem 5 konsorcjów naukowych:
Polskie Konsorcjum Polarne (PKPol); Polskie
Centrum Nauki i Technologii Morskiej (PolMar);
POLAND – AOD; MORCEKO – Morskie Centrum Eko-energetyki i Eko-systemu; Satelitarna
kontrola środowiska Morza Bałtyckiego – SatBałtyk.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń:
Centrum Studiów Polarnych (CSP) – Krajowy
Naukowy Ośrodek Wiodący na lata 2014-2018;
High Resoulution Model of the Baltic Sea
(HIROMB); Baltic Operational Oceanographic

System (BOOS); EuroMarine; EuroGOOS – European Global Ocean Observing System; Maritime Aerosol Network – sieć koordynowana
przez NASA; Polska Sieć Sztucznego Życia
(Polish Network of Artificial Life, PNAL); Consortium for Genomic Research on All Salmonids
Project (cGRASP); Consortium for the Barcode
of Life (CBOL); Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning EU Network of Excellence
(MARBEF); EurOcean – The European Centre
for Information on Marine Science and Technology; ACTRIS – Aerosols, Clouds, and Trace
gases Research InfraStructure Network; POLARAOD – 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: dr hab. Izabella Grzegory, prof. IWC
PAN
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Jerzy Kołodziejczak
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 163 pracowników, w tym 61 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 98
prac, z tego 78 prac w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 44 projekty badawcze, 13 zadań badawczych
w ramach działalności statutowej; we współpracy
z zagranicą realizowano 22 tematy.
Wybrane wyniki:
• W projekcie „Struktura i własności elektronowe supersieci azotkowych InN/GaN – wyjaśnienie długotrwałej sprzeczności pomiędzy teorią
i eksperymentem” wykazano, że supersieci InN/
GaN zawierające intencjonalnie pojedynczą monowarstwę InN, w rzeczywistości są utworzone
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przez monowarstwy InxGa1-xN z wartością x
nieprzekraczającą 0,35. Wynik ten uzyskano
po przeprowadzeniu zaawansowanych badań
metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Obliczenia wartości przerwy energetycznej i jej zależności ciśnieniowej dla supersieci
In0,33Ga0,67N/GaN wykazują pełną zgodność z wynikami pomiarów optycznych.
• W ramach realizacji projektu „Molekularne
mechanizmy efektu pamięci konformacyjnej
w indukcji szczepów amyloidu insuliny” zaobserwowano nieintuicyjny efekt hierarchicznych
zachowań natywnej insuliny przez dwa różne
typy zarodków amyloidowych. Wyniki przyczyniają się do wyjaśnienia mechanizmów tworzenia
się i propagacji włókien amyloidowych in vivo
powiązanych z chorobami takimi jak cukrzyca
typu II.
• W badaniach reakcji organizmów żywych na
działanie wysokiego ciśnienia metodami spektroskopii dielektrycznej zastosowano szerokopasmową spektroskopię dielektryczną w odniesieniu do
gęstej hodowli drożdży (1018 jtk∙ml-1) poddanych
ciśnieniu 200, 300 i 400 MPa. Zagęszczona hodowla drożdży Saccharomyces cerevisiae była
traktowana w wykonanych badaniach, jako rodzaj materii miękkiej „soft matter”. Uzyskano
przejście do nowego typu stanu statycznej przenikalności dielektrycznej (static permittivity), jak
i przewodności elektrycznej DC dla Pt≈200MPa
przy T=5oC oraz Pt≈300MPa przy T=25oC. Badania w funkcji czasu ujawniły jakościowe zmiany
w widmie BDS (broadband dielectric spectroscopy) dla P=400MPa jak również zmianę przewodności badanej zagęszczonej masy drożdżowej po
ciśnieniowaniu.
Osiągnięcie działalności naukowej jednostki
o znaczeniu gospodarczym:
• Zaprojektowano i wykonano stanowisko do
hydrostatycznego ciśnieniowania rejestratora lotu
(„czarna skrzynka”) w ciśnieniu 60MPa w środowisku wody morskiej. Stanowisko pozwala
na ciśnieniowanie rejestratora lotu w warunkach
symulujących zanurzenie na głębokość 6 km.
Stanowisko charakteryzuje się długookresową
stabilnością ciśnieniową (-2.5% przez 24 godz.)
oraz system rejestracji i archiwizacji parametrów
procesu. Zastosowanie stanowiska do hydrosta-

tycznego ciśnieniowania będzie miało istotne
znaczenie dla podniesienia bezpieczeństwa transportu lotniczego.
Zastosowania wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym, działania zwiększające innowacyjność:
• Zbudowano urządzenie do automatycznego
skanowania przesyłek pocztowych do wykrywania niebezpiecznych materiałów przy pomocy
promieniowania terahercowego. Skaner składa
się ze źródła THz, optyki dyfracyjnej formującej
wiązkę oraz THz detektora liniowego. Specjalne
oprogramowanie pozwala na wizualizacje zawartości przesyłek. Prototyp skanera powstał w ramach współpracy w projekcie „Park Innowacyjny
Celestynów Unipress”. Skaner pocztowy będzie
przedmiotem dalszych prac rozwojowych.
• Opracowano metodę wysokich ciśnień dla zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego
(pasteryzacji) mleka kobiecego dla dzieci urodzonych przedwcześnie. Wykonano kompleksowe
badania możliwości wykorzystania HPP. Wyniki
opublikowano w pracy „Inactivation of Staphylococcus aureus and native mikroflora in human
milk by high pressure processing”. Wyniki tych
badań były podstawą do uzyskania grantu NCBiR
Innowacje Społeczne „Laktotechnologia jako odpowiedź na specjalne potrzeby żywieniowe dzieci
urodzonych przedwcześnie”.
Uzyskano patenty: „Platforma do pomiarów
SERS oraz sposób jej wykonania”; „Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami”; „Platforma do pomiarów powierzchniowo
wzmocnionego efektu Ramana”; „Sposób pomiaru zawartości tlenu w gazie”; „Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząsteczek i powierzchnia ciała stałego
pokryta tym sposobem”; „Sposób i urządzenie do
wprowadzania do jednego światłowodu światła
laserowego pochodzącego z co najmniej dwóch
źródeł laserowych”.
Wykaz uzyskanych praw ochronnych na wzory użytkowe: „Przepust próżniowy do reaktora
chemicznego, a szczególnie do reaktorów CVD
lub HVPE”; „Piec elektryczny poziomy rurowy,
dzielony”.
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Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Pokazano istnienie bezmasowych cząstek
w klasycznym półprzewodniku o strukturze
blendy cynkowej. W krysztale Hg0,83Cd0,17Te zaobserwowano, że intensywność absorpcji światła
zależy liniowo od energii oraz że energia przejść
landauowskich skaluje się jak pierwiastek z pola
magnetycznego, co jest dowodem na istnienie ultra-relatywistycznych cząstek w krysztale. Zachowanie się przejść optycznych oraz reguły wyboru
dla tych przejść zostały opisane teoretycznie dla
pseudocząstek nazwanych bezmasowymi fermionami Kane’a w trójwymiarowym krysztale
półprzewodnika.
• W wyniku wygrzewania w rekordowo wysokich temperaturach (1400oC) pod wysokim ciśnieniem (1 GPa N2) warstw GaN zaimplantowanych
jonami pierwiastków ziem rzadkich zaobserwowano wysoki stopień redukcji zniszczeń poimplantacyjnych oraz aktywację domieszek ziem
rzadkich. Wygrzewanie w wysokiej temperaturze
możliwe dzięki zastosowaniu wysokiego ciśnienia
poprawiło znacznie wydajność czerwonej luminescencji, co ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia
pełnego spektrum widzialnego z GaN. Wynik został opisany w pracy: „GaN: Pr 3+ nanostructures
for red solid state light emission”. Ponadto wykazano, że poimplantacyjne wygrzewanie struktur
GaN:Eu:Mg w wysokiej temperaturze (możliwe
dzięki zastosowaniu wysokiego ciśnienia) prowadzi do powstania dwóch stanów wzbudzenia
atomów Eu oraz superpozycji tych stanów, co
stwarza możliwość fizycznej realizacji qubitu.
• Wysokociśnieniowe (1 GPa N2) wygrzewanie
szkieł przeprowadzone w Instytucie we współpracy z Alborg University (Dania) oraz firmą
Corning Glasses doprowadziło do zaobserwowania zmian własności mechanicznych szkieł (np.
zwiększenie twardości o ponad 20%) niezwykle
istotnych dla przyszłych zastosowań. Wyniki badań zostały przedstawione w pracach: „Mixed
alkaline earth effect in the compressibility of aluminosilicate glasses”; „ACS Applied Materials &
Interfaces, Pressure-Induced Changes in Interdiffusivity and Compressive Stress in Chemically
Strengthened Glass”; „Composition-structureproperty relations of compressed borosilicate
glasses”.

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Instytut realizuje w Celestynowie w okolicach
Warszawy przedsięwzięcie pn. „Park Innowacyjny Celestynów Unipress” (PARK). Inicjatywa
budowy parku technologicznego w tym rejonie
została uznana za ważny element strategii rozwoju województwa mazowieckiego a projekty
realizowane w ramach przedsięwzięcia, tzn:
„Park Innowacyjny Celestynów Unipress – Budowa infrastruktury technicznej”; „Rozbudowa
laboratoriów i stworzenie prototypów linii doświadczalnych dla innowacyjnych technologii przygotowanych do wdrożenia przez grupy
badawcze Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej
Akademii Nauk” zostały uznane za kluczowe dla
województwa mazowieckiego i wpisane do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Przedsięwzięcie oddziaływać będzie w skali lokalnej
(gmina, powiat, województwo) i ogólnokrajowej.
Uzyskane doktoraty:
Ewelina Klein Przemiany fazowe w wypraskach
Fe-Al wygrzewanych izotermicznie z udziałem
reakcji SHS;
Bernard Piechal Efekty fizyczne związane z przestrajaniem laserów półprzewodnikowych za pomocą ciśnienia hydrostatycznego;
Dariusz Smoleń Mikrofalowa hydrotermalna synteza nanoproszku hydroksyapatytu o strukturze
i właściwościach naśladujących bioapatyt;
Grzegorz Staszczak Badania wysokociśnieniowe
mechanizmów fotoluminescencji w strukturach
kwantowych InGaN/GaN.
W Instytucie jest akredytowane „Laboratorium
Nanostruktur” (Certyfikat Akredytacji Nr 1503),
zaświadczający, że spełniane są wymagania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dla szeregu badań materiałów i nanomateriałów.
Instytut należy do 7 sieci naukowych, w tym
m.in.: „Sieć Badawcza COST”, „Akcja MP1204
„TERA-MIR Radiation: Materials, Generation,
Detection and Applications”; „Międzynarodowa Sieć Naukowa „NanoMat”; „Marie Curie
Initial Training Network (ITN) „FINON”; Sieć
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Badawcza COST NEWGEN „New Generation
Biomimetic and Customized Implants for Bone
Engineering”; Sieć Badawcza COST NAMABIO
„From NAno to MAcro BIOmaterials (design,
processing, characterization, modeling) and applications to stem cells regenerative orthopedic
and dental medicine (NAMABIO)”.
Instytut jest członkiem 18 konsorcjów naukowych,
w tym m.in.: Konsorcjum NANOMET (inżynieria materiałowa, realizacja projektu kluczowego);
Konsorcjum naukowo-przemysłowe „Polish Nitrides Semiconductors Development” ATU;
Konsorcjum realizujące projekt 7go Programu
Ramowego NanoFate; Konsorcjum CEZAMAT
„Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii”; Konsorcjum CePT „Centrum Badań
Przedklinicznych i Technologii”.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń:
Otwocki Klaster Nowych Technologii; Warszawski
Klaster Materiałowy; Mazowiecki Klaster BioTechMed; Mazowiecki Klaster Chemiczny; Ponadregionalne Centrum Naukowo-Przemysłowe (Bio)Polimery - Materiały - Technologie dla Gospodarki „POLINTEGRA”; European Technology
Platform Nanomedicine ETPN; European Nanomedicine Characterization Laboratory EU-NCL;
Klaster Metallurgy Europe (EUREKA); 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

Instytut (kategoria „B” w rankingu MNiSW) zatrudnia 37 pracowników, w tym 8 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 49
prac, z tego 31 prac w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 1 projekt badawczy; 12 zadań badawczych
w ramach działalności statutowej; we współpracy
z zagranicą realizowano 45 tematów.
Wybrane wyniki:
• Zaobserwowano i zbadano oscylacje w 2D
gazie dziurowym obecnym w studni kwantowej
typu Ge/SiGe. Wykazano, że indukowane mikrofalami oscylacje oporności są dla 2D układów
elektronowych zjawiskiem uniwersalnym oraz,
że mikrofalowy fotoopór może być wykorzystany do badania spektrum energetycznego i efektów korelacyjnych w 2D gazie elektronowym
w studniach kwantowych. Oscylacje oporności
indukowane mikrofalami badane są intensywnie
od ponad dekady, ale w odniesieniu do dwuwymiarowych (2D) systemów elektronowych typu
GaAs/AlGaAs w bardzo ograniczonym zakresie.
Wyniki badań opublikowano w pracy „Observation of microwave-induced resistance oscillations
in a high-mobility two-dimensional hole gas in
a strained Ge/SiGe quantum well”.
• Badano oscylacyjne efekty kwantowe w dwu-,
trój- i wielokryształach trójwymiarowego (3D)
topologicznego izolatora Bi1−xSbx (0,07<x
<0,22), w szerokim zakresie temperatur
(1.6 300 K) i w polach do 7 T. Dla kryształów
podwójnych pokazano występowanie dwóch
nadprzewodzących faz przypisanych do warstwy
centralnej i warstw przylegających do obszaru
międzykrystalicznego. Ważnym odkryciem było
zaobserwowanie występowania jednoczesnego
nadprzewodnictwa i ferromagnetyzmu w kryształach o dużej ilości defektów strukturalnych
i topologicznych. Pokazano, że kryształy Bi-Sb
mogą być ważnymi obiektami do badania wielu egzotycznych nowych zjawisk, np. takich
jak topologiczna nadciekłość i nadprzewodnictwo fermionowe układów z nodalnymi punktami Diraca czy też modami Majorany. Wyniki
opublikowano w pracy „Magnetic properties of
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bi-, tri- and multicrystals of 3D topological insulator
Bi1-xSbx”.
• Monokryształy Gd poddano wodorowaniu
uzyskując zaskakujący różny wpływ tej operacji na EMC w zależności od kierunku krystalograficznego. Wodorowanie ponadto zwiększyło
temperaturę uporządkowania ferromagnetycznego z 291 do 294 K i spowodowało odwracalność
EMC w obszarze tej temperatury. Jest to kolejna
(poza anizotropią) ważna cecha Gd z uwagi na
nowe zastosowania. Efekt magnetokaloryczny
(EMC) w super czystym Gd wykazuje silne właściwości anizotropowe, które mogą mieć ważne
znaczenie dla przyszłych aplikacji. Wyniki opublikowano w pracy „Magnetocaloric properties
of distilled gadolinium: Effects of structural inhomogeneity and hydrogen impurity”.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Współpraca z władzami Aglomeracji Wałbrzyskiej (Prezydent Wałbrzycha) w zakresie
identyfikacji specjalizacji inteligentnych w oparciu o rdzenne kompetencje regionu i lokalne
zasoby. Prowadzenie warsztatów z przedsiębiorcami, doradztwo, udział w przygotowaniu
koncepcji klastra surowcowego oraz konferencji lokalnych samorządów, firm i naukowców
z Wrocławia.
• Udział w opracowaniu raportu dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, jako ekspert Banku Światowego w projekcie „Strategia inteligentnej specjalizacji dla
Województwa Świętokrzyskiego. Action plan
i wdrożenie”. Przygotowanie analizy potencjału
naukowego, infrastruktury i możliwości włączenia lokalnych uczelni do procesów budowania
regionalnych specjalizacji inteligentnych.
• Udział jako eksperta Banku Światowego
w projekcie „Badanie potrzeb firm w kontekście
innowacyjności i inteligentnych specjalizacji na
Dolnym Śląsku” (projekt finansowany przez Ministerstwo Gospodarki).
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Opracowano nowe urządzenia badawcze:
– Opracowano i wykonano wstawkę do pomiaru efektu piroelektrycznego w magnesach typu

Bittera i elektromagnesach z koncentratorami
pola. Wstawka pozwala na pomiary w zakresie
temperatur od 2 do 300 K w próżni lub pod
obniżonym ciśnieniem helu pełniącego rolę gazu
wymiennego, umożliwiającego kontrolowane
chłodzenie głowicy pomiarowej. Badania mogą
być prowadzone w polach do 17 T.
– Opracowano i skonstruowano wstawkę do pomiarów magnetooporu w polach stałych do 15 T
i impulsowych do 40 T. Wykonana wstawka
pozwala na pomiar oporności w temperaturach
stałych: ciekłego helu, ciekłego azotu lub w temperaturze pokojowej. Przeznaczona jest do badania efektów oscylacyjnych i nadprzewodzących
prądów krytycznych.
– Opracowano, skonstruowano i przeprowadzono
udane testy dwucewkowego magnesu impulsowego zasilanego tyrystorowym generatorem o parametrach: maksymalny prąd 2 x 25 kA, moc =
30 MW. Docelowo magnes ten ma wytwarzać
pola impulsowe o indukcji do 50 T.
– Zaprojektowano i skonstruowano wstawkę oraz
uruchomiono stanowisko pomiarowe do badania
oporu i magnetooporu w magnesie Bittera E-150.
Stanowisko jest w pełni zautomatyzowane i obsługiwane w oparciu o program LabView. Pomiary mogą być prowadzone w temperaturach
od 2 do 300 K i w polach do 15 T.
• Przeprowadzone zostały pomiary efektu magnetokalorycznego (MCE) oraz magnetostrykcji
(MS) wieloskładnikowych roztworów stałych
o strukturze faz Lavesa. Badania wykazały, że
dla roztworów stałych typu TbxDyyRzCo2 (x +
y + z = 1, R = pierwiastek ziem rzadkich) zarówno temperatura uporządkowania magnetycznego
TC (130 ≤ TC ≤ 300), jak i charakter magnetycznego przejścia fazowego mogą być kontrolowane w szerokim zakresie przez odpowiedni
dobór składników. Zmiana charakteru magnetycznego przejścia fazowego z pierwszego na
drugi rodzaj ma znikomy wpływ na wielkości
MCE i MS badanych związków. Dla roztworu
stałego o składzie Tb0,8Dy0,1Gd0,1Co2 zmiana
temperatury na skutek działania pola magnetycznego wynosiła ΔTad = 1,2 K dla Δµ0H =
1,2 T w temperaturze T = 240 K. Badane materiały dzięki swoim właściwościom MCE i MS
są interesujące dla zastosowań w urządzeniach
chłodniczych.
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• W obszarze granicy międzykrystalicznej
dwu- i trój-kryształów topologicznego izolatora
Bi1-xSbx (0,06 ≤ x ≤0,2) odkryto występowanie
nadprzewodnictwa i jednocześnie ferromagnetyzmu. Stwierdzono, że za zjawiska te odpowiedzialne są nanorozmiarowe warstwy międzykrystaliczne, centralna i dwie przyległe.
Zaobserwowano dwie fazy nadprzewodzące,
jedna o temperaturze krytycznej TC pomiędzy 8
a 36 K, druga o TC pomiędzy 3,7 a 4,6 K, w zależności od składu chemicznego kryształów, ilości
topologicznych defektów oraz strukturalnego nieporządku. Doniesienie o odkryciu współistnienia
nadprzewodnictwa i ferromagnetyzmu w topologicznym izolatorze typu Bi1-xSbx jest pierwszym
w literaturze.
• W ramach współpracy z naukowcami z Instytutu Inżynierii Elektronowej i Nanotechnologii Akademii Nauk Mołdawii badano zatopione
w szkle nanonici Bi o średnicy od 90 do 1000 nm.
W temperaturach poniżej 80 K, w niciach o średnicy poniżej 350 nm dominuje przewodnictwo
dziurowe, które może być modyfikowane w szerokim zakresie poprzez odpowiednią zmianę
warunków otrzymywania nici. W zależności od
stopnia wprowadzonych naprężeń zmienia się położenie powierzchni Fermiego i w konsekwencji
charakter większościowych nośników ładunku
z dziurowego na elektronowy. Kontrolowane
sterowanie właściwościami termoelektrycznymi
materiału ma niezwykle ważne znaczenie dla nowatorskich zastosowań.
Tytuł profesora otrzymał Krzysztof Rogacki.
Uzyskany doktorat:
Daniel Gajda Wpływ defektów strukturalnych na
gęstość prądu krytycznego przewodów nadprzewodnikowych NbTi i MgB2.
Laboratorium wchodzi w skład Centrum PAN
p.n. Centrum Badań Materiałów Zaawansowanych i Struktur Inteligentnych.
Laboratorium jest członkiem Konsorcjum Użytkowników Silnych Pól Magnetycznych.
Inne formy zrzeszeń: „Smart Materials Lab”
(SML). Program badawczy Grupy SML wpisuje
się w potencjalną regionalną specjalność inteli-

gentną o roboczej nazwie „Surowce dla zaawansowanych Technologii Materiałowych”.
 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 48 pracowników, w tym 1 naukowego (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
16 prac; realizowano 4 zadania badawcze w ramach działalności statutowej.
Wybrane wyniki:
• W ramach tematu badawczego „Kręgowce
z wybranych stanowisk na terenie Polski” znaleziono kości młodocianego osobnika mamuta
włochatego w górno plejstoceńskich utworach
nadkładowych kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie na głębokości około 15 m. Znalezisko
to jest czwartym udokumentowanym odkryciem
szczątków kostnych mamuta Mammuthus promigenius w tej odkrywce i jednocześnie pierwszym
w Polsce znaleziskiem osobnika młodocianego.
Przeprowadzone badania szczątków kostnych
pozwoliły określić wiek badanego osobnika na
około 10 lat. Badania izotopów stabilnych węgla i tlenu z doskonale zachowanych zębów
trzonowych dostarczyły informacji na temat
preferencji żywieniowych. Podobnie jak u dzisiejszych słoni, u badanego osobnika w wieku około 6 lat nastąpiło całkowite przejście na
pokarm roślinny.
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Zastosowanie wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• Wydano książkę „Okruchy ewolucji. Tajemnice historii naturalnej”, która stanowi swego
rodzaju naukową debatę dotyczącą trzech zasadniczych zagadnień: ewolucji człowieka, życia
i planet. Autor stawia zaskakujące pytania dotyczące człowieka (np. jaki jest związek pomiędzy
ewolucją i doborem naturalnym a patriotyzmem,
lub czy wyrostek robaczkowy pełni jakieś ważne
funkcje). Pojawiają się również kwestie związane
z budową gór i historią Ziemi, a także porównania
naszej planety z Księżycem i Marsem. Podejmując próbę odpowiedzi zestawia się ze sobą odważne, niekiedy wręcz szalone hipotezy, czasem już
zapomniane, z nowymi, które torują sobie dopiero
drogę do powszechnego uznania.
Inna działalność:
• W siedzibie Muzeum prezentowanych było
9 wystaw stałych i okresowych oraz 14 wystaw
czasowych i pokazów wystawienniczych.
• Organizowano wystawy objazdowe: „Bursztyn bałtycki i żywice świata” w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni;
„Bursztyn kontra imitacje” na Międzynarodowych Targach Jubilerskich „Złoto-Srebro-Czas
2014” w Warszawie; „Bursztynowy Zwierzyniec”
w Muzeum Bursztynu w Gdańsku i Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu; „Na Bursztynowych
Szlakach” w Muzeum Regionalnym w Kutnie;
„Minerały i skały ozdobne Polski” w Muzeum
Okręgowym w Sieradzu oraz w Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura
w Starachowicach.
• W zbiorach Muzeum na dzień 31 grudnia
2014 r. znajdowało się 181 991 numerów in-

wentarzowych (31644 mineralogicznych, 87944
paleozoologiczne, 29104 paleobotaniczne, 32398
bursztynu i 901 zabytków przyrody nieożywionej). W roku sprawozdawczym zbiory powiększyły się o 482 nowe okazy (323 mineralogiczne
i petrograficzne, 53 paleozoologiczne, 9 paleobotanicznych i 97 bursztynu), z czego 38 sztuk
zakupiono (większość na potrzeby rewitalizowanej wystawy „Z przeszłości geologicznej Ziemi”
– 5 mineralogicznych i 33 paleozoologiczne)
a 427 pozyskano w formie darów (315 mineralogicznych, 20 paleozoologicznych i 92 bursztynu).
Pozostałe to okazy zebrane przez pracowników.
Do celów badań naukowych udostępniono naukowcom (38 osób, w tym 3 z zagranicy) zatrudnionym w innych instytucjach 3026 okazów oraz
udostępniono 1177 okazów na wystawy.
• Pracownicy, na rzecz instytucji zewnętrznych
(krajowych i zagranicznych), wykonali oznaczenia lub rewizje oznaczeń, a także konsultacje dotyczące skamieniałości zwierzęcych, roślinnych,
bursztynu, minerałów i in. na rzecz 8 instytucji
naukowych i muzealniczych, Kancelarii Prezydenta RP oraz ponad 60 na rzecz prywatnych
kolekcjonerów.
• Przeprowadzono wstępne prace konserwacyjne szczątków domniemanego tura ze stanowiska
Wilczyce koło Sandomierza na potrzeby Instytutu
Archeologii i Etnologii PAN oraz konsultacje dotyczące śladów antropogenicznych na meteorycie
Krasnojarsk dla Niels Bohr Institute Copenhagen
University.
 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
(kadencja 2011-2014)
Na koniec 2014 r. Wydział IV Nauk Technicznych PAN liczył 75 członków krajowych PAN
(41 rzeczywistych i 34 korespondentów) oraz
39 członków zagranicznych. Wydział pożegnał
członków rzeczywistych: prof. Włodzimierza
Prosnaka i prof. Daniela Bema.
W roku sprawozdawczym Wydział dwukrotnie spotykał się na zebraniach plenarnych.
• W trakcie zebrania 10 kwietnia przyjęto
sprawozdania z działalności komitetów problemowych PAN: Komitetu Gospodarki Wodnej
i Komitetu Problemów Energetyki w latach
2011-2014. Zostały przedstawione przez przewodniczących Komitetów: prof. Macieja Maciejewskiego i prof. Tadeusza Chmielniaka. Przedyskutowano propozycje zmian kryteriów i trybu
przyznawania kategorii jednostek naukowych
w 2016 r. oraz omówiono uwagi do propozycji
zmian kryteriów i trybu oceny czasopism. W ramach prezentacji dorobku naukowego nowych
członków PAN z referatami wystąpili: prof. Jan
Kiciński „Energetyka Obywatelska – szansa dla
Polski czy iluzja?”, prof. Jerzy Lis „Nowe technologie otrzymywania tworzyw wykorzystujące
procesy spalania”.
• Drugie zebranie plenarne Wydziału odbyło się
20 listopada. Przekazano informacje i wnioski nt.
oceny instytutów oraz komitetów. Podjęto uchwałę nt. sieci komitetów naukowych Wydziału na
kadencję 2015-2018. W trakcie zebrania podsumowano również przebieg konkursu o nagrody
naukowe Wydziału i przedstawiono kandydatów
do nagród wyłonionych w głosowaniach czterech
podkomisji. W tajnym głosowaniu członkowie
Wydziału przyznali nagrody naukowe sześciu
laureatom. Uroczystość wręczenia nagród odbyła
się 2 grudnia w siedzibie Wydziału.
W roku sprawozdawczym zakończono trzy
konkursy na dyrektorów instytutów. Od 16 maja
funkcję dyrektora Instytutu Badań Systemowych
PAN pełni dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. IBS
PAN. Funkcję dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN od
1 lipca objął prof. Jan Kiciński. Natomiast od
1 października dyrektorem Instytutu Biocyber

netyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN został dr hab. Adam Liebert,
prof. IBiIB PAN.
Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie uczcił 60-lecie swojego istnienia: 27 czer
wca na terenie Instytutu zorganizowano uroczyste
obchody jubileuszu.
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: „Control
Sciences, Robotics, Nanotechnology, Electronics,
Mechanics” (vol. 62, nr 1), „Computer Sciences,
Control Sciences, Electrical Engineering, Electronics, Mechanics, Thermodynamics” (vol. 62,
nr 2), „Control Sciences, Electrical Engineering,
Mechanics, Materials Science and Engineering,
Bioengineering, Electronics” (vol. 62, nr 3), „Optoelectronics, Artificial Intelligence, Informatics
and Applied Informatics, Electronics, Mechanics, Materials Science and Engineering” (vol. 62,
nr 4). Kwartalnik do czerwca zajmował 34. pozycję na świecie w zakresie „Engineering” i jest
jedynym polskim czasopismem z zakresu nauk
technicznych, które do czerwca 2014 roku posiadało indeks Q1. Współczynnik Impact factor kwartalnika za 2013 wynosił wg bazy JRC
1,00, 5-letni IF: 1,107, SJR: 0.445, SNIP: 1.444.
W ostatniej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskał 25 punktów.
W 2014 roku dziekan Wydziału współpracował z Biurem Współpracy z Zagranicą PAN
w zakresie oceny merytorycznej projektów przeznaczonych do realizacji w ramach współpracy
koordynowanej przez PAN, w których stronę
polską reprezentują instytuty naukowe Wydziału IV. Ponadto dziekan Wydziału dwukrotnie
uczestniczył w przedsięwzięciach organizowanych przez Stację Naukową PAN w Rzymie,
promujących polską naukę we Włoszech (8 maja
oraz 6-7 listopada – seminarium „Perspektywy
polsko-włoskiej współpracy naukowej”).
Nagrody i wyróżnienia naukowe Wydziału
Laureatami nagród naukowych Wydziału zostali: dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk z Politechniki Warszawskiej za monografię Computationally
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Efficient Model Predictive Control Algorithms
oraz cykl dziesięciu publikacji na temat efektywnych obliczeniowo nieliniowych algorytmów
regulacji predykcyjnej; dr inż. Daniel Milej za
rozprawę doktorską oraz cykl publikacji zatytułowany Ocena ukrwienia mózgu z zastosowaniem
czasowo-rozdzielczych pomiarów optycznych.
Nagrodę im. Maksymiliana Tytusa Hubera
przyznano dr. hab. inż. Łukaszowi Jankowskiemu z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN za cykl prac (w tym monografię) pod
zbiorczym tytułem Dynamic load identification
for structural health monitoring. Nagrodę im.
Bohdana Stefanowskiego otrzymał dr hab. inż.
Jarosław Milewski z Politechniki Warszawskiej
za monografię Zagadnienia modelowania matematycznego tlenkowych ogniw paliwowych. Nagrodę im. Witolda Budryka przyznano dr. inż.
Norbertowi Skoczylasowi z Instytutu Mechaniki
Górotworu PAN za cykl pięciu artykułów poświęconych badaniom układu węgiel-gaz. Nagrodę
im. Aleksandra Krupkowskiego otrzymał dr
inż. Przemysław Fima z Instytutu Metalurgii
i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN za cykl dziewięciu publikacji na
temat zależności napięcia powierzchniowego stopów od temperatury oraz wpływu stężenia składników o różnym napięciu powierzchniowym na
zwilżanie podłoży z czystych metali.
Nagrody i wyróżnienia członków Wydziału
Członkowie Wydziału zostali uhonorowani
odznaczeniami, nagrodami, członkostwami towarzystw: prof. Michał Kleiber otrzymał Medal im.
Jana Szmeltera za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w obszarze technik komputerowych w inżynierii (za całokształt działalności). Został również powołany w skład Zespołu
Doradczego Komisarza UE Máire GeogheganQuinn (Zespół RISE – Research, Innovation
and Science Policy Expert High-Level Group),
otrzymał Złoty Medal z Diamentem Akademii
Polskiego Sukcesu, Honorową Perłę Specjalną
Magazynu Polish Market (wręczoną w trakcie
gali Perły Polskiej Gospodarki); prof. Tadeusz
Burczyński otrzymał Medal im. Jana Szmeltera
za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej
w obszarze technik komputerowych w inżynie-

rii (za bezpośrednie osiągnięcie: rozwój nowoczesnych technik obliczeniowych opartych na
sztucznej inteligencji i algorytmach genetycznych); prof. Janusz Mroczka otrzymał Nagrodę
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej oraz Nagrodę Professor Opoliensis; prof.
Ryszard Tadeusiewicz otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne; prof. Józef Modelski otrzymał
Złotą PIKE – najwyższe honorowe wyróżnienie
Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej; prof.
Janusz Kacprzyk został członkiem Academia Europaea w sekcji informatyka; doktoraty honoris
causa otrzymali: prof. Tadeusz Kaczorek – Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu; prof. Jerzy Klamka, prof. Jarosław
Mikielewicz – Politechniki Białostockiej; prof.
Józef Modelski – Politechniki Łódzkiej; prof.
Janusz Mroczka – Politechniki Lubelskiej; prof.
Janusz Kacprzyk – Széchenyi István University w Győr; prof. Leszek Rutkowski – Akademii
Górniczo-Hutniczej.
Działalność komitetów naukowych i problemowych
W 2014 roku przy Wydziale IV Nauk Technicznych PAN funkcjonowało 21 komitetów naukowych oraz 2 komitety problemowe.
Praca komitetów koncentrowała się na działalności naukowej oraz popularyzacji nauki
w sferze zainteresowań komitetów poprzez: organizowanie i współorganizowanie konferencji,
sympozjów i seminariów naukowych, a także na
prowadzeniu działalności wydawniczej. Istotną
sferą aktywności komitetów było utrzymywanie
kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami, m.in.
poprzez wspólne publikacje z naukowcami z zagranicy, recenzowanie projektów badawczych
Unii Europejskiej czy recenzowanie referatów
na konferencje zagraniczne. Komitety także występowały o nagrody naukowe Wydziału IV oraz
opiniowały nagrody Prezesa Rady Ministrów.
Działalność poszczególnych komitetów opierała
się głównie na pracy sekcji i zespołów.
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Komitety naukowe
W ramach obchodów 50-lecia działalności
Komitetu Akustyki zorganizowano seminarium
naukowe poświęcone osiągnięciom współczesnej
polskiej akustyki. Prezentacje dotyczyły: akustyki
środowiska i architektury, akustyki molekularnej
i kwantowej, wibroakustyki, ultradźwięków, akustyki podwodnej, medycznej, muzycznej i psychologicznej. We współpracy z Polskim Towarzystwem Akustycznym wydano monografię 50 lat
Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk 19642014. Osiągnięcia i wydarzenia, przedstawiającą
historię działalności komitetu.
W 2014 roku komitet był organizatorem lub
współorganizatorem 11 konferencji i sympozjów.
Wspólnie z Polskim Towarzystwem Akustycznym oraz Akademią Górniczo-Hutniczą współorganizował największy kongres akustyczny
w Europie – Forum Acusticum 2014. Oprócz sesji
naukowych w trakcie konferencji zorganizowano
liczne posiedzenia światowych i krajowych komitetów naukowych: International Commission on
Acoustics (ICA), European Acoustics Association
Technical Committees, Komitetu Akustyki PAN
oraz Polskiego Towarzystwa Akustycznego.
Tradycyjnym miejscem spotkania oraz wymiany myśli i informacji między polskimi akustykami zajmującymi się działalnością naukową,
badawczo-projektową i pracującymi w ochronie
środowiska była Szkoła Zimowa „Zwalczania
Zagrożeń Wibroakustycznych” o wszechstronnej tematyce, obejmującej: akustykę fizyczną,
środowiskową i metrologię akustyczną. Tematyka 12th School on Acousto-Optics and Applications obejmowała wszystkie fizyczne aspekty oddziaływania światła i dźwięku w gazach,
cieczach i materiałach stałych i ich praktyczne
zastosowania. Komitet współorganizował również Otwarte Seminarium z Akustyki, będące
największą ogólnopolską konferencją akustyczną
organizowaną corocznie, z udziałem naukowców
z zagranicy.
Komitet Akustyki prowadzi współpracę ze
specjalistycznymi towarzystwami naukowymi
z zakresu akustyki.
W 2014 roku komitet podpisał porozumienie o współpracy z Komitetem Badań Morza
PAN. W ramach współpracy w dniu 12 grudnia

odbyło się seminarium „Akustyka podwodna
kluczem do tajemnic oceanu”. Komitet Akustyki
ściśle współpracuje również z Komitetem Elektroniki i Telekomunikacji PAN.
Sekcja Akustyki Środowiska i Architektury
wystosowała list do Ministra Środowiska prezentujący stanowisko Komitetu Akustyki w sprawie
wykorzystania wiedzy akustyków polskich do
rozwiązania problemów ochrony akustycznej środowiska. Komitet zadeklarował chęć współpracy
z Ministerstwem i wskazał na problemy dotyczące analizy szkodliwości hałasu oraz poszukiwań właściwych rozwiązań oraz zaproponował
powołanie zespołu złożonego z przedstawicieli
organów administracji i stron odpowiedzialnych
za hałas generowany do środowiska oraz akustyków zajmujących się problematyką hałasową.
Członkowie komitetu wchodzą w skład międzynarodowych organizacji naukowych.
Komitet wydaje kwartalnik „Archives of
Acoustics” indeksowany w bazie JRC Thompson Reuters.
W 2014 roku odbyły się 4 zebrania plenarne Komitetu Architektury i Urbanistyki, 2
zebrania Prezydium i 3 zebrania sekcji, w trakcie których omawiano zagadnienia m.in.: procesu deprecjacji urbanistyki i architektury oraz
jego ujemnych skutków dla ładu przestrzennego
i rozwoju społeczno-gospodarczego, zachowania
dziedzictwa i walorów przestrzennych małych
miast polskich, innowacyjności w projektowaniu urbanistycznym, prognozowania kierunków
rozwoju zespołów miejskich.
Komitet w roku sprawozdawczym organizował wydarzenia naukowe o dużym znaczeniu
dla rozwoju przedmiotowej dyscypliny naukowej
w Polsce, w tym najważniejsze międzynarodowe
i krajowe konferencje naukowe: XV Międzynarodową Konferencję Naukową „Przyszłość Miasta”, seminarium „Edukacja architektoniczna
w dobie rewolucji informacyjnej”, Międzynarodową Konferencję Naukową „Rewitalizacja
małych miast – problemy, zagrożenia i szanse
rozwoju”, XXV Międzynarodową Konferencję
Naukową i Warsztaty HABITATY 2014: Reaktywacja małych społeczności lokalnych.
Komitet podejmował i popierał inicjatywy
mające znaczenie dla budowania kultury organizacji przestrzeni i ładu przestrzennego w Polsce.
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W 2014 roku we współpracy z Komisją Architektury i Urbanistki Oddziału PAN we Wrocławiu wykonano ekspertyzę „Proces deprecjacji
urbanistyki i architektury oraz jej ujemne skutki
dla ładu przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczego Polski po roku 1990”, dla Prezydium PAN, przekazaną następnie Sejmowej Komisji Kodyfikacyjnej ds. Prawa Budowlanego.
Przedstawiciel komitetu brał udział w pracach
zespołu eksperckiego, który na zlecenie Prezydenta RP, opracował raport „Przestrzeń życia
Polaków”.
Komitet podejmuje współpracę interdyscy
plinarną z innymi komitetami naukowymi PAN.
Przedstawiciele komitetu wzięli udział w 60. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
i PZITB, w trakcie której członkowie komitetu
wygłosili referaty. Komitet współpracuje także
z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju PAN.
W roku 2014, z inicjatywy komitetu nawiązano współpracę z Uniwersytetem Jiaotong
w Chengdu (Chiny), która zaowocowała m.in.
udziałem 6-osobowej delegacji chińskiej w seminarium naukowym komitetu HABITATY 2014:
Reaktywacja małych społeczności lokalnych”.
Kontynuowana była systematyczna współpraca z Komisją Sejmową ds. Kultury i Środków
Przekazu, natomiast bliska współpraca z korporacjami i stowarzyszeniami zawodowymi ukierunkowana była na poszukiwanie modelowych
rozwiązań społeczno-przestrzennych.
W ramach działalności upowszechniającej
i promującej naukę miały miejsce liczne wykłady popularnonaukowe i interdyscyplinarne pod
patronatem komitetu, a także cykl audycji telewizyjnych HABITATY: Nasze miejsca na ziemi
– z udziałem przewodniczącego komitetu prof.
Zbigniewa Bacia. Komitet wydaje „Kwartalnik
Architektury i Urbanistyki”.
Komitet Automatyki i Robotyki w roku
sprawozdawczym był organizatorem lub współorganizatorem pięciu konferencji, w tym dwóch
o zasięgu międzynarodowym: XVIII Krajowej
Konferencji Automatyki (KKA 2014), XVII Konferencji Naukowo-Technicznej „Automatyzacja –
nowości i perspektywy (AUTOMATION 2014)”,
„19th International Conference on Methods and

Models in Automation and Robotics (MMAR
2014)”, VI Konferencji Naukowej „Rachunek
Różniczkowy Niecałkowitego Rzędu i Jego
Zastosowania (RRNR 2014)”, „XIX Krajowej
Konferencji Automatyzacji Procesów Dyskretnych”. Konferencje stanowiły forum wymiany
poglądów, doświadczeń i osiągnięć w dziedzinie
automatyki, w tym modelowania procesów ciągłych i dyskretnych, sterowania tymi procesami,
ich optymalizacji oraz symulacji. Szczególną
uwagę poświęcono systemom robotycznym. Wygłoszone referaty dotyczyły m.in. matematycznej teorii sterowania, komputerowych systemów
sterowania, modelowania, identyfikacji, optymalizacji i nowoczesnych metod projektowania,
sztucznej inteligencji, systemów diagnostycznych
i ich zastosowań w przemyśle, a także wykorzystania metodyki procesów ciągłych i dyskretnych
w bioinformatyce i przetwarzaniu obrazów.
Na posiedzeniach plenarnych komitetu zostały uzgodnione stanowiska i przygotowane opinie
w sprawie finansowania badań w zakresie nauk
technicznych oraz w sprawie obowiązującej procedury habilitacyjnej. Obie opinie zostały przedstawione do dyskusji innym komitetom działającym w ramach Wydziału IV PAN.
Członkowie sekcji Kształcenia prowadzili
dyskusje dotyczące wspierania rozwoju osób
rozpoczynających karierę naukową oraz standardów i kierunków kształcenia w zakresie automatyki. Sekcja Robotyki przygotowała i złożyła do
MNiSW rozbudowany wniosek ,,Polish Research
Robot – Protazy”. Wniosek został wpisany do
mapy drogowej infrastruktury badawczej dotyczącej robotyki.
Komitet wydaje kwartalnik „Archives of
Control Sciences” oraz serię wydawniczą „Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN”,
w której w 2014 roku została wydana praca „Selected methods, applications, and challenges of
multicriteria optimization”.
Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej współorganizował seminarium „Jan
M. Wójcicki in Memoriam”, poświęcone upamiętnieniu osoby zmarłego prof. Jana Wójcickiego – dyrektora Instytutu oraz dyrektora MCB,
a także omówieniu bieżących zagadnień związanych z inżynierią biomedyczną, w którym brali
udział naukowcy zagraniczni – członkowie Rady
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Naukowej MCB z przewodniczącym Rady prof.
Dov Jaronem z USA.
Komisja ds. Wdrożeń komitetu realizowała
zadania konsultacyjne i eksperckie na rzecz producentów wyrobów medycznych. Opracowane
zostały dwie ekspertyzy oraz trzy opinie o innowacyjności wyrobów medycznych. Ekspertyzy
dotyczyły bezpieczeństwa aparatury medycznej
w świetle procesu zarządzania ryzykiem oraz
zastosowania wanien do hydroterapii w II klasie
bezpieczeństwa z aplikatorami klasy BF. Opinie
dotyczyły innowacyjności wyrobów medycznych: lasera do depilacji, systemu do reedukacji
chodu REHA Technology G-EO, urządzenia do
ćwiczeń czynnych ręki HandTutor.
W ramach działalności upowszechniającej
i promującej naukę Komisja ds. Popularyzacji
osiągnięć komitetu pracowała nad aktualizacją
i rozbudową strony internetowej (http://www.inzynieriabiomedyczna.pan.pl), przedstawiającej
i popularyzującej nowości naukowe. Utworzono wstępną propozycję bazy danych członków
komitetu i ekspertów związanych z komitetem
w wersji polsko- i angielskojęzycznej.
Członkowie Komisji ds. Edukacji opracowali
wstępne założenia ekspertyzy „Stan kształcenia
w Polsce na kierunku Inżynieria Biomedyczna”
oraz przygotowali raport syntetyczny „Inżynieria
Biomedyczna – stan i problemy edukacji w Polsce”.
Komitet kontynuował działania dotyczące
wydania monografii Inżynieria Biomedyczna.
Podstawy i Zastosowania, poświęconej omówieniu aktualnego stanu wiedzy w tej dziedzinie nauki. Komitet wydał t. 10 Bioinformatyki, a także
zakończył redakcję t. 3 monografii Biomechanika
i Inżynieria Rehabilitacyjna.
Członkowie komitetu kontynuowali współpracę z wieloma naukowymi organizacjami międzynarodowymi.
Zebranie plenarne Komitetu Budowy Maszyn powiązane było z uroczystościami Jubileuszu 95-lecia Wydziału Budowy Maszyn
i Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz IV
Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „MANUFACTURING 2014”, w trakcie
której debatowano w sprawie ocen pracowników i jednostek naukowych oraz zajmowano się
problemem związanym z ewaluacją czasopism
naukowych. Zadecydowano o przygotowaniu

wystąpienia do Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w tej sprawie.
Pod patronatem komitetu odbyła się cykliczna
konferencja „Technologia Obróbki przez Nagniatanie – TON’14”, poświęcona przeglądowi osiągnięć naukowych w tematyce powierzchniowej
obróbki plastycznej przez nagniatanie. Wiodącym
tematem była technologia nagniatania części maszyn różnymi sposobami na obrabiarkach skrawających CNC. Referaty obejmowały zagadnienia
teoretyczne obróbki przez nagniatanie, konstrukcje narzędzi i wpływ parametrów technologicznych na właściwości warstwy wierzchniej części
maszyn.
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Federacją
Teorii Maszyn i Mechanizmów (IFToMM). Wydaje 3 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 konferencji naukowych o fundamentalnym znaczeniu dla
krajowego środowiska naukowego i technicznego elektroniki i telekomunikacji, obejmującym
takie procesy jak: wyznaczanie kierunków rozwoju subdziedzin elektroniki i telekomunikacji
oraz fotoniki czy budowanie zespołów naukowych. Między innymi odbyło się XXX Krajowe
Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki – KSTiT’2014, w trakcie którego poruszano
ważne i aktualne zagadnienia, dotyczące wyzwań
ruchu w sieciach bezprzewodowych piątej generacji, radiowej transmisji dupleksowej. Tematyka
Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji – KKRRiT 2014 dotyczyła radia
kognitywnego, telewizji hybrydowej i systemów
radiokomunikacyjnych w inteligentnym transporcie, a jej celem była prezentacja osiągnięć
naukowych i technicznych w radiokomunikacji,
radiofonii i telewizji, przedstawienie zagadnień
związanych z wdrażaniem najnowszych rozwiązań technicznych w kraju i na świecie, jak
również nawiązanie ściślejszych więzi między
środowiskiem akademickim i naukowo-badawczym, a operatorami sieci telekomunikacyjnych, nadawcami radiowymi czy telewizyjnymi.
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Konferencja MIXDES 2014 poświęcona była
problemom związanym z projektowaniem układów scalonych wielkiej skali integracji (VLSI),
mikromaszyn i mikrosystemów oraz układów
„Smart Power” i ich aplikacjom przemysłowym.
W 2014 roku trwały prace nad założeniami
i proponowanymi rozwiązaniami zaprezentowanymi w dokumencie „Optymalizacja absorpcji
środków unijnych przeznaczonych na rozwój telekomunikacji w Polsce dla perspektywy budżetowej 2014-2020 i Europejskiej Agendy Cyfrowej
2020”, poświęcony podniesieniu efektywności
wykorzystania funduszy europejskich.
Komitet współpracował z czołowymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a także ze stowarzyszeniami i fundacją. Komitet wydaje kwartalnik „International Journal of Electronics and
Telecommunications”, który jest indeksowany
w bazie danych Elsevier Scopus.
Komitet Elektrotechniki był współorganizatorem dziewięciu sympozjów i konferencji,
w tym o zasięgu międzynarodowym. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „iMITEL-2014”
z cyklu „Innowacyjne Materiały i Technologie
w Elektrotechnice” poświęcona była najnowszym
osiągnięciom w zakresie materiałów i technologii stosowanych obecnie w Polsce i na świecie
w zakresie urządzeń elektrotechnicznych. Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu elektroenergetycznego w zastosowaniu praktycznym.
XXIII Seminarium Naukowo-Techniczne KOMEL „Problemy eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych” zgromadziło producentów
i użytkowników maszyn i napędów elektrycznych. Międzynarodowe Sympozjum Maszyn
Elektrycznych SME-2014 stanowiło przegląd
osiągnięć naukowych w zakresie projektowania,
badań, symulacji pracy i eksploatacji maszyn
elektrycznych i transformatorów.
Komitet jest reprezentantem PAN w pracach platformy „Euro-CASE Energy Platform”.
Członkowie komitetu biorą aktywny udział
w pracach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych i zawodowych, podobnie
jak w latach ubiegłych. Komitet kontynuował
współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków
Polskich (SEP), Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS),
Polskim Towarzystwem Zastosowań Elektro

magnetyzmu, Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Urzędem Regulacji
Energetyki (URE), PSE-Operator S.A., Międzynarodową Unią Zastosowań Elektrotechniki (UIE), Polskim Komitetem Normalizacyjnym
(PKN), Polską Sekcją IEEE.
Komitet wydaje kwartalnik „Archives of
Electrical Engineering”, który uzyskał 10 punktów na liście rankingowej MNiSW.
Komitet Geodezji w roku 2014 zorganizował 2 zebrania plenarne komitetu i 4 posiedzenia
Prezydium. Były one poświęcone m.in. pracom
związanym z przygotowaniami do Raportu Narodowego na Zgromadzenie Generalne Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki w 2015 r.
Przedyskutowano również istotny problem, jakim jest brak uregulowań prawnych dotyczących
sposobu archiwizowania baz danych osnów grawimetrycznych i magnetycznych oraz związaną
z tym konieczność nowelizacji ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne. Wysunięty został
postulat, aby jej treść była konsultowana również
z członkami Komitetu Geodezji.
Komitet był współorganizatorem trzech konferencji, w tym dwóch międzynarodowych. XIX
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Zdalne
metody pomiarowe dla potrzeb monitorowania
3D” było platformą integrującą naukowców zajmujących się fotogrametrią, teledetekcją, kartografią i systemami informacji przestrzennej.
Konferencja pokazała jak wielki potencjał tkwi
w zdalnych metodach obrazowania rzeczywistości oraz jakie korzyści przynosi ich integracja.
Komisja Nawigacji i Hydrografii Komitetu
Geodezji, działając w ramach zespołów zadaniowych, pracowała w 2014 roku nad przygotowaniem propozycji Polskiego Planu Radionawigacyjnego. Utworzono 4 grupy robocze, których
zadaniem było przygotowanie dokumentu obejmującego założenia ogólne, wymagania dla nawigacji morskiej, lotniczej i lądowej. Przygotowany materiał umożliwia opracowanie w 2015 r.
końcowej wersji Polskiego Planu Radionawigacyjnego.
Członkowie komitetu kontynuowali współpracę z wieloma naukowymi organizacjami
międzynarodowymi. W ramach współdziałania
z Międzynarodową Asocjacją Geodezji, pięć polskich obserwatoriów (w Borowej Górze – Instytut
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Geodezji i Kartografii, Borowcu – Centrum
Badań Kosmicznych PAN, Józefosławiu – Politechnika Warszawska, Lamkówku – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Wrocławiu – Uniwersytet Przyrodniczy) prowadzi permanentne
obserwacje w ramach międzynarodowej służby
IGS. Ponadto współpracowano z polskimi organizacjami i stowarzyszeniami. Komitet pełni
funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy
z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki
(IUGG). Wydaje czasopismo „Geodesy and Cartography”. Czasopismo jest indeksowane w kilku
bazach naukowych.
Komitet Górnictwa w 2014 r. był organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji,
w których udział brali reprezentanci ośrodków
naukowych związanych z górnictwem z kraju
i z zagranicy, pracownicy kopalń oraz zaplecza
technicznego tej gałęzi przemysłu.
Sekcja Cybernetyki w Górnictwie była głównym organizatorem XV Krajowej Konferencji
Elektryki Górniczej, Sekcja Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego współorganizowała XXV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną
„Wiertnictwo Nafta Gaz – dziś i jutro”, a Sekcja
Mechaniki Górotworu i Budownictwa Górniczego była współorganizatorem XXXVII Zimowej
Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii.
Członkowie komitetu opracowali kilkanaście tematów dotyczących rozwiązań techniczno-technologicznych dla przemysłu górnictwa
naftowego i gazownictwa, które wykorzystano
w praktyce przemysłowej. Uczestniczyli w pracach wielu Komisji przy Wyższym Urzędzie
Górniczym oraz opracowali liczne opinie i ekspertyzy dla podmiotów gospodarczych z branży górniczej i budownictwa podziemnego oraz
szeroko rozumianej geotechniki. Wielokrotnie
udzielali wywiadów prasowych, telewizyjnych
i radiowych w sprawach związanych z rozwojem górnictwa naftowego i gazownictwa,
w tym dotyczących problematyki poszukiwań
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż
gazu. Prowadzili sesje i wygłaszali referaty na
krajowych i międzynarodowych konferencjach,
w tym na 21 Światowym Kongresie Naftowym
w Moskwie. Członkowie komitetu współpracują
z wieloma zagranicznymi organizacjami naukowymi, jednostkami badawczymi i uczelniami.

Prof. Stanisław Wasilewski jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Światowych Kongresów Wentylacji Kopalń.
Komitet Górnictwa wydaje kwartalnik „Archives of Mining Sciences”, indeksowany w bazie JRC. Punktacja nadana czasopismu przez
MNiSW wynosiła 20 pkt.
Komitet Informatyki pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji (IFIP).
Przedstawiciele komitetu biorą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach organizowanych przez IFIP.
Członkowie komitetu na posiedzeniach zajmowali się m.in. problematyką kariery naukowej
w dyscyplinie informatyka, poziomem kształcenia i słabymi stronami programów z zakresu informatyki realizowanych w polskich uczelniach.
Komitet Informatyki współuczestniczył w organizacji lub obejmował patronatem sześć konferencji, w tym międzynarodowej „Federated
Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)”. Dużą aktywność, organizując wiele seminariów, przejawiały sekcje
komitetu. Sekcja Inżynierii Oprogramowania
współuczestniczyła w organizacji XVI Krajowej
Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO)
oraz XXI Konferencji Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR); Sekcja Nauk Obliczeniowych i Bioinformatyki objęła patronatem merytorycznym
konferencję „International Conference on Parallel
Processing and Applied Mathematics (PPAM)”;
Sekcja Systemów Baz Danych zorganizowała
kilkanaście seminariów poświęconych zagadnieniom eksploracji danych, systemów rozproszonych, hurtowni danych i przetwarzaniu transakcji
w środowisku SOA. Komitet wydaje kwartalnik
„Theoretical and Applied Informatics”.
Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej był współorganizatorem dwóch konferencji
i Ogólnopolskiego Seminarium „Mieszanie”,
poświęconego istotnym aspektom mieszania
i nakreślającym kierunki rozwoju tej dyscypliny
w Polsce i w Europie. Konferencja „Education
of Engineers – Key Task for the Succesful European Future”, dotyczyła kształcenia na poziomie
wyższym z głównym naciskiem na kształcenie
w zakresie chemii, technologii chemicznej i inżynierii chemicznej i procesowej.
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Członkowie komitetu współpracują z międzynarodowymi organizacjami naukowymi z dziedziny inżynierii chemicznej, reprezentują Polskę
w Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej
(EFCE), w Sekcji Inżynierii Biochemicznej Europejskiej Federacji Biotechnologii (EFB) i wielu
innych organizacjach międzynarodowych, a także
z jednostkami administracji rządowej i samorządu
terytorialnego. Komitet wydaje kwartalnik „Chemical and Process Engineering” indeksowany
w bazie JRC Thompson Reuters.
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej zorganizował pięć zebrań plenarnych, w tym jedno
specjalne, którego rezultatem było sformułowanie dwóch syntetycznie ujętych stanowisk:
„Stanowisko Komitetu w sprawie roli nauki we
współczesnej inżynierii lądowej i wodnej” oraz
„Stanowisko Komitetu w sprawie zasad ewaluacji
jednostek naukowych”. Zawierały one diagnozę
sytuacji i propozycje koniecznych zmian i rozesłane zostały do władz i instytucji regulujących
życie naukowe w Polsce.
Komitet był współorganizatorem: XXVII
Konferencji Naukowo-Technicznej „Awarie Budowlane” i 60. Konferencji Naukowej „Krynica
2014”.
Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu opracowała i opublikowała ekspertyzę „Stan aktualny
i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia
w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków
i osadów oraz gospodarki odpadami”.
W ramach prac Zespołów komitetu dokonywana jest systematyczna ocena rozwoju dyscyplin, które są w nich reprezentowane, a także
ocena pod kątem rozwoju kadr naukowych. Kontynuowano prace nad oceną i udoskonaleniem
systemu kształcenia. Sekcje komitetu prowadziły
warsztaty i seminaria dla młodych pracowników
nauki, kontynuowano także konkurs na najlepszą
magisterską pracę dyplomową z zakresu inżynierii materiałów budowlanych.
Komitet uczestniczył w przyznawaniu przez
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa prestiżowych Nagród im. Stefana Bryły
i im. Wacława Żenczykowskiego oraz Medalu
im. Romana Ciesielskiego.
Komitet pełni funkcję dwóch Komitetów Narodowych: ds. współpracy z Międzynarodową
Federacją Konstrukcji Betonowych (FIB) oraz

ds. współpracy z Międzynarodową Unią Laboratoriów i Ekspertów Materiałów, Systemów
i Konstrukcji Badawczych (RILEM). Komitet
wydaje kwartalnik „Archives of Civil Engineering” i „Studia z Zakresu Inżynierii”.
Komitet Inżynierii Produkcji był współorganizatorem ogólnopolskich konferencji, m.in.:
XVII Konferencji „Innowacje w Zarządzaniu
i Inżynierii Produkcji”, która poświęcona była
m.in. zagadnieniom innowacyjności procesów
i produktów, efektywności, produktywności
i organizacji przedsiębiorstw; III Konferencji
Naukowo-Technicznej „PROBLEMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze
praktyki”; III Konferencji „Produkt i Opakowanie
– współczesne wyzwania – P&P2014”.
Komitet sprawował patronat nad kilkoma
ważnymi konferencjami naukowo-technicznymi, w tym: XI Krajową Konferencją Studentów
i Młodych Pracowników Nauki, podejmującą
zagadnienia z zakresu przetwarzania obrazów,
e-learningu, technik wdrażania oprogramowania,
nowinek technologicznych, protokołów sieciowych, sieci komputerowych, systemów telekomunikacyjnych; planowania produkcji.
W 2014 r. członkowie komitetu opracowali
kolejne 4 podręczniki akademickie dla kierunku
zarządzanie i inżynieria produkcji: „Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska”, „Zarządzanie produkcją i usługami”, „Metrologia” oraz
„Organizacja systemów produkcyjnych”.
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 w roku
sprawozdawczym objął patronatem naukowym
dwie ogólnopolskie konferencje: VI Konferencję Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki „Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii
i Ochronie Środowiska” EKO-DOK 2014. Prezentowano na niej zagadnienia związane m.in.
z oczyszczaniem ścieków i modelowaniem
zjawisk zachodzących podczas biologicznych
procesów degradacji związków organicznych,
zagospodarowaniem i optymalizacją procesów
fermentacji osadów ściekowych, technologią
uzdatniania wody z wykorzystaniem metod
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niekonwencjonalnych. X Konferencja „Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” MEMPEP 2014, poświęcona była tematyce
wykorzystania membran w technologii oczyszczania ścieków, odnowy wody i uzdatniania wód
oraz modelowania procesów membranowych.
Komitet zaopiniował 8 projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych z zakresu
ochrony środowiska. Uczestniczył w opracowaniu ekspertyzy dotyczącej możliwości wykorzystania gazu z łupków. Sformułowano również
(wspólne ze stanowiskiem Zjazdu Dziekanów Inżynierii Środowiska) postulaty dotyczące zmian
w systemie parametryzacji jednostek naukowych.
Kontynuowana była współpraca z międzynarodowymi organizacjami naukowymi m.in.: Life
Earth and Environmental Science (LESC), Międzynarodową Asocjacją Badań i Zastosowań Hudraulicznych (IAHR), Międzynarodową Komisją
Erozji Kontynentalnej (ICCE-IAHS). Komitet
wydaje kwartalnik „Archives of Environmental Protection” oraz serię Monografie Komitetu
Inżynierii Środowiska. Pod patronatem komitetu wydawany jest także kwartalnik „Inżynieria
i Ochrona Środowiska”.
Komitet Mechaniki był współorganizatorem
konferencji, w tym czterech o zasięgu międzynarodowym, których ważnym rezultatem jest integracja środowiska mechaników, dająca szansę
na współpracę w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych. Konferencja „BIOMECHANICS 2014”, była przeglądem najnowszych kierunków badań i osiągnięć w szeroko
rozumianej dziedzinie biomechaniki, zaczynając
od biomechaniki sportu, poprzez analizę ruchu,
biozgodne materiały implantologiczne, numeryczną analizę transferu ciepła w układzie krwionośnym, po modelowanie inżynierskie struktur
biologicznych.
Tematyką „XXI Fluid Mechanics Conference”
była aerodynamika, hydromechanika okrętu,
maszyny przepływowe, mikro- i bioprzepływy,
mechanika ruchów atmosfery, metody doświadczalne mechaniki płynów, metody komputerowe
mechaniki płynów, ogólna mechanika płynów,
przepływy wielofazowe, turbulencja. Konferencja „Advances in Micromechanics of Materials – Micromech” stanowiła podsumowanie prac
realizowanych głównie w ramach projektu TA-

MER. Omawiane były zagadnienia: teorii homogenizacji, problemów odwrotnych mikromechaniki, wieloskalowych symulacji mikrostruktury
materiałów, analizy zniszczenia, mikromechaniki
kompozytów, aplikacji inżynierskich. Konferencja „Recent Advances in Numerical Simulation of
Hydraulic Fracture” (Hydrofrac2014) stanowiła
podsumowanie czteroletniego międzynarodowego projektu badawczego, który miał na celu opracowanie odpowiednich modeli numerycznych dla
sprzężonych procesów geomechanicznych, hydrodynamicznych i mikrosejsmicznych dla podniesienia efektywności obliczeń numerycznych
używanych do modelowania technik szczelinowania hydraulicznego oraz zwiększenia wydajności złóż ropy i gazu ziemnego.
Komitet pełni funkcję dwóch Komitetów Narodowych: ds. współpracy z Międzynarodową
Unią Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (IUTAM) oraz ds. współpracy z Międzynarodowym
Centrum Nauk Mechanicznych w Udine (CISM).
Komitet Metalurgii współorganizował dziewięć konferencji. Konferencja sprawozdawcza komitetu „Metalurgia 2014” dała sposobność dokonania oceny stanu polskiej metalurgii w obszarze przemysłu, badań i kształcenia
kadr, z wypracowaniem stanowiska na temat
roli metalurgii w gospodarce kraju i dalszego
jej rozwoju w najbliższych latach. Na podstawie
wygłoszonych referatów oraz dyskusji, 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.
Wydano monografię Polska metalurgia w latach
2011-2014.
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Komisją
Wykresów Fazowych (APDIC). Komitet wydaje kwartalnik „Archives of Metallurgy and
Materials”.
Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej
opublikował „Informator o działalności Komitetu
Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w kadencji
2010-2014”, w którym umieszczono m.in. raporty
końcowe z realizacji zadań komitetu, w szczególności dwóch najważniejszych wykonywanych w latach 2012-2014: „Stan i perspektywy
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rozwojowe metrologii jako interdyscypliny naukowej w skali globalnej” oraz „Strategia instytucjonalnego rozwoju metrologii w Polsce”.
Komitet sprawował patronat nad XIII Sympozjum „Modelowanie i Pomiary w Medycynie”,
będącym forum wymiany doświadczeń i prezentacji aktualnych dokonań polskich naukowców
i lekarzy prowadzących badania w obszarze
szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej;
X Szkołą – Konferencją „Metrologia Wspomagana Komputerowo”, której głównymi obszarami tematyki były istotne dla współczesnej
metrologii zagadnienia: dydaktyczne problemy
metrologii, teoria pomiaru, metrologia wielkości
elektrycznych i nieelektrycznych, radiometria,
metrologia w Siłach Zbrojnych RP oraz XIII
Konferencją „Czujniki Optyczne i Elektroniczne” – poświęconą zagadnieniom mikroczujników
i mikrosystemów.
Członkowie komitetu brali udział w pracach
zespołów ministerialnych w sprawach zmian
legislacyjnych i organizacyjnych w obszarze
metrologii (udział w pracach nad Ustawą Prawo
o Miarach).
Kontynuowano prace nad wspólnym projektem (z Głównym Urzędem Miar), którego celem jest wdrożenie do praktycznego stosowania
administracyjnych systemów WIM (Weigh-InMotion), tj. systemów ważących pojazdy samochodowe w ruchu, nadzorujących przestrzeganie
obowiązujących przepisów w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów oraz nacisków
statycznych poszczególnych osi.
Komitet współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi. Wydaje kwartalnik
„Metrology and Measurement Systems: Metrologia i Systemy Pomiarowe” oraz serię wydawniczą „Problemy Metrologii Elektronicznej
i Fotonicznej”.
Komitet Nauki o Materiałach współorganizował lub objął patronatem sześć konferencji ukierunkowanych na: prezentację własnych
osiągnięć naukowych w aspekcie ich konfrontacji
z nauką światową poprzez referaty plenarne najwybitniejszych reprezentantów dziedziny z zagranicy, rozwój najnowszych metod zaawansowanej
diagnostyki materiałowej poprzez organizowanie
warsztatów naukowych z referatami wybitnych
specjalistów z kraju i zagranicy, zapraszanie na

konferencję przedstawicieli przemysłu i organizowanie platform dyskusyjnych „nauka-przemysł”.
Prezentowane na „XII International Symposium
on Explosive Production of New Materials:
Science, Technology, Business and Innovation
EPNM 2014” zagadnienia dotyczyły istotnych
problemów związanych z wytwarzaniem bardzo
nowoczesnych materiałów, które w najbliższej
przyszłości zdeterminują zdolności przemysłowego wytwarzania zupełnie nowych produktów
o ściśle ukierunkowanych i ekstremalnych właściwościach. Problematyka konferencji KONTECH „Advanced Forming Technologies and
Nano-structured Materials” obejmowała zagadnienia inżynierii materiałowej, w tym: obróbkę
objętościową, obróbkę blach, technologię kształtowania części z materiałów proszkowych, nanotechnologie i nanomateriały oraz inżynierię biomedyczną i biomateriały. Celem konferencji było
stworzenie platformy bezpośredniego spotkania
specjalistów – przedstawicieli przemysłu i nauki
stosowanej oraz wymiany wiedzy i doświadczeń,
a także promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozahutniczej obróbki plastycznej, inżynierii materiałowej i dziedzin związanych.
Członkowie komitetu od kilku kadencji
wybierani są do władz Federation of European
Materials Society (FEMS). Pod patronatem komitetu (wraz z Komitetem Metalurgii PAN) wydawany jest kwartalnik „Archives of Metallurgy
and Materials”.
Komitet Termodynamiki i Spalania był
organizatorem lub współorganizatorem trzech
konferencji, w tym: XXII Zjazdu Termodynamików, XV Międzynarodowego Sympozjum
„Wymiana Ciepła i Odnawialne Źródła Energii”
(HTRSE-2014), w trakcie których omawiano:
aktualne kierunki rozwoju zastosowań termodynamiki, wymiany ciepła, odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii, nowych technologii i urządzeń energetycznych, modelowanie
matematyczne w energetyce i ciepłownictwie,
spalanie i przetwarzanie paliw. Bardzo ważnym
elementem działalności komitetu było zorganizowanie Szkoły Numerycznej Wymiany Ciepła dla
doktorantów oraz młodych pracowników nauki.
Komitet uczestniczył w formułowaniu zadań badawczych ważnych dla nauki i gospodarki narodowej. W 2014 r. kontynuowano
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realizację trzech najważniejszych programów
strategicznych: „Opracowanie technologii dla
wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków
węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2
ze spalin”, „Opracowanie technologii spalania
tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych
zintegrowanych wychwytem CO2”, „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw z biomasy, odpadów rolniczych
i innych”.
W 2014 roku komitet ukończył i opublikował
ekspertyzę Stan i perspektywy rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii w Polsce.
Komitet współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami. Wydaje dwa czasopisma naukowe o zasięgu międzynarodowym:
„Archives of Thermodynamics” i „Archivum
Combustionis”.
Komitet Transportu był współorganizatorem
lub objął patronatem szereg konferencji naukowo-technicznych, w tym: XI Konferencję Naukowo-Techniczną LogiTrans „Logistyka, Systemy
Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie”
INFRASZYN; VI Konferencję Naukowo-Techniczną „Projektowanie, budowa i utrzymanie
infrastruktury w transporcie szynowym”; Konferencję Naukowo-Techniczną „Bezpieczeństwo
i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach”; „Transport XXI wieku”.
We współpracy z Polsko-Chińskim Centrum
Dialogu Inżynierów i Uczonych oraz Chińską
Akademią Nauk, przygotowano konferencję
ECO-Mobilność „Innowacyjne systemy i konstrukcje oraz zaawansowane technologie materiałowe”.
Komisje i Zespoły Komitetu przygotowywały
dla Komisji Rządowych i Sejmu materiały związane z funkcjonowaniem i rozwojem transportu
w Polsce.
W ramach działalności eksperckiej komitetu w 2014 roku opracowano: dla Urzędu Miasta Szczecin ekspertyzę „Plan zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
miasta Szczecin na lata 2014-2015”, „Studium
transportowe Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z przeprowadzeniem strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko”; „Studium
rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru
Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej”, oraz

„Plan Zrównoważonego Transportu Zbiorowego
dla województwa dolnośląskiego”. Komitet wydaje kwartalnik „Archives of Transport – Archiwum Transportu”.
Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi swoją działalność skupił
na problematyce racjonalnej gospodarki złożami kopalin kraju, m.in. był współorganizatorem
dwóch konferencji: konferencja „Zagadnienia
surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej” zgromadziła przedstawicieli sektora górnictwa węgla kamiennego i brunatnego,
energetyki, agend rządowych oraz przedstawicieli wielu firm i instytucji współpracujących
z szeroko pojętą branżą górnictwa i energetyki.
Celem konferencji było umożliwienie wymiany
poglądów i doświadczeń w zakresie specyficznych problemów kompleksu paliwowo-energetycznego w powiązaniu z całością gospodarki
krajowej. Konferencja „Aktualia i perspektywy
gospodarki surowcami mineralnymi” była poświęcona w szczególności uwarunkowaniom
formalno-prawnym funkcjonowania przemysłu surowcowego (zwłaszcza w zakresie prawa
geologicznego i górniczego), pracom nad nową
polityką surowcową Polski, strategii surowcowej Unii Europejskiej, dostępności złóż kopalin
w świetle uwarunkowań środowiskowych i zagospodarowania przestrzennego, komplementarnej
ocenie posiadanej bazy zasobowej oraz możliwości aktywnej jej ochrony pod kątem zabezpieczenia potrzeb surowcowych kraju i zapewnienia
jego bezpieczeństwa surowcowego.
W 2014 r. komitet opracował szereg opinii i stanowisk, w tym: sformułowano uwagi
komitetu do projektu zmian prawa geologicznego i górniczego – wysłane do Głównego
Geologa Kraju; Stanowisko komitetów PAN
– Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Górnictwa i Nauk Geologicznych
w sprawie kształcenia kadr dla gospodarki surowcami mineralnymi; Stanowisko Prezydium
PAN dotyczące gazu ziemnego znajdującego się
w warstwach łupkowych (tzw. „gazu łupkowego”) – współudział (wraz z komitetami PAN:
Górnictwa, Problemów Energetyki, Inżynierii
Środowiska); uwagi do „Założeń do Planu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie
surowców nieenergetycznych” – wysłane do
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Ministerstwa Gospodarki. Komitet wydaje kwartalnik „Gospodarka Surowcami Mineralnymi”.
Komitety problemowe
We współpracy ze Stowarzyszeniem Hydrologów Polskich Komitet Gospodarki Wodnej zorganizował II Krajowy Kongres Hydrologiczny,
który był okazją do podsumowania wieloletniego dorobku polskiej hydrologii oraz wytyczenia
priorytetowych kierunków jej rozwoju na najbliższą przyszłość. Sformułowano kilka bardzo
ważnych dla rozwoju współczesnej hydrologii
postulatów: utworzenie strategicznego programu
badawczego dla rozwoju gospodarki wodnej i poprawy bezpieczeństwa kraju w zakresie ochrony
przed skutkami powodzi i suszy; przywrócenie
(ponowne wprowadzenia) uprawnień do wykonywania dokumentacji hydrologicznych, aby obliczenia hydrologiczne wykonywane były przez
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje;
wspieranie doktorantów i młodych naukowców
w podejmowaniu i realizacji badań hydrologicznych; działanie na rzecz dalszego uproszczenia
procedury pozyskiwania danych hydrologicznych
dla celów badawczych z baz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB.
Komitet sformułował, wystosowane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowisko
w sprawie utworzenia strategicznego programu
pn. „WODA-barierą i szansą rozwoju kraju”.
Kontynuował współpracę z instytucjami związanymi z gospodarką wodną.
W 2014 roku opublikowano trzy zeszyty
monografii komitetu: „Hydrologia w inżynierii
i gospodarce wodnej”, „Hydrologia w ochronie
i kształtowaniu środowiska”; „Uncertainty analysis of rainfall-runoff predictions for a small urbanized basin”.
Komitet Problemów Energetyki sprawował
patronat oraz wspierał prace badawcze w ramach
projektu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Członkowie komitetu są kierownikami czterech zadań wchodzących
w zakres tego projektu.
W 2014 roku ukazała się publikacja komitetu
pt. „Ocena naukowa zakresu prac prowadzonych
w Polsce i związanych z energetyką, na tle aktualnej tematyki prac w tym zakresie na świecie

i perspektyw rozwoju energetyki polskiej i światowej”, która została przekazana zainteresowanym osobom i instytucjom, w tym związanym
ze sferą decyzyjną.
Pod patronatem komitetu odbyły się cztery
konferencje, w tym: XXVIII Konferencja „Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii
w Gospodarce Krajowej”, dotycząca surowców
energetycznych, poświęcona w szczególności zagadnieniom węgla kamiennego oraz gazu łupkowego, jego możliwych zasobów w Polsce i problemów związanych z jego ewentualnym przyszłym
wydobywaniem. Tematyka konferencji „Polski
Mix Energetyczny 2014” związana była z obecnymi oraz przyszłościowymi formami wytwarzania elektryczności i ciepła, przy uwzględnieniu
paliw konwencjonalnych, źródeł odnawialnych,
energetyki jądrowej, a także reaktorów termojądrowych. W konferencji oprócz przedstawicieli
środowiska naukowego aktywnie uczestniczyli
reprezentanci firm związanych z energetyką.
Komitet utrzymywał bieżący kontakt z zainteresowanymi organami władzy państwowej, głównie z Ministerstwem Gospodarki. Współpracuje
z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony
Środowiska oraz firmami przemysłowymi należącymi do branży energetycznej (TAURON). Wydawany jest kwartalnik „Archives of Metallurgy
and Materials”.
Czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk
Przewodniczący Rady Kuratorów
Wydziału IV Nauk Technicznych PAN
(kadencja 2011-2014)
Działania Rady Kuratorów Wydziału koncentrowały się głównie na: dokończeniu procesu
oceny instytutów naukowych Wydziału w związku z opóźnieniem ogłoszenia wyników kategoryzacji przez MNiSW i odwoływaniem się od
tych decyzji przez niektóre instytuty, współpracy
z instytutami, które złożyły odwołanie od decyzji
MNiSW przyznającej im kategorię, dokończeniu
procesu oceny komitetów naukowych Wydziału
oraz przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji
dla prof. Mirosławy Marody – Wiceprezes PAN,
przeprowadzaniu konkursów na dyrektorów
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instytutów, współpracy z Dziekanem Wydziału
w zakresie m.in. nowych składów rad naukowych
w kadencji 2015-2018.
We wrześniu został zakończony proces oceny
instytutów naukowych Wydziału. Komisje dostarczyły wypełnione formularze oceny, zatwierdzone przez Radę Kuratorów Wydziału. Formularze
zawierały oceny ilościowe, czyli do 20% dodatkowych punktów, w porównaniu z punktacją
zatwierdzoną przez MNiSW w procesie kategoryzacji jednostek wraz z późniejszymi uwzględnieniami odwołań niektórych instytutów. Część
formularza stanowiła ocena opisowa komisji dotycząca wielu aspektów działalności, problemów,
szans rozwojowych itp. instytutu. Podsumowanie wyników tej oceny zawarto w sprawozdaniu z oceny instytutów naukowych Wydziału
przekazanej prof. Markowi Chmielewskiemu –
Wiceprezesowi PAN, nadzorującemu Wydział.
Kilka instytutów PAN, które w procesie kategoryzacji jednostek MNiSW uzyskały kategorię
niższą niż ich oczekiwania, nieodpowiadającą
ich aspiracjom, złożyło odwołanie do MNiSW
w przewidzianym odpowiednimi przepisami
trybie i terminie. Rada Kuratorów konsultowała przygotowywanie tych wniosków. Odwołania
tych instytutów zostały w większości przypadków
uwzględnione. W związku z powyższym, instytuty naukowe Wydziału uzyskały bardzo wysoki wynik kategoryzacji: jeden instytut otrzymał
kategorię A+, większość ma kategorię A, a kilka
kategorię B. Żaden z instytutów nie znalazł się
w kategorii C. Instytuty dokonały szczegółowej
analizy wyników kategoryzacji i dobrze rozpoznały te aspekty, które nie pozwoliły im uzyskać
wyższych kategorii.
Wszystkie komisje ds. oceny komitetów naukowych Wydziału – wybrane przez Radę Kuratorów zgodnie z zatwierdzonymi zasadami –
zakończyły proces oceny. Komisje dostarczyły
wypełnione formularze oceny. Kompletna dokumentacja oceny wszystkich komitetów naukowych, czyli wypełnione formularze oraz dodatkowe, uwagi i sugestie poszczególnych komisji,
zostały przekazane prof. M. Marody, która na tej
podstawie dokonała syntetycznej oceny komitetów naukowych PAN i przedstawiła tę ocenę
na jednym z jesiennych posiedzeń Prezydium
PAN. Przewodniczący Rady Kuratorów przed-

stawił członkom Rady Kuratorów i członkom
Wydziału krótkie podsumowanie oceny komitetów naukowych Wydziału na jesiennym zebraniu
plenarnym Wydziału 20 listopada.
Współpracowano z Dziekanem Wydziału
w zakresie procedur wyboru rad naukowych
w instytutach naukowych PAN oraz delegowania
członków PAN do rad.
Zakończono konkursy na dyrektorów: Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie,
Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta
Szewlaskiego PAN w Gdańsku, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja
Nałęcza PAN w Warszawie. Pod koniec roku rozpoczęto konkurs na stanowisko dyrektora w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im.
Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie.
INSTYTUT
BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski
(do 15 maja 2014 r.)
dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. IBS PAN (od
16 maja 2014 r.)
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Jacek Koronacki
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 107 pracowników, w tym 49 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
231 prac, z tego 76 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 15 projektów badawczych,
6 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
15 tematów.
Wybrane wyniki:
• W roku sprawozdawczym opracowano komputerowy model wyznaczania koncentracji w powietrzu typowych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na podstawie danych o emisji i danych
meteorologicznych dla aglomeracji miejskiej.
Model został przetestowany na rzeczywistych
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danych dla aglomeracji warszawskiej za 2012
rok. Wyniki obliczeń są przedstawiane w postaci
map koncentracji zanieczyszczeń w standardzie
ArcGIS. Wyniki otrzymane z modelu są podstawą oceny zagrożenia dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego oraz wspierania stosownych
decyzji planistycznych.
• Otrzymano nowe wyniki dotyczące modelowania interakcji ośrodków płynnych i gazowych
z ciałem sprężystym w zadaniu badawczym
„Modelowanie matematyczne i optymalizacja układów dynamicznych”. Badano wibracje
struktury mechanicznej, np. skrzydła samolotu
w locie. Stosowano układ nieliniowego równania płyty w sprzężeniu z linearyzacją równania
Eulera. Dla prędkości poddźwiękowych wykazano stabilizowalność systemu po zastosowaniu
tłumienia na płycie. Wykazano, że dla prędkości
ponaddźwiękowych stabilizacja do punktów statycznych nie zachodzi, dynamika struktury jest
chaotyczna i tłumienie na płycie nie eliminuje
wibracji. Badano również dynamikę układu
trójwymiarowego ciała zanurzonego w cieczy,
np. łodzi podwodnej. Stosowano układ złożony z równania Naviera-Stokesa sprzężonego na
brzegu z równaniem trójwymiarowej elastyczności. Wykazano istnienie globalnego rozwiązania dla całego układu, przy założeniu, że drgania początkowe są odpowiednio ograniczone.
• Realizując zadanie badawcze „Komputerowe modelowanie zagadnień związanych z zanieczyszczeniem powietrza: poprawa, dokładności,
handel emisjami, skutki zdrowotne” opracowano
nowe metody poprawy dokładności szacowania
emisji w drobnej siatce przestrzennej uwzględniające autokorelację przestrzenną emisji, dodatkowe informacje integrowane metodami logiki rozmytej i wykorzystanie pomiarów satelitarnych.
Uzyskano nowe wyniki w zakresie modelowania
wpływu niedokładności szacowania emisji gazów
cieplarnianych na rozliczenia zobowiązań o ich
redukcji oraz na przewidywany wzrost temperatury na Ziemi. Zaproponowano zasady handlu
emisjami o znacznie różniących się dokładnościach i analizy wpływu niepewności na cenę
sprzedaży certyfikatów redukcji emisji. Zbadano
skutki transportu oraz emisji zanieczyszczeń dla
zdrowia mieszkańców miast, z dużymi różnicami
stężeń zanieczyszczeń powietrza wpływającymi

na ocenę długości życia, na co ma też wpływ
rodzaj środków komunikacji i uruchomienie systemu wypożyczania rowerów.
Zastosowanie wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• W roku sprawozdawczym dokonano pierwszego eksploatacyjnego wdrożenia modelu
hydraulicznego w wodociągach w Mikołowie
opracowanego w Instytucie. System GIS i opracowany model hydrauliczny stanowią zintegrowany system wspomagający zarządzanie miejską
siecią wodociągową. Wdrożony model hydrauliczny jest elementem programu MOSKAN-W.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Kontynuowano współpracę z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im.
S. Leszczyńskiego PAN przy projekcie „Trendy
rozwojowe Mazowsza”, realizowanego przez
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.
Prowadzono prace z zakresu modelowania zmian
społecznych, gospodarczych i przestrzennych
w Województwie Mazowieckim, polegające na
sporządzeniu obszernego zestawu modeli procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych w ujęciu przestrzennym. Modele (około 60)
służą w postaci zintegrowanej aplikacji komputerowej do sporządzenia prognoz i projekcji przedmiotowych procesów do roku 2025. Sporządzono
bazę danych oraz aplikację komputerową, obejmującą wszystkie modele i bazę danych. W roku
sprawozdawczym uzupełniano modele i aplikację
o dodatkowe funkcjonalności, w tym aktualizację
modeli.
• Zawarto porozumienie o współpracy z miastem Płock obejmujące szereg rodzajów wspólnych działań, takich jak: badania, analizy, edukacja
oraz wspólne projekty w dziedzinach związanych
z systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi, gospodarką wodno-ściekową, transportem publicznym na terenie miasta i w jego sąsiedztwie oraz
zanieczyszczeniem powietrza i możliwościami
sterowania źródłami zanieczyszczeń. Przewiduje się również wspólne przedsięwzięcia badawczo-wdrożeniowe i rozszerzenie zakresu
współpracy na inne dziedziny ściśle związane
z tematyką regionalną oraz samorządową.
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• Odpowiadając na potrzeby polskiej administracji, sygnalizowane w „Programie zintegrowanej informatyzacji państwa do 2020 r.”
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz dokumencie „Lepsze regulacje 2015”, opracowane
w Ministerstwie Gospodarki, Instytut uruchomił
w roku sprawozdawczym „Polski Certyfikat
BPMN”, pierwszy polski program certyfikowania wiedzy i umiejętności stosowania w praktyce notacji BPMN 2.0 (Business Process Model
and Notation) – najpopularniejszej obecnie na
świecie neutralnej technologicznie notacji do
opisu i modelowania procesów biznesowych,
opisanej w międzynarodowej normie ISO/IEC
19510:2013. Program ten może mieć duże znaczenie m.in. dla podniesienia jakości kadr zatrudnianych w jednostkach samorządu terytorialnego
i w jednostkach administracji publicznej przy
modelowaniu różnorodnych zjawisk i procesów
ważnych dla ich funkcjonowania.
Tytuł profesora uzyskał Maciej Krawczak.
Uzyskany doktorat:
Karol Opara Analiza algorytmu ewolucji różnicowej i jego zastosowanie w wyznaczaniu zależności
statystycznych.
Instytut należy ogółem do 5 sieci naukowych:
Network for Integrated Assessment Modelling
– NIAM; Techniki informacyjne w zaawansowanych systemach sterowania i wspomagania decyzji „TISTER”; Machine Intelligence
Research Labs; Techniki informacyjne „TINFO”; ERDN – European Rural Development
Network.
Instytut jest członkiem konsorcjum naukowego:
Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: Centrum Technik Informatycznych (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk); Centrum Naukowe
(Politechnika Krakowska, Instytut Badań Systemowych PAN); Centrum Naukowe Matematyki
Stosowanej, Informatyki Stosowanej, Automatyki
i Robotyki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humani-

styczny w Siedlcach, 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
P.o. Dyrektora: prof. dr hab. inż. Marek Darowski (do 30 września 2014 r.)
Dyrektor: dr hab. inż. Adam Liebert, prof. IBiIB
PAN (od 1 października 2014 r.)
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Krzysztof Kędzior
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 122 pracowników, w tym 50 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 93
prace, z tego 48 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 28 projektów badawczych, 16 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
13 tematów.
Wybrane wyniki:
• Opracowano biomateriał polielektrolitowy
służący do immunoizolacji komórek, umożliwiający przechowywanie opłaszczonego w nim
materiału biologicznego w warunkach charakterystycznych dla krioprezerwacji, co czyni go
przydatnym przy transporcie lub przy kolekcjonowaniu materiału biologicznego przez dłuższy
czas, np. w celu uzyskania większej liczby komórek, potrzebnej do przeszczepu, co wymaga
kilkukrotnych pobrań.
• Ocena powierzchni warstw bioreceptorowych
bioczujników stanowi jeden z głównych problemów związanych z opracowaniem bioczujników.
W tym celu zwykle stosowane są zaawansowane instrumentalne metody analizy powierzchni.
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Stwierdzono, że opracowaną dla potrzeb badawczych spektroskopową metodę z wykorzystaniem
sondy odbiciowej można wykorzystać do szybkiej
oceny in situ obecności warstwy bioreceptorowej
w postaci krótkich nici DNA unieruchomionych
na powierzchni czujników. Uzyskany sygnał analityczny pochodzi od związku fluoryzującego,
np. błękitu metylenowego zinterkalowanego do
DNA. Metoda ta może znaleźć szersze zastosowanie w laboratoriach badawczych.
• Realizując zadanie „Analiza czynności bioelektrycznej hipokampa u zwierząt kontrolnych
i z zaaplikowanym amyloidem A-Beta” zbadano
zmiany procesów pamięciowych oraz charakterystyki wysokoczęstotliwościowych oscylacji
hipokampalnych, tzw. Ripples, wywołanych
ameloidem β u myszy (tzw. model Aβ choroby
Alzheimera). Wykazano, że Aβ powoduje deficyt
długotrwałej pamięci przestrzennej, ale nie zaburza pamięci krótkotrwałej. Natomiast wpływ Aβ
na Ripples, którym przypisuje się kluczową rolę
w procesach konsolidacji pamięci, przejawia się
jedynie w kontekście kognitywnym, takim jak
kodowanie informacji lub przywoływanie istniejących śladów pamięciowych.
• W ramach projektu „Opracowanie sposobu
monitorowania hodowli komórek śródbłonka osadzonych wewnątrz zamkniętej konstrukcji bioreaktora” opracowano model sztucznego naczynia
krwionośnego bazujący na zaprojektowanym
i wytwarzanym w Instytucie bioreaktorze z kapilarami polisulfonowymi wyściełanymi żywymi
komórkami ludzkiego śródbłonka. Zaproponowano metody monitorowania gęstości i stanu komórek wewnątrz bioreaktora. Model ten może być
wykorzystywany do badania wielu chorób, leków
i biozgodności materiałów.
Zastosowanie wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• W ramach międzynarodowego projektu SensorART opracowano platformę treningową do nauki zagadnień wspomagania pracy serca. Składa
się ona z internetowego serwisu (dostępnego
z poziomu przeglądarki internetowej), oferującego zestaw kursów oraz zarządzającego systemem
postępu poszczególnych użytkowników. Unikatową cechą tego serwisu jest zdalny dostęp do Hybrydowego Symulatora Układu Krążenia, umoż-

liwiający zdalne, audiowizualne przeprowadzanie
kursów i demonstracji z wykorzystaniem fizycznych urządzeń wspomagających pracę serca.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z zagranicą powstały publikacje m.in.: „Modeling and simulation of speed
selection on left ventricular assist devices”,
„A hybrid cardiovascular simulator as test bench
for VAD autoregulation control”, „Mitral regurgitation changes after LVAD implantation: a numerical study”, „Autoregulation unit for adaptive
control of VADs: experimental scenario on a cardiovascular hibrid simulator”, „A computational
cardiovascular simulator for VAD training”, „Impact of heart rate on normal STT integral body
surface potential maps”, „Proceedings of the 41st
International Congress on Electrocardiology”,
„A mathematical model for fluid-glucose-albumin
transport in peritoneal dialysis”, „International
Journal of Applied Mathematics and Computer
Science”, „Microfluidic Platform for EnzymeLinked and Magnetic Particle-Based Immunoassay”, „Susceptibility of switching between
in-phase and anti-phase patterns in the network
of relaxation oscillators”, „Neuroelectrical correlates of trustworthiness and dominance judgments
related to the observation of political candidates”,
„Are dialysis adequacy indices independent of
solute generation rate?”, „Dialysis adequacy indices and body composition in male and female
patients on peritoneal dialysis”, „A Monte Carlo
study of fluorescence generation probability
in a two-layered tissue model”, „Performance
assessment of time-domain optical brain imagers, part 1: basic instrumental performance protocol”, „Determination of reference values for
optical properties of liquid phantoms based on
Intralipid and India ink”, „Development of automated quantification methodologies of immunohistochemical markers to determine patterns of
immune response in breast cancer: a retrospective cohort study”, „Evaluation of cytokeratin-19
in breast cancer tissue samples: a comparison of
automatic and manual evaluations of scanned
tissue microarray cylinder”, „Fractal dimension
of EEG activity senses neuronal impairment
in acute stroke”.
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Uzyskano patenty: „Przyrząd wspomagający odsysanie płynu podczas punkcji opłucnej”; „Symulator układu krążenia”; „Sposób i układ do
wspomagania pracy serca”; „Hybrydowe źródło
ciśnieniowo-przepływowe”.
Tytuł profesora uzyskał Andrzej Chwojnowski.
Uzyskana habilitacja:
Dorota Lewińska Elektrostatyczna mikroenkapsulacja do zastosowań medycznych.
Uzyskane doktoraty:
Marcin Grzeczkowicz Analiza rozruchu silnika
indukcyjnego średniego napięcia z uwzględnieniem przełączenia na sieć;
Michał Kania Wykorzystanie map elektrokardiograficznych o wysokiej rozdzielczości w wysiłkowej ocenie niedokrwienia mięśnia sercowego;
Jan Poleszczuk Modelowanie odpowiedzi komórek nowotworowych na stres indukowany terapią.
Przy Instytucie działa Międzynarodowe Centrum
Biocybernetyki PAN; Centrum Doskonałości
„Sztuczne i Hybrydowe Narządy Wspomagające Przemiany Metaboliczne” – ARTOG; Polskie Centrum Zaawansowanych Technologii dla
Ochrony i Promocji Zdrowia – POLTEM.
Instytut należy do 2 sieci naukowych: Micro- and
Nano- Structure Applied Science Network oraz
Ogólnopolskiej Sieci Inżynierii Biomedycznej
BIOMEN.
Instytut jest członkiem 3 konsorcjów naukowych:
Konsorcjum CePT; Konsorcjum naukowego
ROTMED; Konsorcjum Biocentrum Ochota
Polskiej Akademii Nauk.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: Ponadregionalne Centrum NaukowoPrzemysłowe (Bio)-Polimery-Materiały-Technologie dla Gospodarki – POLINTEGRA.
 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 (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 52 pracowników, w tym 30 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
32 prace, z tego 10 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 19 projektów badawczych, 18 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej;
we współpracy z zagranicą realizowano 2 tematy.
Wybrane wyniki:
• Kontynuowano prace badawcze zlecone przez
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., związane z bezpieczną eksploatacją i dalszą rozbudową Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych
(OUOW) Żelazny Most. Z uwagi na to, że jest
to jedyne miejsce deponowania odpadu powstającego w czasie produkcji rudy miedzi, obiekt
ten jest kluczowy dla jej nieprzerwanego wydobycia. Prace badawcze koncentrowały się m.in.
na badaniu właściwości mechanicznych osadów
deponowanych w składowisku do oceny ich podatności na upłynnienie, z modelowaniem reakcji
dynamicznej zapór ziemnych w wyniku oddziaływań parasejsmicznych indukowanych wstrząsami
górniczymi, a także z modelowaniem przepływu
wód gruntowych w rejonie obiektu oraz rozwoju
zasięgu wód zasolonych migrujących ze składowiska do wód podziemnych.
• Realizowano umowy związane z badaniami
środowiskowymi i lokalizacyjnymi mającymi na
celu uzyskanie pozwoleń i uprawnień do budowy
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy
około 3000 MW. Badania dotyczyły wybudowania masztów pomiarowych oraz prowadzenia
monitoringu meteorologicznego, jak też hydrologicznego (badań morskich – pomiary falowania,
prądów, temperatury wody, zasolenia, zmian morfologii dna, linii brzegowej, itd.) w wyznaczonych
dwóch lokalizacjach. Mając na uwadze znaczenie
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pierwszej polskiej elektrowni jądrowej i sytuację
związaną z uzupełnieniem przewidywanego
w niedalekiej przyszłości deficytu energetycznego, badania te mają bardzo istotne znaczenie ogólnospołeczne i gospodarcze w skali całego kraju.
• W książce „Geotechnical Aspects of Multiuse Offshore Platforms” opisano problemy geotechniczne związane z posadowieniem konstrukcji „offshore”, spełniających różnorodne funkcje,
w odróżnieniu od klasycznych, jednofunkcyjnych
konstrukcji takich jak wieże wiertnicze, czy
wiatraki energetyczne. Konstrukcje „multi-use”
mogą jednocześnie pełnić takie funkcje jak: produkcja energii (wiatraki), produkcja żywności
(hodowla ryb, mięczaków i wodorostów), baza
przeładunkowa itd. Pomysł tego typu platform
powstał w krajach, gdzie strefa brzegowa jest
już intensywnie zagospodarowana, a potrzeby
ludzkie ciągle rosną. Zespół pracowników Instytutu został zaproszony do udziału w projekcie
UE „MERMAID”, poświęconym konstrukcjom
„multi-use”. Udział ten dotyczy problematyki
związanej z posadowieniem takich konstrukcji
na dnie morza. Książka jest częściowym podsumowaniem badań naukowców Instytutu.
• Ukazały się monografie „Brzeg morski. Procesy fizyczne obszaru płytko i nadwodnego”, oraz
„Problemy dynamiki i ochrony brzegu morskiego”. Pierwsza z publikacji dotyczy ciągle mało
rozpoznanych procesów fizycznych na styku lądu
i morza i jest pierwszą tego typu pozycją książkową w literaturze polskiej i jedną z nielicznych
na świecie. W sposób szczegółowy omawiane są
m.in. zjawiska generacji i występowania w sąsiedztwie linii brzegowej specyficznych fal typu
podgrawitacyjnego czy też różnoskalowych rytmicznych form brzegowych. Druga publikacja
przedstawia aktualną wiedzę na temat procesów
fizycznych w obszarze brzeg morski – budowla.
Przedstawione są rozważania i analizy mające
na celu efektywną ochronę brzegu morskiego.
Obydwie książki mają oryginalny charakter i wykorzystano w nich wyniki badań prowadzonych
w Instytucie.
Zastosowanie wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• Instytut prowadzi monitoring pracy instalacji zrzutowej solanki do wód Zatoki Puckiej

od momentu rozpoczęcia budowy podziemnych
magazynów gazu w gminie Kosakowo. Monitoring obejmuje pomiary zasolenia w polu bliskim
instalacji w okresie wiosennym i jesiennym. Potwierdza on dobre mieszanie solanki z wodami
Zatoki Puckiej. Budowa zbiorników ma charakter
strategiczny dla regionu i kraju w zakresie dostaw
gazu dla przemysłu petrochemicznego oraz odbiorców indywidualnych.
Uzyskany doktorat:
Jan Schönhofer Prądy rozrywające wielorewowej
strefy brzegowej – teoretyczny opis i obserwacje
w naturze.
 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
Instytut (kategoria „B” w rankingu MNiSW) zatrudnia 101 pracowników, w tym 40 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
404 prace, z tego 14 prac w recenzowanych
czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 52 projekty badawcze,
13 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
8 tematów.
Wybrane wyniki:
• Zakończono międzynarodowy projekt „Development and application of mitigation and
adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon”
(UHI). Jego celem było zbadanie miejskiej wyspy
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ciepła w wybranych miastach Europy, wypracowanie strategii ograniczenia tego zjawiska oraz
działań zabezpieczających przed jego skutkami.
Będzie temu służyła specjalna sieć monitoringu
UHI w badanych miastach. Wyniki pozwolą na
udoskonalenie metod projektowania zagospodarowania terenu i systemów zarządzania rozwojem
miast. Projekt objął 8 obszarów metropolitarnych:
Bolonia-Modena, Budapeszt, Lublana, Łódź,
Warszawa, Praga, Stuttgart, Wenecja-Padwa,
Wiedeń. Instytut prowadził badania w Aglomeracji Warszawskiej. Wyniki opublikowano w monografii „Miejska wyspa ciepła w Warszawie –
uwarunkowania klimatyczne i urbanistyczne”.
• Opublikowano monografię „O niektórych prawidłowościach rozwoju rzeźby gór i ich przedpoli (na przykładzie wybranych gór Eurazji)”.
Przedstawia ona prawidłowości rządzące ewolucją rzeźby gór Europy i monsunowych Indii.
Stanowi podsumowanie wyników wieloletnich
badań. Omówiono w niej paleogeograficzne korzenie współczesnej rzeźby (poligeniczność, polichroniczność, rola struktury), złożoność współczesnych procesów rzeźbotwórczych, złożoność
czwartorzędowej ewolucji rzeźby, antropogeniczny czynnik w przekształcaniu rzeźby, prognozę
przekształceń rzeźby.
• W roku sprawozdawczym zakończono projekt
„Ekologiczno-krajobrazowy wymiar urbanizacji
terenów wiejskich obszaru metropolitalnego
Warszawy”. Istotą problemu badawczego było
ekologiczno-krajobrazowe podejście do zjawiska
urbanizacji przestrzeni, dotychczas pomijanego
lub traktowanego ogólnikowo lub przyczynkowo. Celem pracy było określenie skali, dynamiki i przestrzennych prawidłowości urbanizacji
krajobrazu obszaru metropolitalnego Warszawy
w latach 2000-2010 i wypracowanie zestawu syntetycznych wskaźników ekologiczno-krajobrazowych, umożliwiających monitorowanie urbanizacji przestrzeni oraz skonstruowanie nowych
mierników. Sformułowano modele przestrzenne,
objaśniające proces przekształcenia krajobrazu
wiejskiego w miejski oraz wskazania i prognozy
odnośnie funkcjonowania i stabilności układów
ekologicznych, kształtowania krajobrazu i ładu
przestrzennego, uwzględniające wymogi zrównoważonego rozwoju. Przygotowano do druku
monografię prezentującą wyniki projektu.

Zastosowania wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• Realizowano projekt „Oszacowanie oczekiwanych rezultatów inwestycji za pomocą miar
dostępności transportowej dostosowanych do
potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dotyczących perspektywy finansowej 20142020”. W roku sprawozdawczym zrealizowano
dwa istotne cele badawcze: opracowano zmodyfikowaną metodologię obliczania serii wskaźników
dostępności WMDT II oraz wyliczono wskaźniki
pozwalające na ocenę efektów polityki inwestycyjnej w transporcie w bieżącej perspektywie
finansowej Unii Europejskiej (do roku 2023).
Wykonano ilustrację kartograficzną.
• W wyniku zakończonego projektu „Wskaźniki ekologiczne zespołów roślinnych Polski”
powstała monografia o tym samym tytule. Po
raz pierwszy w polskiej literaturze powiązano
system fitosocjologiczny (95 związków zespołów
roślinnych należących do 21 klas fitosocjologicznych) z systemem ekologicznym (13 wskaźników
ekologicznych). Głównym przedmiotem analizy
były relacje między jednostkami fitosocjologicznymi a wartościami wskaźników ekologicznych.
Określono spektra ekologiczno-siedliskowe (zakres wartości wskaźników ekologicznych) jednostek fitosocjologicznych na podstawie sześciu
cech biologicznych: typ formy życiowej (LF),
typ budowy anatomicznej (AB), typ rozsiewania (VT), typ zapylania (BT), typ strategii życia
roślin (STR) oraz typ hemerobii (HMR) i pięciu
ekologicznych liczb wskaźnikowych Ellenberga:
dostępności światła (L), stopnia kontynentalizmu
klimatu (K), wilgotności gleb (F), ich kwasowości (R) oraz zawartości azotu (N). Dodatkowo
uwzględniono dwie liczby wskaźnikowe Zarzyckiego: zawartość materii organicznej w glebie (H)
i jej skład granulometryczny (D).
• Celem projektu „Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia”
było opracowanie metodyki identyfikacji i oceny
krajobrazów na poziomie województwa na potrzeby audytu krajobrazowego. Zaproponowano
podstawową klasyfikację krajobrazów w oparciu
o dotychczasowe opracowania w zakresie regionalizacji fizycznogeograficznej oraz typologii krajobrazów, z uwzględnieniem zróżnicowania geologicznego, morfometrycznego, genezy rzeźby
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i roślinności potencjalnej oraz zróżnicowania
historyczno-kulturowego. Opracowano zupełnie
nową regionalizację historyczno-osadniczą Polski,
zasugerowano również nową typologię krajobrazów, bazującą na zróżnicowaniu tła krajobrazowego (40 kategorii). Określono szczegółowy zakres
audytu krajobrazowego, jaki byłby prowadzony
przez samorządy województw, zgodnie z prezydenckim projektem ustawy o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu. Opracowano instrukcję audytu oraz zakres i tematykę konsultacji społecznych.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Prowadzenie badań naukowych z obszaru
tematyki regionalnej oraz studiów koncepcyjnych związanych z regionem stanowi zasadniczy element działalności Instytutu. Tematyce tej
poświęcona jest większość realizowanych zadań
i projektów np. „Opracowanie strategii rozwoju
gdańskiego obszaru metropolitalnego do roku
2030 w ramach projektu INTIS Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru
Metropolitalnego do roku 2030”, „Zmiany przeznaczenia gruntów na tle pokrycia planistycznego
w Polsce”, „Analiza demograficzna i społecznozawodowa mieszkańców Warszawy”, „Wpływ
uzdrowisk na rozwój społeczno-gospodarczy
w województwie podkarpackim”, „Właściwości
lecznicze klimatu gminy Górowo Iławeckie”,
„Właściwości lecznicze klimatu Ciężkowic”,
„Właściwości lecznicze klimatu uzdrowiska
Gołdap (aneks)”.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Zakończono realizację projektu „Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the
global Urban Heat Islands phenomenon” (UHI),
realizowanego w ramach programu Central Europe, co zaowocowało opublikowaniem szeregu
artykułów naukowych. Wynikom projektu poświęcony jest m.in. 4 (2014) zeszyt czasopisma
„Geographia Polonica”.
• Wyniki projektu zakończonego w roku sprawozdawczym „Detecting Territorial Potentials
and Challenges” (DeTeC) realizowanego w ra-

mach programu ESPON opublikowano w 25 tomie
czasopisma „Europa XXI” pt.: „Applicability of
ESPON knowledge in regional and local context”.
• We współpracy z zagranicą w ramach trwają
cego projektu „Virtual Institute of Integrated
Climate and Landscape Evolution Analyses –
Theme: Dynamics of Climate and Landscape
Evolution of Cultural Landscapes in the Northern
Central European Lowlands since the Last Ice
Age” (ICLEA) powstały publikacje: „The role of
melting dead ice on landscape transformation in
the early Holocene in Tuchola Pinewoods, North
Poland”, „Climate variability and associated vegetation response throughout Central and Eastern
Europe (CEE) between 60 and 8 ka”, „Seasonal
changes in Sphagnum peatland testate amoeba
communities along a hydrological gradient”.
Tytuł profesora uzyskali: Tomasz Komornicki,
Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon.
Uzyskane habilitacje:
Mariusz Kowalski Księstwa Rzeczpospolitej.
Państwo magnackie jako region polityczny;
Paweł Prokop Wpływ człowieka na środowisko
przyrodnicze w klimacie monsunowym północnowschodnich Indii.
Uzyskane doktoraty:
Andrzej Affek Zależności między pokryciem terenu a własnością gruntów na tle uwarunkowań
przyrodniczych w zlewni górnego Wiaru w ciągu
ostatnich 230 lat;
Adam Bierzyński Przemiany struktury gospodarstw domowych w przestrzeni Warszawy w latach 1988-2011.
Instytut należy ogółem do 6 sieci naukowych:
GEOBIOS; „Systemy Geoinformacyjne”; „System identyfikacji, detekcji i prognozowania katastrofalnych zjawisk hydrometeorologicznych
w Europie środkowej i wschodniej oraz sposoby
ograniczania ich skutków”; European Rural Development Network; Europejska sieć badawcza SpaCe-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: igipzpan@twarda.pan.pl
www.igipz.pan.pl
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INSTYTUT GOSPODARKI
SUROWCAMI MINERALNYMI
I ENERGIĄ PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Roman Ney
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 87 pracowników, w tym 39 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
177 prac, z tego 23 prace w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 112 projektów badawczych,
35 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
8 tematów.
Wybrane wyniki:
• W ramach realizacji projektu „Eksperymentalne badania oddziaływania dwutlenku węgla na wybrane skały zbiornikowe i nadkładu
w obecności solanki” przeprowadzono długoterminowy eksperyment oddziaływania pomiędzy CO2-solanka-skała, w łagodnych warunkach
termodynamicznych. Dokonano charakterystyki
petrofizycznej, teksturalnej i mineralogiczno-petrograficznej analizowanych skał przed i po eksperymencie, jak również solanek. Pozwoliło to na
obserwacje zmian w matrycy skalnej próbek po
eksperymencie. Wyniki całości projektu zostały
przedstawione w monograficznym opracowaniu,
a wybrane rezultaty w dwóch publikacjach z listy
filadelfijskiej.
• W zadaniu „Proekologiczna technologia utylizacji spopielonych osadów ściekowych jako źródło nawozów rolniczych i dodatków do materiałów budowlanych” (ECOPHOS) przeprowadzono
analizę wielkości suszonych odpadów w Polsce
i technologii suszenia, analizę literatury oraz
norm w zakresie wykorzystania surowców odpadowych do celów budowlanych oraz dodatków
mineralnych do spoiw i klinkierów. Wykonano
analizę formalno-prawną wykorzystania materiałów odpadowych. Zidentyfikowano suszarnie
osadów ściekowych oraz pozyskano z nich próbki

suszonych osadów ściekowych. Przeprowadzono
analizę literaturową właściwości fizyko-chemicznych popiołów z osadów ściekowych oraz analizę
wykorzystania dodatków mineralnych do spoiw
i klinkierów. Opracowano kilka ekspertyz.
• Opracowano „Atlas wykorzystania wód ter
malnych do skojarzonej produkcji energii elek
trycznej i cieplnej w układach binarnych
w Polsce”. Praca stanowi podsuwanie realizacji
projektu zamawianego przez Ministra Środowiska. Przedstawiono w nim 10 stref predestynowanych dla skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów
binarnych w Polsce. Dla każdej ze stref opracowano model lokalnych warunków geologicznych
służący do konstrukcji modelu numerycznego
symulującego termikę górotworu oraz warunki
pracy potencjalnego systemu binarnego. Zebrano
i przeanalizowano dane o systemach elektro-energetycznych, które umożliwiałyby podłączenie
systemu binarnego do sieci.
Zastosowania wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• W oparciu o wieloletnie badania chemizmu
wód odciekowych oraz wód z bezpośredniego
otoczenia składowisk odpadów komunalnych
dokonano w latach wcześniejszych weryfikacji
wskaźników zanieczyszczenia środowiska, wyznaczono charakterystyczne wskaźniki dodatkowe. Rozszerzony zakres charakterystycznych
wskaźników zanieczyszczenia został zastosowany podczas prowadzonych od wielu lat badań
monitoringowych jakości środowiska gruntowo-wodnego w rejonie składowiska odpadów
komunalnych w Baryczy k. Krakowa. Badania
będą kontynuowane w następnych latach, a ich
wyniki stanowią cenny materiał do analizy reakcji środowiska gruntowo-wodnego w warunkach
antropopresji.
• Wykonano 15 profilowań sejsmicznych w wyrobiskach dołowych KWK „Borynia-Zofiówka”
Ruch Zofiówka i Ruch Borynia. Badania sejsmiczne wykonano dla potrzeb określenia wielkości zmian prędkości fali sejsmicznej w pokładzie
węgla korelowanych ze względnymi zmianami
naprężenia. Dodatkowo określono zmiany zasięgu strefy spękań wzdłuż wyrobisk. Dokonano interpretacji pomierzonych anomalii sejsmicznych.
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Uzyskane wyniki pokazują jak krawędzie nadległej eksploatacji wpływają na stan naprężenia
w pokładzie. Wyniki są wykorzystywane do projektowania odpowiedniej profilaktyki tąpaniowej
w zagrożonych wyrobiskach.
• Opracowano bazę danych na temat gospodarki surowcami mineralnymi w Polsce. Dla
około 100 surowców mineralnych zebrano dane
na temat łącznej produkcji krajowej, importu,
eksportu oraz zużycia pozornego (tam gdzie to
dostępne – ruchu zapasów i zużycia rzeczywistego). W przypadku surowców o istotnym poziomie obrotów międzynarodowych (importu i/lub
eksportu) baza obejmuje także strukturę ilościową tych obrotów oraz ich łączne wartości wraz
z ich saldem.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Określono potencjał hydroenergetyczny i geotermalny województwa śląskiego.
• Rozpoznano możliwości zagospodarowania
wód geotermalnych rejonu Jasła.
• Przeprowadzono badania naukowe, ocenę występowania oraz możliwości zagospodarowania
energii geotermalnej przy wsparciu innych OZE
w kontekście zrównoważonego rozwoju gmin
powiatu piotrkowskiego oraz w obszarze gmin
Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”
(centralna Polska).
• Opracowano (w ramach ogłoszonego corocznie przez Ministerstwo Gospodarki konkursu
„Azbest”), programy usuwania materiałów zawierających azbest wraz ze szczegółową inwentaryzacją. Wykonano dziesięć programów oraz
aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Programy te zostały opracowane dla
gminy o charakterze miejskim (Wodzisław Śląski), czterech gmin miejsko-wiejskich (Radłów,
Stary Sącz, Wieliczka, Szydłowiec) oraz pięciu
gmin wiejskich (Kroczyce, Jejkowice, Poronin,
Gronowo Elbląskie, Sejny). Aktualizacja inwentaryzacji została wykonana dla gminy wiejskiej
Suchożebry. Przeprowadzono inwentaryzację
wśród gospodarstw indywidualnych (mieszkańców), na obiektach będących we władaniu gminy,
na obiektach firm i przedsiębiorstw (w tym PKP
i MON) oraz na pozostałych obiektach. Programy
pozwalają na uruchomienie możliwości pozyska-

nia środków finansowych na realizację zadań dla
mieszkańców gmin.
• Zaktualizowano dwa programy związane
z ochroną środowiska – dla powiatu wielickiego
oraz dla gminy Trzebinia.
• Współpracowano z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Celem współpracy było rozpoznanie stanu górotworu, a zwłaszcza występowania pustek i stref rozluźnień w górotworze
wokół Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,
za pomocą metody georadarowej. Wykonano
cztery profile w stropie, spągu i w obu ociosach
o długości nieprzekraczającej 1200 m każdy.
Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano wykonanie 38 otworów kontrolnych
o długościach od 4 do 6 m w celu weryfikacji
stwierdzonych anomalii.
• Kontynuowano badania prowadzone na osuwisku w Kłodnem w zakresie monitoringu przemieszczeń powierzchniowych.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• W ramach projektu Geodh opracowano publikację „Training Course on Geothermal District
Heating (Manual)”.
• W ramach projektu Difass zrealizowano dwa
zadania – zidentyfikowano najlepsze praktyki
w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz określono możliwości ich
transferu do innych państw UE. Zidentyfikowane
praktyki zostały ujęte w publikacji „Good Practice Guide”, dostępnej na stronie internetowej
projektu: www.difass.eu.
Uzyskana habilitacja:
Zbigniew Grudziński Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji
energii elektrycznej.
Uzyskane doktoraty:
Alicja Kot-Niewiadomska Uwarunkowania geologiczne zagospodarowania terenu poprzemysłowego zakładów metalurgicznych „Trzebinia”
w Trzebini;
Krzysztof Krawiec Analiza wrażliwości numerycznego modelu procesu zapadliskowego na
zmianę wartości parametrów fizyko-mechanicznych metodą zbiorów losowych w warunkach
geologicznych i górniczych nieckibytomskiej;
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Joanna Pszonka Studium sedymentologiczne
warstw cergowskich w jednostce dukielskiej i jednostce przeddukielskiej Karpat fliszowych.
Instytut należy do sieci naukowej ENVITECHNET.
Instytut jest członkiem 3 konsorcjów naukowych:
„Konsorcjum w sprawie platformy współpracy z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź
S.A.”; „Konsorcjum utworzone w celu realizacji
Narodowego Programu rozpoznawania formacji
i struktur odpowiednich do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich monitoringiem”; „Konsorcjum Raw Materials – Tackling
European Resources Sustainably”.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń:
Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych; Małopolsko-Podkarpacki Klaster
Czystej Energii; Europejska Platforma Surowców
Mineralnych; Polska Platforma Technologiczna
Surowców Mineralnych; Klaster Gospodarki
Odpadowej i Recyklingu; Członek Wspierający
Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej; Członek Wspierający Polskiego Komitetu Światowej
Rady Energetycznej.
 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
 (12) 632-33-00, fax (12) 632-35-24
 e-mail: centrum@min-pan.krakow.pl
www.min-pan.krakow.pl

INSTYTUT INFORMATYKI
TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. rzecz.
PAN Ryszard Tadeusiewicz
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 36 pracowników, w tym 25 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
40 prac, z tego 24 prace w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;

realizowano: 18 projektów badawczych, 4 zadania badawcze w ramach działalności statutowej.
Wybrane wyniki:
• Opracowano nowy protokół zarządzania złożoną z wielu milionów węzłów bezprzewodową
siecią typu AMI (Advanced Metering Infrastructure). Zbudowano symulator i przeanalizowano
z jego użyciem pracę tego protokołu. Model symulacyjny został opracowany w oparciu o pakiet
NS-2. Kolejnym etapem prac była weryfikacja
proponowanych rozwiązań w warunkach możliwie zbliżonych do rzeczywistych. W tym celu
stworzony został generator topologii opartych
na rzeczywistej topologii budynków w różnych
obszarach (miejskich, podmiejskich, przemysłowych). Przeanalizowano rozwiązanie w odniesieniu do tych obszarów oraz przeprowadzono
analizę tych obszarów pod względem różnych
parametrów topologicznych. Uzyskane rezultaty zostały opublikowane na konferencjach
międzynarodowych, a same elementy protokołu są przedmiotem zgłoszenia patentowego
(w USA). Wyniki zostały wykorzystane przez
firmy Proxymetry i Talesgroup w ramach projektu
celowego „The effective management of Telecommunication Networks consisting of millions
of devices”.
• Celem projektu „Optymalizacja i równoważenie obciążenia w sieciach bezprzewodowych
nowej generacji” jest zwiększenie wydajności sieci bezprzewodowych LTE, WiFi i heterogenicznych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów
ich budowy i utrzymania, poprzez zwiększenie
efektywności wykorzystania zasobów radiowych
oraz automatyzację doboru parametrów pracy
sieci. Zbudowano środowisko symulacyjne do
analizy efektywności działania protokołów sieciowych w sieciach mobilnych umożliwiające
odzwierciedlenie lokalizacji klienta, przełączeń
pomiędzy stacjami bazowymi i zarządzanie ich
konfiguracją. W środowisku odwzorowano działanie protokołów zarządzania siecią, sposoby
przemieszczania się użytkowników sieci, dobór
parametrów działania sieci oraz działania algorytmów równoważenia obciążenia. Opracowano
nowy model mobilności, który pozwala na zdefiniowanie takich cech użytkowników jak: czas
pracy, dojazdy pomiędzy pracą i domem oraz
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aktywności społeczne. Opracowanie wiarygodnych modeli mobilności wymagało utworzenia
narzędzia do zbierania danych o poziomie sygnału i lokalizacji użytkownika sieci bezprzewodowej, dlatego opracowano technologię śledzenia
użytkownika i monitorowania jego aktywności
przy bardzo małym zużyciu baterii telefonu.
Opracowano mechanizmy doboru optymalnego
połączenia sieciowego, uwzględniając bieżące
obciążenie sieci. Działają one z punktu widzenia
użytkownika lub z punktu widzenia operatora sieci. Realizacja tych prac pozwoliła na przyłączenie
Instytutu do projektu COST WiNeMO (Wireless
Networks of Moving Objects).
• W ramach projektu ,,Opracowanie nowej metodologii badawczej dotyczącej diagnostyki oraz
terapii bruksizmu” uzyskano wyniki dotyczące
leczenia i zapobiegania bruksizmowi, tzn. patologicznemu tarciu zębami żuchwy o zęby szczęki,
występującemu najczęściej w nocy (zgrzytanie
zębami). Choroba doprowadza do rozchwiania
zębów w szczęce i żuchwie, starcia koron zębowych, pękania szkliwa, zmian – początkowo
zapalnych, a następnie zwyrodnieniowych w stawach skroniowo-żuchwowych, prowadzących do
ograniczenia ruchów w tych stawach. Bruksizm
może doprowadzić do przewlekłego bólu głowy.
Uzyskanie tego projektu było możliwe dzięki
wieloletniemu doświadczeniu Instytutu w dziedzinie komputerowego wspomagania diagnostyki
ortodontycznej.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Instytut aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach samorządowych miasta Gliwice i regionu śląskiego. Między innymi współuczestniczył w Międzynarodowym Forum Wysokich
Technologii, którego organizatorem był samorząd
miasta oraz firma Herman und Dolan. Forum służy do promowania lokalnego biznesu i jednostek
badawczo-rozwojowych oraz do nawiązywania
kontaktów z partnerami zagranicznymi.
• Instytut jest współuczestnikiem regionalnego
projektu „Made in Śląsk”. Jest to inicjatywa zorganizowania przedsiębiorstw, środowiska naukowo-akademickiego oraz instytucji kulturalnych
i środowisk twórczych w grupę współpracujących
ośrodków w ramach idei „Creative industries”.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z zagranicą powstały publikacje: „Traffic engineering: Erlang and Engset
models revisited with diffusion approximation”,
,,Strong Stochastic Bounds for Markov Chains”,
,,Traffic Models”, ,,Stability criterion of a general
multiserver multiclass queuening system”, ,,The
Modified Amplitude-modulated Screening Technology for the high Printing Quality”.
Uzyskane habilitacje:
Piotr Gawron Wpływ oddziaływania środowiska
na informatyczne procesy kwantowe;
Leszek Luchowski Mobile stereovision and second-degree surfaces;
Jarosław Miszczak Modelling of quantum informatics systems with the use of quantum programming languages and symbolic computation;
Zbigniew Puchała Metody geometryczne w kwantowej teorii informacji.
Instytut jest członkiem konsorcjum „Nowe technologie”.
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 Warmuziński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
inż. Leon Troniewski
Instytut (kategoria „B” w rankingu MNiSW) zatrudnia 64 pracowników, w tym 29 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 58
prac, z tego 18 prac w recenzowanych czasopi-
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smach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 15 projektów badawczych, 7 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 5 tematów.

ści katalitycznych oraz strukturalnych reaktorów.
Wyniki opublikowano w czasopismach o zasięgu
międzynarodowym oraz przedstawiono na międzynarodowych konferencjach.

Wybrane wyniki:
• Przeprowadzono długookresowe badania procesu oczyszczania powietrza (100 m3.h-1) z mieszaniny lotnych związków organicznych (styren/
ksylen w ilości 0,5-1,5 g.m-3 powietrza) w demonstracyjnym bioreaktorze strużkowym. Badania
potwierdziły wysoką sprawność procesu. Temat
zakończono złożeniem wniosku do Urzędu Patentowego RP. Opracowana technologia ma duże
znaczenie dla ochrony środowiska przed emisją
kancerogennych lotnych związków organicznych
i odorów.
• Zaproponowano nowy typ wypełnień reaktorów do dopalania spalin – są to struktury krótkokanałowe o trójkątnym i sinusoidalnym kształcie
przekroju poprzecznego i różnych długościach
kanałów. Wyznaczono hydrodynamikę i kinetykę
procesów transportu. Testowane struktury porównano ze stosowanymi tradycyjnie wypełnieniami
(monolity ceramiczne, złoża usypane). Wyniki
badań wskazują, że testowane struktury powinny
zostać zastosowane w nowoczesnych konstrukcjach urządzeń do dopalania spalin.
• Sformułowano dwa modele : trójfazowy model Eulerowski (CFD) i jednowymiarowy model
z tłokowym przepływem faz dla procesu mokrego utleniania fenolu powietrzem, prowadzonego we współprądowym reaktorze strużkowym
wypełnionym granulkami aktywnego węgla
(katalizator). Modele zweryfikowano w oparciu o własną bazę danych doświadczalnych
(P = 1,85 MPa i T = 343-433 K). Modelowany
proces ma duże znaczenie dla ochrony środowiska jako wstępny etap oczyszczania ścieków
przemysłowych.
• Opracowano metodę otrzymywania przepływowych monolitycznych mikroreaktorów,
charakteryzujących się korzystnymi właściwościami strukturalnymi, katalitycznymi oraz przepływowymi. Aktywność katalityczną reaktorów
z centrami kwasowymi Brönsteda, Lewisa oraz
utleniającymi potwierdzono w reakcjach estryfikacji, redukcji MPV oraz selektywnego utleniania. Wykazano bardzo dobrą stabilność właściwo-

Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Przeprowadzono badania pojemności sorpcyjnej ditlenku węgla dla szeregu porowatych
i nieporowatych cieczy polijonowych. Stwierdzono, że stężenie równowagowe CO2 w badanych próbkach porowatych mieści się w zakresie 0,057-0,148 mol.kg-1, natomiast w próbkach
nieporowatych w zakresie 0,031-0,060 mol.kg-1.
Wyznaczono wartości stałych czasowych dyfuzji CO2 w analizowanych cieczach polijonowych.
Opublikowano wspólną pracę: „Facile and Scalable Synthesis of Nanoporous Materials Based on
Poly(ionic liquid)”.
• W ramach współpracy w obrębie projektu KIC
InnoEnergy wykonano rozszerzone badania kinetyczne dla termicznego spalania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego,
w ceramicznych monolitach o szerokich kanałach.
Na podstawie symulacji matematycznych wykorzystujących wyznaczone zależności kinetyczne
wprowadzono korekty do założeń projektu technologicznego, poprawiające warunki aerodynamiczne reaktora rewersyjnego, opracowanego pierwotnie dla wydajności 25 000 Nm3.h-1, zwiększające
przepustowość do wydajności 35 000 Nm3.h-1.
• W ramach współpracy z Uniwersytetem Bath
w Wielkiej Brytanii prowadzono badania reaktorów z wypełnieniem z pian stałych, z naniesionym na ich powierzchnie katalizatorem. Reaktory
są w zamierzeniu przeznaczone dla procesów katalitycznego hydroodsiarczania produktów petrochemicznych.
Uzyskany doktorat:
Marzena Iwaniszyn Hydraulika, transport ciepła i masy w krótkokanałowych wypełnieniach
strukturalnych.
Instytut należy do sieci naukowej: Śląskie Cen
trum Zaawansowanych Technologii.
Instytut jest członkiem 2 konsorcjów naukowych:
Konsorcjum naukowo-przemysłowego o specjal-
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ności naukowej – działania na rzecz utylizacji
metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym
kopalń węgla kamiennego; Konsorcjum naukowego o specjalności inżynieria chemiczna.

Działalność naukowa: opublikowano łącznie
236 prac, z tego 54 prace w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 69 projektów badawczych, 9
zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
21 tematów.

kontrolę natężenia przepływu, nie wykorzystując
ruchomych elementów, równocześnie system nie
generuje dodatkowych oporów przepływu. Proponowane rozwiązanie jest oryginalne, zaproponowane oraz przebadane w Instytucie.
• Opracowano projekt i instalację przedprototypu domowej mikrosiłowni kogeneracyjnej.
Mikrosiłownia z obiegiem ORC ma służyć do
produkcji energii elektrycznej i ciepła do użytku
domowego. W przyszłości mikrosiłownia kogeneracyjna zastąpi konwencjonalne kotły do ogrzewania obiektów takich jak: domki jednorodzinne,
domy wielorodzinne, osiedla. Przeprowadzono
prace teoretyczne i eksperymentalne na stanowisku mikrosiłowni kogeneracyjnej. Badania przeprowadzono dla wybranych natężeń przepływu
i różnych temperatur czynnika roboczego HFE
7100, roztworu glikolu i oleju termalnego.
• Opracowano technikę wykrywania osłabionych połączeń klejowych próbek kompozytowych w oparciu o metodę impedancji elektromechanicznej. W celu ilościowej oceny wyników
zastosowano jako wskaźnik odchylenie średniokwadratowe (RMSD) i przesunięcie maksimum
(Δf) krzywej w zakresie 3-5 MHz. Spadek wartości Δf i jednoczesny wzrost RMSD wskazują na
spadek jakości połączenia klejowego dla wzrostu zanieczyszczenia środkiem antyadhezyjnym.
W przypadku próbek o obniżonej temperaturze
klejenia obserwujemy wyraźny wzrost przesunięcia Δf i jednoczesny wzrost RMSD wraz ze
spadkiem temperatury.
• Opracowano model niszczenia warstw
wierzchnich materiałów elasto-plastycznych oraz
jego implementację obliczeniową, przy wykorzystaniu własnego programu pce00522. Opracowano metodę określania/projektowania korzystnej
struktury kompozytów wielowarstwowych.
• Zaprojektowano i uruchomiono instalację
zgazowania powietrznego biomasy o wydajności
20 kg.h-1, wytwarzającej w sposób ciągły gaz generatorowy o wartości opałowej powyżej 6MJ.Nm-3,
wraz z systemem absorpcyjnego oczyszczania.

Wybrane wyniki:
• Zaproponowano system kontroli przepływu
czynnika chłodniczego w mikrokanałach (mikrokanałowy wymiennik ciepła) wykorzystujący
zjawisko dielektroforezy. System ten pozwala na

Zastosowanie wyników badań o znaczeniu
społecznym:
• Zbudowano grawitacyjny laboratoryjny reaktor do zgazowania odpadów. Przeprowadzono pierwsze udane próby. Ze względu na skalę

Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń:
Wspólnota Wiedzy i Innowacji (KIC – Knowledge
and Innovation Community) Zrównoważona Energia – Węzeł w Krakowie; International Scientific
Thematic Network for Environmental Technologies ENVITECH-NET; Polska Platforma Technologiczna Środowiska; Polska Izba Gospodarcza
Zaawansowanych Technologii; EUROGIA+ – Klaster Programu Eureka.
 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
(do 30 czerwca 2014 r.)
czł. koresp. PAN Jan Kiciński (od 1 lipca 2014 r.)
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Tadeusz Chmielniak
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 182 pracowników, w tym 67 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
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problemu związaną z utylizacją odpadów oraz
ze względu na wysokie kary finansowe za składowanie śmieci, zastosowanie tego typu zgazowarki
w masowej skali w małych i średnich wysypiskach śmieci staje się alternatywą dla dużych
spalarni.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Instytut jest jedną z najbardziej aktywnych
jednostek naukowych na Pomorzu zaangażowanych w proces wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza. Jest liderem partnerstwa „Budownictwo SMART 3E – efektywność, ekologia,
energetyka”, w którym przedstawiona została
agenda badawcza dla tego obszaru wraz z propozycjami projektów B+R oraz horyzontalnych.
Instytut współtworzył agendy badawcze i wnioski projektowe w partnerstwach „Inteligentne
urządzenia i technologie w gospodarczym wykorzystaniu zasobów morza oraz terenów przybrzeżnych” oraz „Inteligentne technologie energetyczno-paliwowe”.
• Aktywność naukowa Instytutu na rzecz terytorialnych struktur samorządowych dotyczy
również woj. mazowieckiego. Instytut jest beneficjentem projektu związanego z utworzeniem
Centrum Badawczego PAN Konwersja Energii
i Źródła Odnawialne w Jabłonnie, co wpisuje się
w cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza. Centrum Badawcze PAN, oparte o najnowsze technologie, stanowić będzie doskonałą
bazę do realizacji projektów badawczych w ww.
tematyce.
• Prowadzono badania nad termicznym przekształcaniem śmieci w paliwo gazowe. Paliwo
może być wykorzystywane do produkcji ciepła,
a po oczyszczeniu do wytwarzania energii elektrycznej – Strategia Województwa Pomorskiego
2020 – bezpieczeństwo i efektywność energetyczna oraz dobry stan środowiska.
• Wdrożono technologię mikrobiogazowni na
terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
• Założono konsorcjum MORCEKO, którego
cel działalności związany jest z Morską Energetyką Odnawialną, która poza typowym wiatrowym
off-shore włączać ma również strefę przybrzeżną
jako źródło biomasy.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Uczestniczono w pracach związanych z uruchomieniem bazy danych energetyki wodnej
w Unii Europejskiej – HYDI, dostarczając dane
dotyczące Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji.
• W wyniku współpracy z Heat and Mass Transfer Institute w Mińsku na Białorusi oraz uniwersytetem UPMC w Paryżu, dotyczącym modelowania sond Langmuira i silników jonowych,
zgłoszony został wniosek patentowy, a także
powstały wspólne publikacje: „A particle in cell
model of the Langmuir probe immersed in Xe
plasma under conditions corresponding to those
of Hall effect thruster plasma” oraz „Plasma-wall
interactions in DC discharges”.
• Współpracowano z partnerami z Korei Płd.
i Chin, zajmując się wspólnie tematyką związaną
z lokalizacją uszkodzeń w oparciu o bezkontaktowe pobudzenie i rejestrację fal sprężystych oraz
problematyką dotyczącą wielorozdzielczościowej
analizy modalnej do wykrywania uszkodzeń elementów konstrukcji.
• Zespół pracowników Instytutu został nagrodzony Dragon-Star Innovation Award 2014 – za
udaną efektywną współpracę Unii Europejskiej
z Chińską Republiką Ludową. Efektem tej współpracy są również publikacje: „Damage detection
in composites by noncontact laser ultrasonic”,
„Damage identification for beams in noisy conditions based on Teager energy operator-wavelet
transform modal curvature”, „Non-baseline identification of delamination in plates using waveletaided fractal analysis of two-dimensional mode
shapes”, „Crack location in beams by data fusion
of fractal dimension features of laser-measured
operating deflection shapes”, „Identification of
multiple damage in beams based on robust curvature mode shapes”.
Uzyskano patenty: „Prętowy generator wiru
wzdłużnego”; „Wiatrak o osi obrotu poprzecznej
do kierunku wiatru”.
Uzyskane habilitacje:
Marcin Łuczak Identification of the influence of
variability of dynamic parameter measurements
in composite structures on the accuracy of numerical model updating with uncertain parameters;
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Ryszard Szwaba Struktura przepływu w obszarze
interakcji trzech fal uderzeniowych.
Uzyskany doktorat:
Waldemar Janicki Rozwinięcie metody uderzenia
hydraulicznego do pomiaru natężenia przepływu
w rurociągach wielkogabarytowych.
Instytut jest członkiem 26 konsorcjów naukowych, w tym m.in. „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych
źródłach energii”; „Morskie Centrum Ekoenergii i Ekosystemu MORCEKO”; „Opracowanie
zintegrowanych technologii wytwarzania paliw
i energii z biomasy”; Konsorcjum do realizacji
projektu „Transition Location Effect on Shock
Wale Boundary Layer Interaction (TFAST)”;
Konsorcjum do realizacji projektu „New Materials and Reliability in Offshore Wind Turbines
Technology (MARE-WINT)”.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń:
Umowa w celu wspólnej realizacji projektu europejskiego „The Baltic Sea Region Bioenergy
Promotion Project 2 (BIOENERGY 2)”; Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny”. Instytut jest członkiem „European Research Community on Flow,
Turbulence and Combustion, European Energy
Research Alliance (EERA)”, „KIC – Europejska
Wspólnota Wiedzy i Innowacji”; Międzynarodowej Sieci Naukowo-Technicznej „BalticNet
– PlasmaTec”; „European Small Hydropower
Association ESHA (Europejskie Stowarzyszenie
Małej Energetyki Wodnej)”; członkiem Towarzystwa Elektrowni Wodnych, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Komitet Techniczny nr 47 „Pompy i turbiny wodne” oraz nr 311
„Konserwacji Dóbr Kultury”; Fundacji Bałtycka Ekoenergetyka, członkiem 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
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 57 pracowników, w tym 20 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 58
prac, z tego 22 prace w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 6 projektów badawczych i 10 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej;
we współpracy z zagranicą realizowano 2 tematy.
Wybrane wyniki:
• Opracowano narzędzie do rozwiązywania
problemu propagacji fali cieplnej w poruszającym się płynie, w oparciu o metody numeryczne
dla przypadku dwuwymiarowego. Otrzymano
wartości przesunięcia fazy amplitudy fali cieplnej zarejestrowanych na dwóch detektorach,
przy prostopadłej orientacji liniowego źródła
fali względem wektora prędkości przepływu.
Wyniki obliczeń porównano z rozwiązaniem
analitycznym. Otrzymano dobrą zgodność obu
metod. Narzędzie umożliwia analizę wymuszenia
o charakterze prostokątnym, dla którego brak jest
rozwiązania teoretycznego.
• Przeprowadzono badania pola prędkości wokół sondy anemometru skrzydełkowego. Analizy przebiegów czasowych sygnałów dowodzą
obecności pulsacji prędkości oraz turbulentnych
struktur. Wyznaczono charakterystyczne częstotliwości związane z ruchem łopatek anemometru
oraz za walcowym wspornikiem. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być wykorzystywane
do optymalizacji wzajemnego położenia anemometru skrzydełkowego oraz innych czujników
umieszczonych w przepływie. Spostrzeżenie to
ma istotne znaczenie w systemach wentylacji
przemysłowych, takich jak wyrobiskach górniczych. W rzeczywistości położenie dodatkowych
czujników dowolnego typu, zwłaszcza o dużej
częstotliwości rejestracji, powinny być zapro-
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jektowane dokładnie w miejscu niezakłóconego
przepływu.
• Wykazano, że obecność sorbującego płynu
porowego może znacząco obniżyć wytrzymałość
wykonanej z brykietu węglowego próbki (zmniejszyć wartość jej granicy wytrzymałości na ściskanie) oraz podwyższyć jej ciągliwość (zmniejszyć
wartość modułu odkształceń). Potwierdzono znany wcześniej fakt, że wrażliwość brykietu węglowego na obecność sorbującego płynu porowego
jest tym większa im większa jest porowatość tego
brykietu. Jest to prawdopodobnie konsekwencją
zmian charakteru przestrzeni porowej wynikającej z różnic w sposobie formowania brykietów
o małej i dużej porowatości.
• Osiągnięto znaczny postęp w automatyzacji
analizy obrazu skał dzięki zastosowaniu sieci
neuronowych. Celem badań była automatyczna
klasyfikacja grup macerałowych węgla. Rezultaty
wykazały wysoki odsetek poprawnych decyzji,
sięgający często 99%, potwierdzając przydatność
tych metod do analizy składu macerałowego
węgla.
Zastosowania wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• W wyniku projektu opracowane zostały nowe
przyrządy pomiarowe w dwóch wersjach konstrukcyjnych – analogowej oraz autonomicznej
cyfrowej. Urządzenia te, nie mają rynkowej konkurencji. Przyrządy rozszerzają możliwości opisu
układu węgiel-metan o dwa wskaźniki: desorbowalną zawartość metanu w węglu oraz efektywny
współczynnik dyfuzji. Trwają prace w zakresie
walidacji parametrów metrologicznych przyrządów pomiarowych w warunkach laboratoryjnych
i kopalnianych. Równolegle prowadzone są działania w ramach promocji uzyskanych wyników
i opracowanych technologii.
• Opracowano propozycje nowej metodyki uzupełniania i bilansowania niezmierzonych wartości strumieni objętości powietrza w wyrobiskach
oraz wartości ciśnień w węzłach sieci wentylacyjnej kopalni głębinowej. Przeprowadzoną walidację kodu algorytmów programu uzupełniania
i wyrównywania wyników pomiarów o wyniki
obliczeń, „krok po kroku” porównano z bazą
danych dla modelu numerycznego i wynikami
obliczeń przy zastosowaniu programu VentGraph.

Opracowane nowe algorytmy obliczeń wprowadzono do systemu programów VentGraph, które zostały sprawdzone poprzez obliczenia dla
przykładu wybranego rejonu kopalnianej sieci
wentylacyjnej. Z przyjętej metodyki wynika, że
w pierwszej kolejności należy wykonać bilans
strumieni masy powietrza w przyjętej strukturze
sieci wyrobisk, a następnie zbudować pełną bazę
ciśnień w węzłach sieci i ewentualnie uzupełnić
brakujące ciśnienia na podstawie dostępnych
wyników pomiarów w sąsiednich węzłach oraz
zależności wartości oporu aerodynamicznego obliczonego z geometrii wyrobiska, które pominięto
w czasie pomiarów.
• W ramach kontynuacji obserwacji odkształceń
posadzki hangaru lotniczego znajdującego się na
terenie MPL Katowice w Pyrzowicach prowadzono zapoczątkowane w roku 2011 automatyczne
pomiary tensometryczne połączone z rejestracją
ich wyników. Zaobserwowano dalszy (w porównaniu z rokiem 2013) zauważalny spadek
odkształceń posadzki hangaru wywoływanych
jej obciążaniem eksploatacyjnym, co może być
wywołane kontynuacją prac inwestycyjnych na
terenie lotniska. Wyniki badań potwierdzają więc
stopniowe stabilizowanie się konstrukcji posadzki i brak występowania jakichkolwiek zagrożeń
związanych z jej eksploatacją.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• We współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie przeprowadzono badania
dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,
mające na celu opracowanie optymalnej metody
konserwacji obiektów metalowych.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z zagranicą powstały publikacje: „The Research into the Quality of Rock
Surfaces Obtained by Abrasive Water Jet Cutting”, „Permeability changes of coal cores and
briquettes under tri-axial stress conditions”.
Uzyskane habilitacje:
Adam Kanciruk Metody tensometryczne w badaniach przemieszczeń, deformacji i zjawisk dynamicznych w gruncie i obiektach budowlanych;
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Mirosław Wierzbicki Właściwości fizyczne układu węgiel-gaz w aspekcie zagrożenia zjawiskami
gazogeodynamicznymi.
Instytut jest członkiem 2 konsorcjów: Konsorcjum do realizacji projektu „Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny
i urządzenia w przypadku nagłego wypływu
metanu ze zrobów eksploatacyjnych”; Konsorcjum do realizacji projektu „Wyznaczanie współczynnika korekcji pomiędzy automatycznym
pomiarem prędkości powietrza a uśrednioną
wartością prędkości mierzoną anemometrem
ręcznym”.
 30-059 Kraków, ul. Reymonta 27
 (12) 637-62-00, fax (12) 637-28-84
 e-mail: biuro12@img-pan.krakow.pl
www.img-pan.krakow.pl

INSTYTUT METALURGII
I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Paweł Zięba
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Bogusław Major
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 84 pracowników, w tym 39 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
154 prace, z tego 102 prace w recenzowanych
czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 63 projekty badawcze,
14 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
18 tematów.
Wybrane wyniki:
• W ramach zadania badawczego „Warstwy
elektrolityczne dla lutowania bezołowiowego”
opracowano trwałą i stabilną kąpiel do osadzania
bezołowiowych warstw lutowniczych SnZnBi.
Badania kinetyczne pozwoliły określić mechanizm

współosadzania Sn, Zn oraz Bi oraz wydzielania
wodoru podczas elektrolizy. Określono maksymalne zawartości metali w warstwach, wpływ
parametrów osadzania na ich zmiany morfologii,
skład fazowy oraz zmiany w wyniku starzenia.
Badania wykazały bardzo silny wpływ warstw na
podłożu miedzianym na powstawanie faz międzymetalicznych i hamowanie procesu odcynkowania w początkowym okresie formowania złącza.
Najwyższą oporność właściwą miały warstwy
o najwyższej zawartości cyny.
• W ramach projektu „Oddziaływania ciekłego
aluminium z podłożami MgO ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów na froncie reakcji”,
zastosowanie metody mikroskopii transmisyjnej
wspartej preparatyką z wykorzystaniem zogniskowanej wiązki jonów galu pozwoliło na nowe
spojrzenie na problematykę przemian fazowych
w czasie reaktywnego zwilżania ceramik przez
ciekłe aluminium. Uzyskane wyniki pozwalają na lepsze zrozumienie problemu reaktywnej
zwilżalności ceramiki przez ciekłe aluminium.
Równocześnie, zbadanie kolejności reakcji występujących w takim układzie otwiera drogę do
opracowania założeń technologii wytwarzania
kompozytów o osnowie ceramicznej wzmacnianych korundem.
• W ramach zadania badawczego „Badania stopów do magazynowania energii i dla zastosowań
w motoryzacji”, po raz pierwszy w świecie wykonane zostały badania właściwości fizykochemicznych ciekłych stopów Al-Li-Zn, Al-Mg-Zn oraz
Al-Li-Mg-Sc, zmiany cząstkowej energii Gibbsa
litu dla ciekłych stopów Al-Li-Zn oraz entalpii
tworzenia faz międzymetalicznych z układu
Li-Zn i Ag-Ca a także entalpii mieszania ciekłych
stopów Ag-Ca. Dla układu Ag-Ca zoptymalizowane zostały właściwości termodynamiczne oraz
obliczono wykres fazowy. Wyniki badań wskazanych właściwości są jedynymi i pierwszymi
w skali ogólnoświatowej.
• Wytworzono kompozyty i próbki porównawcze metodą skręcania pod wysokim ciśnieniem.
Opracowano zestaw parametrów i warunków wytwarzania. Udowodniono homogeniczność strukturalną próbek skonsolidowanych oraz zawartość
i rozkład cząstek grafenu. Pokazano modyfikacje
strukturalne wprowadzonego grafenu w kierunku wzrostu zdefektowania i w kierunku przeciw-
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nym, zbliżającym do grafenu jednowarstwowego.
Badania były prowadzone w ramach programu
GRAF-TECH.
Zastosowania wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym, działania zwiększające innowacyjność:
• Przeprowadzona została modyfikacja bazy
SURDAT o wyniki badań napięcia powierzchniowego, lepkości i gęstości ciekłych stopów
Al-Li-Zn, Al-Mg-Zn i Al-Li-Mg-Sc oraz bazy
ENTAL o dane termodynamiczne układu Al-LiZn i Li-Zn. Bazy te są bazami bezpłatnymi, ogólnodostępnymi na stronie internetowej Instytutu.
Badane stopy są potencjalnymi materiałami dla
zastosowań w motoryzacji i do magazynowania
energii (wodoru).
• Wytworzono ogniwo słoneczne na bazie Si
typu n. Opracowano technologię wytworzenia warstwy domieszkowej i technologię wytwarzania kontaktu omowego do tej warstwy.
Wytworzono ogniwo słoneczne o parametrach:
FF = 0,744 i Eff = 12,63%. Ponadto wykonano
kontakty dla struktur typu IBC („integrated back
contact”) z użyciem klasycznej technologii grubowarstwowej oraz piły diamentowej do cięcia
płytek krzemowych. Opracowano nanoteskturyzację powierzchni krzemu w postaci krzemu
mezoporowatego i nanodrutów Si. Całkowity
współczynnik odbicia tych powierzchni wynosi
około 5%.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Badano przejścia fazowe w stopach Al wywołane intensywnym odkształceniem plastycznym (HPT). Badania stopów Al-Mg wykazały,
że przejście fazowe ze stanu o częściowym zwilżaniu granic ziaren do całkowitego ich zwilżania cechuje asymetria krzywej topnienia (DSC),
a kształt tzw. „garba” na tej krzywej zależy od
położenia charakterystycznych linii zwilżalności
granic ziaren pomiędzy likwidusem i solidusem.
Badając przejścia fazowe wewnątrz i na granicach ziaren dla stopu Al-20%wag. Zn po procesie HPT określono temperaturę, w której faza
na bazie roztworu stałego Zn całkowicie zwilża
granice ziaren Al oraz pozycję linii granicznej
rozpuszczalności dla granic ziaren.

• W projekcie „Zastosowanie koncepcji temperatury efektywnej Martina do opisu zjawisk zachodzących w stopach miedzi poddanych HPT”
zostały przeprowadzone badania przejść fazowych wywołane HPT w stopach Cu-Ni, Cu-Co,
Cu-In charakteryzujących się różną wartością entalpii mieszania w stanie stałym. Na podstawie
analizy rentgenowskiej, badań SEM i TEM określono wartości temperatur efektywnych w zależności od parametrów odkształcenia i stanu wyjściowego materiału badawczego. Stwierdzono, że
koncepcja Martina lepiej nadaje się do zastosowania w materiałach z dodatnią wartością entalpii
mieszania (Cu-Ni, Cu-Co) niż z ujemną (Cu-In).
• W projekcie „Advanced study of the influence
of real structure on magnetic field induced strain
in Ni-Mn-Ga single crystals” przeprowadzono
badania ex- oraz in-situ na monokryształach NiMn-Ga przy użyciu elektronowego mikroskopu
skaningowego oraz specjalistycznego toru pomiarowego. Zbadane zostały interakcje granic bliźniaczych, efekt pseudo-elastyczny oraz zmiany
parametrów sieci. Stwierdzono: odkształcenie
pseudosprężyste w zakresie od 0,5% do 1%, obniżenie naprężenia bliźniakowania i zwiększenie
odkształcenia bliźniakowania, pokazano mechanizmy zaniku granic sprzężonych oraz transformacji granic międzywariantowych do granic
bliźniaczych oraz silną anizotropię rozszerzalności termicznej dla tych materiałów związaną ze
zmianą parametrów sieci a i c.
Uzyskano patenty: „Wysokomanganowe staliwo
o strukturze globularnej”; „Komponent pasty
przewodzącej i pasta przewodząca zwłaszcza do
wytwarzania elektrod ogniw słonecznych”.
Tytuł profesora uzyskali: Jan Bonarski i Władysław Gąsior.
Uzyskane habilitacje:
Łukasz Major Mikrostrukturalna analiza mechanizmów zużycia mechanicznego wielowarstwowych powłok tribologicznych, przeprowadzona
przy wykorzystaniu transmisyjnej mikroskopii
elektronowej;
Joanna Wojewoda-Budka Analiza mikrostrukturalna i termodynamiczna wysokotemperaturowego oddziaływania aluminium z podłożami
tlenkowymi (Y2O3, NiO, ZnO, SiO2).

– 197 –

Uzyskane doktoraty:
Agnieszka Bigos Wpływ wybranych parametrów
elektroosadzania na właściwości nanokrystalicznych powłok metalicznych Ni-Mo oraz kompozytowych Ni-Mo/Al2O3;
Piotr Bobrowski Application of three-dimensional
orientation microscopy to microstructure characterization;
Honorata Kazimierczak Electrodeposition of ZnMo layers from aqueous citrate solutions;
Grażyna Kulesza-Matlak Influence of the acidic
and alkaline texturization processes on basic optoelectronic parameters of the silicon solar cells;
Katarzyna Stan-Głowińska Preparation and characterization of Al-Mn-Fe base alloys strengthened with quasicrystalline particles.
Instytut należy do 2 sieci naukowych: „Stowarzyszony Komitet Wykresów Fazowych i Termodynamiki APDIC” oraz Technologie i Systemy
Fotowoltaiczne Nowych Generacji.
Instytut jest członkiem 15 konsorcjów naukowych, w tym m.in: Nanostructural materials for implants and cardiovascular biomedical
(CardioBioMat); Konsorcjum do wspólnej realizacji projektu „Kompozyty i nanokompozyty
ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego
i samochodowego (KomCerMet)”; Konsorcjum
do wspólnej realizacji projektu „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania
(ZAMAT)”; Konsorcjum do wspólnej realizacji
projektu „Innowacyjna technologia wytwarzania
węglików spiekanych na narzędzia do geotechniki”; Konsorcjum do wspólnej realizacji projektu
„Nowoczesne, zawierające grafen kompozyty na
bazie miedzi i srebra przeznaczone dla przemysłu
energetycznego i elektronicznego”.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: 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 (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 87 pracowników, w tym 44 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
123 prace, z tego 31 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 19 projektów badawczych,
19 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
28 tematów.
Wybrane wyniki:
• Prowadzono badania w ramach zadania badawczego „Weryfikacja systemów wielo-agentowych oraz systemów usług sieciowych zależnych
od czasu”. Kompozycja usług sieciowych polega
na znalezieniu planu realizującego wymagania
użytkownika dla danej ontologii usług. Planowanie jest dwufazowe: abstrakcyjne i konkretne.
Plan abstrakcyjny uwzględnia tylko typy usług
sieciowych. Uzyskany wynik polega na opracowaniu efektywnego algorytmu hybrydowego,
wykorzystującego kombinację algorytmu genetycznego i SMT-solvera do znajdowania usług
konkretnych, które optymalnie realizują plany
abstrakcyjne.
• Opracowano nową odmianę klasycznej metody boosting, która rozwiązuje problem modelowania różnicowego. Modelowanie różnicowe
jest techniką uczenia maszynowego operującą
na grupie eksperymentalnej poddanej pewnemu działaniu oraz kontrolnej, niepoddanej temu
działaniu. Zadaniem była predykcja skutku danego działania dla konkretnej osoby. Trudność
polegała na tym, że skuteczności działania nie
da się ocenić na poziomie pojedynczych osób,
gdyż każda osoba należy albo do grupy eksperymentalnej albo kontrolnej, nigdy do obu jednocześnie. Wynik osiągnięto w ramach zada-
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nia „Wnioskowanie w modelach regresyjnych
i szeregów czasowych”.
• W ramach zadania badawczego „Informatyczne i matematyczne metody badania schematów
decyzyjnych” podano i opublikowano szereg
twierdzeń równoważnych klasycznemu, udowodnionemu ponad 100 lat temu, twierdzeniu
Brouwera o punkcie stałym. Twierdzenia te jak
i ich uogólnienia, zwłaszcza twierdzenia dla funkcji wielowartościowych, znalazły zastosowanie
w różnych działach nauki: analizie nieliniowej,
ekonomii matematycznej, informatyce, teorii gier,
matematyce dyskretnej.
• Polski Korpus Koreferencyjny jest jednym
z największych na świecie zasobów tego rodzaju,
a powstałe na jego podstawie metody i narzędzia
informatyczne do automatycznej identyfikacji
nawiązań są pionierskie dla języka polskiego.
Wpisując się w zakres badań nad semantycznym
opisem polszczyzny, temat ten ma duże znaczenie w kontekście ogólnospołecznym ze względu
na możliwość otwarcia nowych ścieżek badań
w dyscyplinach takich jak psycho- czy socjolingwistyka, filozofia informacji czy teoria umysłu.
Semantyczne przetwarzanie języka naturalnego
jest także ważnym, jak dotąd brakującym ogniwem łańcuchów analitycznych w systemach wyszukiwawczych, co może mieć istotne znaczenie
gospodarcze.
Zastosowanie wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• Powstała pierwsza polska semantyczna wielkoskalowa wyszukiwarka NEKST.pl, która ma
szeroki potencjał aplikacyjny. Służy ona nie tylko
jako tradycyjna wyszukiwarka dokumentów polskiego Internetu, ale także jako system wsparcia
dla międzyuczelnianego systemu antyplagiatowego. Jej możliwe zastosowania to, oprócz analizy
lingwistycznej, badania procesów językotwórczych itp., a także tworzenie wyspecjalizowanych wyszukiwarek produktów, ekspertów dziedzinowych, patentów, partnerów biznesowych
itp. Metody ekstrakcji informacji zaimplementowane w ramach NEKST można wykorzystać
w wielu innych dziedzinach życia społecznego
i gospodarki.

Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z zagranicą powstały publikacje, m.in.: „Efficient reasoning with inconsistent
information using C-systems”, „Ciruvis: a webbased tool for rule networks and interaction detection using rule-based classifiers”, „Extremal
Optimization with Guided State Changes in Load
Balancing of Distributed Programs”, „Improving Extremal Optimization in Load Balancing by
Local Search”, „Practical Complexity Cube Attacks on Round-Reduced Keccak Sponge Function”, „Nucleosome regulatory dynamics in response to TGFß”, „When is Menzerath-Altmann
law mathematically trivial? A new approach”,
„Multi-agency Is Coordination and (Limited)
Communication”, „Integration of genome-wide
of Stat3 binding and epigenetic modification
mapping with transcriptome reveals novel Stat3
target genes in glioma cells”, „Aspect-based
Similar Entity Search in Semantic Knowledge
Graphs with Diversity-awareness and Relaxation”, „Model Checking Temporal Properties
of Reaction Systems”, „ICEPOLE: High-speed,
Hardware-oriented Authenticated Encryption”,
„Rotational Cryptanalysis of Round-Reduced
Keccak”.
Uzyskany doktorat:
Alina Wróblewska Polish Dependency Parser
Trained on an Automatically Induced Dependency Bank.
Instytut należy do 2 sieci naukowych: FLaReNet
– Fostering Language Resources Network / nowe
technologie językowe; A Network of Excellence
forging the Multilingual Europe Technology Alliance / nowe technologie językowe.
Instytut jest członkiem 3 konsorcjów naukowych:
CLARIN, NEKST oraz SYNAT.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń: Centrum Naukowe / nauki ścisłe / Instytut
Podstaw Informatyki PAN i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Centrum Naukowe
Instytut Podstaw Informatyki PAN i Uniwersytet Gdański / informatyka /; Centrum Naukowe
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/ informatyka / Instytut Podstaw Informatyki PAN
i Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach; Centrum
Naukowe / informatyka / Instytut Podstaw Informatyki PAN i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 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 (kategoria „B” w rankingu MNiSW) zatrudnia 75 pracowników, w tym 29 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 107
prac, z tego 27 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 15 projektów badawczych, 7 zadań
badawczych w ramach działalności statutowej;
we współpracy z zagranicą realizowano 2 tematy.
Wybrane wyniki:
• Realizując projekt „Wpływ ekranów akustycznych na rozprzestrzenianie się pyłowych
zanieczyszczeń komunikacyjnych na przykładzie
Drogowej Trasy Średnicowej” udowodniono, że
ekrany akustyczne wpływają na migrację zanieczyszczeń komunikacyjnych na większe odległości od drogi niż w miejscach, gdzie ekrany
nie występują. Stwierdzono, że w sąsiedztwie
stalowych ekranów akustycznych obserwuje się
podwyższone zawartości cynku w glebie. Jest
to efektem korodowania elementów ekranów
akustycznych zbudowanych ze stali ocynkowanej. W perspektywie czasu, ze względu na
mobilność cynku, może to stanowić zagrożenie
dla środowiska.
• Celem projektu „Wykorzystanie magnetometrii w celu określenia wpływu podłoża geo-

logicznego na skałę macierzystą w oparciu o ich
właściwości magnetyczne i geochemiczne” było
zbadanie zakresu zmienności i porównanie właściwości magnetycznych oraz geochemicznych
podłoża skalnego (poziomu R) w odniesieniu do
zalegającego bezpośrednio na nim poziomu skały macierzystej (poziomu C). Określono wstępną charakterystykę magnetyczną i geochemiczną
profili glebowych. Wyróżniono kombinację anomalii podatności magnetycznej w profilach glebowych w zależności od ich źródła (pochodzenia:
geo-, pedo- i technogenicznego).
• Przeprowadzone badania dotyczące kompleksowej oceny wpływu ruchu drogowego na
parametry fizyko-chemiczne różnych frakcji rozmiarowych miejskiego aerozolu atmosferycznego
wpisują się w główny nurt badań jakości powietrza tj.: ocenę i ograniczanie oddziaływania ruchu
drogowego na środowisko naturalne i zdrowie.
Jest to pierwsze na świecie tak kompleksowe
podejście do oceny zmian własności PM w receptorze narażonym na konkretne źródło emisji.
Głównym celem badań było udokumentowanie
i ocena przypuszczalnie istniejącego oddziaływania ruchu drogowego na ilość i właściwości PM
w powietrzu atmosferycznym na terenie Aglomeracji Górnośląskiej. Sprawdzono wpływ ruchu
na stężenia masowe, liczbowe i skład chemiczny
PM oraz na modalność rozkładu masy pyłu i jego
składników. Podczas trzyletniego eksperymentu
zmierzono masowe i liczbowe stężenie wybranych frakcji rozmiarowych pyłu w pięciu parach
punktów pomiarowych. Każda z frakcji PM, którą
pobrano za pomocą impaktora DLPI była analizowana pod kątem zawartości 50 różnych składników pyłu, w tym: węgla organicznego (OC)
i elementarnego (EC), pierwiastków głównych
i śladowych (z włączeniem Hg), rozpuszczalnych w wodzie jonów i niektórych związków
z grupy wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA). Zaprezentowano próbę jakościowej i ilościowej oceny wpływu ruchu drogowego na pył zawieszony w powietrzu
(PM). Istotą osiągnięcia była dogłębna ocena różnic we właściwościach fizykochemicznych PM
w miejscu silnie narażonym na oddziaływanie
emisji komunikacyjnej (punkty komunikacyjne)
i w typowym obszarze miejskim (punkty bez oddziaływania komunikacji).
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Zastosowanie wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• W projekcie „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZIZOZAP)” celem naukowym było
rozwiązanie problemu obniżania się potencjału
ekologicznego i funkcjonalnego zbiorników retencyjnych w wyniku ich starzenia się i presji wynikających z zagospodarowania przestrzennego
obszaru zlewni i skutków z tego wynikających,
przy jednoczesnym oczekiwanym wzroście wymagań dotyczących tego potencjału. Opracowano
system informacyjny bazujący na monitoringu,
model zintegrowany i modele szczegółowe oraz
scenariusze gospodarki wodnej umożliwiające
bieżącą ocenę stanu jakościowego i funkcjonalnego zbiornika oraz prognozy jego krótko i długoterminowych zmian. Będzie on podstawą do
podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie
ochrony i utrzymania funkcji przy zapewnieniu
dobrego potencjału ekologicznego zbiornika.
W ramach realizacji projektu Instytut był odpowiedzialny za realizację monitoringu wody
i osadów zbiornika. Wyniki badań naukowych
będą wykorzystywane przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów do bieżącego zarządzania zbiornikiem. Będą one przydatne również
w procesie ujmowania i uzdatniania wody dla
potrzeb miast aglomeracji śląskiej oraz działań
przeciw powodziowych. Zakłada, się że z wyników będą korzystać także Regionalne Zarządy
Gospodarki Wodnej oraz władze samorządowe:
województwa śląskiego, powiatów pszczyńskiego, bielskiego, cieszyńskiego oraz gmin leżących
nad zbiornikiem.
Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Wykonano usługi w zakresie oznaczenia
stężenia węgla elementarnego (EC) i węgla organicznego (OC) w powietrzu metodą termiczno-optyczną za pomocą analizatora węgla organicznego i elementarnego w aerozolach, z filtrów
z pyłem zawieszonym PM2,5 z Godowa i Złotego
Potoku (Ponik).
• Sporządzono oznaczenia metodą termooptyczną węgla elementarnego (EC) i organicznego
(OC) w próbkach pyłu PM2,5 zebranego ze Stacji
KMŚ Puszcza Borecka.

• Przy współpracy z krajowym laboratorium referencyjno-kalibracyjnym GIOŚ przeprowadzono dwie kampanie interkalibracji PM10 i PM2,5.
Działania te mają na celu podniesienie jakości
badań prowadzonych w poszczególnych województwach w ramach monitoringu środowiska
prowadzonego przez wojewódzkie inspektoraty.
Badania te są niezbędne do oceny jakości powietrza i kontroli realizacji programów ochrony
powietrza.
• Wykonano badania jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości
leczniczych klimatu uzdrowiska GoczałkowiceZdrój.
• Przeprowadzono serię badań poziomu stężenia i składu chemicznego pyłu zawieszonego dla
obszaru dzielnicy Pogoń miasta Sosnowiec.
• Zajmowano się oceną wpływu czynników
lokalnych i mezoskalowych na zmiany stężenia
rtęci atmosferycznej w warunkach tła miejskiego
i tła regionalnego w pięciu strefach woj. śląskiego.
• Określono stan skażenia wód powierzchniowych wielopierścieniowymi węglowodorami
aromatycznymi (WWA) na terenie województwa
śląskiego.
• Określono aktualny stan jakości wody zbiornika zaporowego – Gmina Blachownia.
• Wykonano pomiary stężeń pyłu zawieszonego
i gazowej rtęci w rejonie zwałowiska przy ul. Kopalnianej w Zabrzu – Urząd Miasta Zabrze.
• Badano ścieki surowe, oczyszczone oraz osad
czynny z oczyszczalni w Bojszowach, Chechle
i Słupsku – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
Tytuł profesora uzyskała: Joanna Kyzioł-Komosińska.
Uzyskany doktorat:
Sebastian Szopa Zagrożenia środowiska związane z występowaniem form specjacyjnych talu,
arsenu, antymonu w wodach i osadach dennych
rzeki Kłodnicy.
Instytut należy do Eko-Safety-Geo Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk.
Instytut należy do 4 sieci naukowych: „Przyjazna
Rzeka”; „Środowisko a Zdrowie”; AIRCLIMNET; ENVITECH-NET.
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Instytut jest członkiem 5 konsorcjów naukowych:
Polska Platforma Technologiczna Środowiska;
Platforma Innowacji Technologicznej Regiony
Opolszczyzny; Śląskie Środowiskowe Studium
Doktoranckie z dyscypliny „Inżynieria Środowiska”; Centrum Zaawansowanych Technologii
„Energia – Środowisko – Zdrowie” przy Głównym
Instytucie Górnictwa w Katowicach; Śląskie
Centrum Zaawansowanych Technologii przy
Politechnice Śląskiej w Gliwcach.
Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń:
Śląski Klaster Gospodarki Odpadami; GDRI Catalyse.
 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 Tadeusz Burczyński
Przewodniczący Rady Naukowej: czł. koresp.
PAN Henryk Petryk
Instytut (kategoria „A+” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 275 pracowników, w tym 93 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
292 prace, z tego 102 prace w recenzowanych
czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 72 projekty badawcze,
30 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
43 tematy.
Wybrane wyniki:
• Uzyskano nowe wyniki w badaniach anizotropii plastycznej pojedynczych kryształów metali
metodą nanoindentacji. Wykazano, że zmniejszanie głębokości penetracji powoduje nie tylko
ilościową, ale także jakościową zmianę układu
wypływek i zapadnięć. Dla małych głębokości
symetria wypływek wynika z symetrii wgłębni-

ka, a ze wzrostem głębokości zmienia się charakter symetrii wypływek, jest ona podobna do
symetrii badanego kryształu dla danego kierunku krystalograficznego i w niewielkim stopniu
zależy od kształtu wgłębnika. Taki efekt skali,
dotychczas nie opisywany w literaturze, dostarcza nowych możliwości identyfikacji właściwości plastycznych kryształów metali w zależności od skali obserwacji. Dla skali mikro
możliwość ta została potwierdzona w badaniach
eksperymentalnych i symulacjach numerycznych podjętych dla opracowania metody identyfikacji. Wyniki opublikowano w renomowanych
czasopismach.
• Pokazano teoretycznie, że współczynniki
transportu zawiesin cząstek o skomplikowanej strukturze wewnętrznej nawet przy dużych
gęstościach są dokładnie przybliżane przez
średniowanie ruchliwości twardych sfer o tym
samym promieniu hydrodynamicznym, z rozkładem odpowiadającym oddziaływaniom bezpośrednim. Obliczono lepkość wewnętrzną zawiesin
cząstek wydłużonych w przepływie ścinającym
w zależności od szerokości mikrokanału. Wyniki
opublikowano w czasopismach o wysokiej randze
międzynarodowej.
• Wyprowadzono ścisłe analityczne rozwiązania układu równań Maxwella dla koherentnych
współosiowych kompozycji „vortex” i „antivortex” wektorowych wiązek Laguerra-Gaussa
typu elegant (ELG) dowolnego rzędu. Wykazano, że podczas propagacji wiązek zmiany w spinowym momencie pędu rekompensowane są
przez zmiany w jej orbitalnym momencie pędu,
dając w wyniku zachowanie całkowitego momentu pędu wiązki. Taki opis umożliwia ścisłą
analizę oddziaływań typu „spin-orbit coupling”
lub „cross-polarizationcoupling” w elementach
współczesnej nanofotoniki.
• W roku sprawozdawczym przygotowano do
komercjalizacji następujące technologie innowacyjne adaptacyjnej absorbcji energii udaru (dla
bezpieczeństwa transportu): piezo-zawór płytkowy do szok-absorberów pneumatycznych, pirotechniczny zawór upustowy do adaptacyjnych poduszek gazowych, autonomiczny lądownik (bez
spadochronu) do bezpiecznych zrzutów z powietrza, bezpieczne opakowanie transportowe,
odporne na obciążenia udarowe.
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Zastosowania wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• Opracowano metodę formowania bio-degradowalnych włóknin techniką elektroprzędzenia z roztworów kopolimeru poli-L-laktyd/
polikaprolakton do zastosowania jako rusztowania implantów ściany pęcherza moczowego
i moczowodu. W przeprowadzonych badaniach
określono optymalne warunki procesu elektroprzędzenia włóknin z roztworu tego kopolimeru, zoptymalizowano skład chemiczny i strukturę
otrzymywanych włóknin. Wyniki prac znalazły
zastosowanie w badaniach przedklinicznych na
modelu zwierzęcym.
• W ramach realizacji zadania dotyczącego znalezienia związku pomiędzy strukturą tkanki i sygnaturą sygnału USG opracowano nową metodę
wyznaczania rozkładów statystycznych obrazów
RF USG nowotworów – rozkłady Rayleigha, K,
K-hemodynowe i Nakagami dobrze różnicujących zmiany łagodne i zmiany złośliwe. Badania
wymagają znacznie większej grupy pacjentek,
ponad 1000 (dotychczas ok. 160), jeżeli wyniki
na większej populacji potwierdzą nasze dotychczasowe badania to mamy nadzieję na znaczne
ograniczenie biopsji. W Instytucie zaadaptowano
Gabinet Lekarski do badań pacjentek z Instytutu
Onkologii. Przebadano ponad 140 pacjentek ze
zmianami łagodnymi i złośliwymi. Po zgromadzeniu materiału z grupy ponad 500 pacjentek
metoda statystycznej analizy USG RF zostanie
zaproponowana jako uzupełniająca do biopsji
cienkoigłowej.
• W oparciu o badania eksperymentalne wykorzystujące techniki, Elisa, Western blot, RT
PCR, barwienia immunocytochemiczne, oraz
obrazowanie konfokalne żywych komórek zawierających znaczone florescencyjnie białka,
skonstruowano model sygnalizacji dla niespecyficznej obrony immunologicznej sprzęgający
ścieżki sygnałowe IRF3 i NF-kB oraz ścieżkę
JAK/STAT indukowaną przez IFNβ w sygnalizacji para- i autokrynnej.

korzystane w wykładach prowadzonych przez
pracowników w regionie, dotyczących metod diagnostycznych związanych z analizą uszkodzenia
różnych elementów konstrukcyjnych. Wykłady
prowadzone są w ośrodku szkoleniowym ODK
Interprofesja w Warszawie działającym w ramach systemu szkolenia i certyfikacji personelu
badań nieniszczących UDT CERT oraz w ośrodku
szkoleniowym Lucchini w Mińsku Mazowieckim
działającym pod nadzorem Transportowego Dozoru Technicznego.
• Pracownia Inżynierii Bezpieczeństwa Zakładu
Technologii Inteligentnych Instytutu uczestniczy
w budowaniu zespołu badawczego w zakresie
„Inżynieria bezpieczeństwa dla energetyki”, który
ma stać się zalążkiem kadry badawczej Centrum
Energii Odnawialnej PAN w Jabłonnie (Inicjatywa Marszałka Mazowieckiego).

Działalność jednostki na rzecz terytorialnych
struktur samorządowych:
• Dane uzyskane w czasie badań w Pracowni
Badań Nieniszczących w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów Instytutu były i nadal są wy-

Tytuł profesora uzyskali: Maria Ekiel-Jeżewska
i Janusz Szczepański.
Uzyskane habilitacje:
Łukasz Jankowski Dynamic load identification
for structural health monitoring;

Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi
• We współpracy z zagranicą powstało 60 publikacji, m.in.: „ Elastoplastic coupling to model cold
ceramic powder compaction”, „Thermodynamic
extremal principles for irreversible processes in
materials science”, „Matlab package for noise decomposition in stochastic biochemical systems”,
„Effect of grain size on thermal residual stresses
and damage in sintered chromium-alumina composites”, „Enhanced responsivity with skew ray
excitation of reflection- and transmission-type
refractometric sensors”.
Uzyskano patenty: „Sposób i urządzenie do oceny
stanu technicznego rozpylacza paliwa, do silnika
z zapłonem samoczynnym”; „Środek zwiększający trwałość i szczelność betonu konstrukcyjnego”;
„Sposób wykonania pokrywy włazów kanałowych
i studni kanalizacyjnych”; „Sposób powierzchniowego przetapiania metali i stopów wiązką laserową”; „Zestaw głowic ultradźwiękowych do
monitorowania zmian naprężeń”; „Ultradźwiękowa głowica mozaikowa na fale poprzeczne”.
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Beata Misztal-Faraj Modelowanie kinetyki krystalizacji polimorficznej i płytkowej w polimerach;
Eligiusz Postek Modelowanie numeryczne problemów sprzężonych wraz z paralelizacją;
Yuriy Tasinkevych Electrostatic methods in analysis of acoustic beam-forming structures.
Uzyskane doktoraty:
Jacek Bajkowski Vibrations of sandwich beams
controlled by smart materials;
Joanna Jaruszewicz-Błońska The influence
of noise characteristics on the relative stability of
attractors in bistable biochemical systems;
Paweł Nakielski Systemy uwalniania leków oparte na nanowłóknach;
Łukasz Nowak Adaptive Feedback Control System for Reduction of Vibroacoustic Emission.
Instytut jest członkiem 8 konsorcjów naukowych, w tym m.in.: European Technology Platform on Advanced Engineering Materials and
Technologies EuMaT; European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials (KMM-VIN AISBL); Biocentrum Ochota;
CEPT; CEZAMAT Centrum Zaawansowanych
Materiałów i Technologii.
 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 Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk zostało utworzone
w 1996 roku.
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
Centrum zatrudnia 29 pracowników, w tym 20
naukowych.
Działalność naukowa:
Opublikowano 49 prac w czasopismach i materiałach konferencyjnych; 20 prac jest w druku lub

przygotowane do druku; opublikowano 3 monografie i 3 rozdziały w monografii.
Realizowano 4 projekty badawcze i 9 zadań badawczych statutowych. Uzyskano 2 patenty.
Wybrane wyniki:
• Realizowano projekt badawczy „Technologie
laserowego spawania dla energetyki i ochrony
środowiska”, który zakłada wykorzystanie technologii laserowych w dwóch szczegółowych
zastosowaniach mieszczących się w zakresie
energetyki, a dotyczącej również zagadnień
związanych z ochroną środowiska. Do realizacji projektu powołano konsorcjum (Politechnika
Świętokrzyska, Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie, Fabryka Kotłów „SEFAKO” SA,
Zakłady Precyzyjne ISKRA sp. z o.o). Badania technologiczne z wykorzystaniem techniki
laserowej realizowane są w CLTM, naukowcy
z AGH realizują specjalistyczne badania złączy
spawanych. W zakładach przemysłowych zlokalizowane są prace przygotowawcze do fazy wdrożeniowej i specjalistyczne prace o charakterze
konstrukcyjnym, technologicznym oraz eksploatacyjnym. Dotychczas przeprowadzone prace
w Centrum Laserowych Technologii Metali PŚ
i PAN umożliwiły powstanie zarysu technologii
laserowego spawania nakładek na świece zapłonowe, co doprowadziło do powstania pierwszych
prototypów. Pozyskanie projektu znacznie przyspieszy prace i umożliwi systematyczne badania
zwłaszcza nad technologią spawania nakładek ze
stopów o zróżnicowanym składzie (pod względem udziałów platyny i irydu). Istotne znaczenie ma to, że warianty technologiczne spawania
nakładek mogą być sprawdzane w warunkach
eksploatacyjnych na terenie siłowni przy oczyszczalni ścieków w Sitkówce k/Kielc. Oczekiwanym efektem prac poprzedzających fazę wdrożenia jest osiągnięcie trwałości świec pracujących
w silnikach na biogaz do 3000 godzin.
• Zadania statutowe obejmowały: właściwości nanostrukturalnych powłok natryskanych
plazmowo; pomiary i analizę struktury geometrycznej powierzchni po cięciu technologiami wykorzystującymi skoncentrowany strumień energii; badanie własności tribologicznych powłok
nanoszonych obróbką elektroiskrową; badania
procesów ablacyjnej mikroobróbki materiałów
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ceramicznych przy zastosowaniu lasera o ultrakrótkich impulsach; system sterowania manipulatorem z napędem elektrohydraulicznym dla
wspomagania operatora na przykładzie osprzętu koparki hydraulicznej; filtry różniczkujące
w układach sterowania; opracowanie algorytmów filtracji odpornej do wyznaczania linii
i powierzchni średniej topografii powierzchni,
koncepcję ekspertowego systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych i zrobotyzowanych elastycznych systemów wytwarzania
(ESW) oraz technologię i bezpieczeństwo laserowej obróbki materiałów.
Działalność dydaktyczna Centrum objęła m.in.
zajęcia ze 150 przedmiotów prowadzonych przez
pracowników (8026 godzin). Pracownicy CLTM
byli recenzentami 153 prac dyplomowych, a także prowadzili 130 prac dyplomowych (magisterskie i inżynierskie).
Inne formy działalności: Centrum uczestniczyło
w różnych formach popularyzacji technologii laserowych, między innymi jako współwystawca na
Targach Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2014 gdzie otrzymało
złoty medal za „Pneumatyczny zawór rozdzielający”. Centrum jest również laureatem nagrody za
Najlepszy Wynalazek Międzynarodowy przyznany
przez Krajową Radę ds. Badań Naukowych Tajlandii za „Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu delta,
o trzech stopniach swobody” oraz nagrody VI edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator za „Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza
pneumatycznych napędów siłownikowych oraz
układ sterowania zaworami napędów płynowych”.
Odebrano również srebrny medal na 42 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie
za „Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta,
o trzech stopniach swobody”. CLTM uzyskało
II miejsce na prestiżowych zawodach łazików marsjańskich ERC 2014 European Rover Challenge.

Centrum Badawcze PAN
„Konwersja Energii i Źródła Odnawialne”
W roku 2014 zgodnie z harmonogramem realizacji trwały prace budowlane w pomieszczeniach
przeznaczonych na pięć laboratoriów: laboratorium technik słonecznych, laboratorium mikrosiłowni kogeneracyjnych i kotłów ekologicznych,
laboratorium energetyki wiatrowej, laboratorium
inżynierii bezpieczeństwa dla energetyki oraz laboratorium plus-energetyczne. Na koniec roku
2014 zakończono prace budowlane i przystąpiono
do montażu zakontraktowanych w ramach projektu specjalistycznych urządzeń technologicznych
i budowlanych.
Równocześnie z procesami instalacyjnymi Instytut Maszyn Przepływowych PAN pracuje nad
uściślaniem programów badawczych Centrum,
w tym tematów zlecanych do opracowania przez
podmioty gospodarcze, obejmujących problemy
takie jak zagospodarowanie ciepła odpadowego,
poprawa efektywności energetycznej, ochrona
środowiska poprzez poprawę efektywności usuwania zanieczyszczeń z gazów odlotowych oraz
opracowanie procesów zgazowania biomasy i węgla do produkcji gazu generatorowego i ewentualnie metanu.
Obecnie trwają prace nad pozyskaniem środków przeznaczonych na finansowanie Centrum,
a także na wprowadzenie CB PAN Jabłonna do
struktur europejskich programów badawczych.
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

 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
/fax (41) 342-45-04
 e-mail: cltm@tu.kielce.pl
www.cltm.tu.kielce.pl
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Czł. koresp. PAN Jacek Zaremba
Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN
(kadencja 2011-2014)
W grudniu 2014 roku Wydział V Nauk Medycznych PAN skupiał 39 członków krajowych
(20 czł. rzecz. PAN i 19 czł. koresp. PAN), 26
członków zagranicznych oraz 4 członków Akademii Młodych Uczonych. 13 marca 2014 r. zmarła
prof. Maria Kopeć, czł. rzecz. PAN.
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
publikowane w witrynie internetowej Akademii,
gdzie zamieszczano również teksty autorskie dotyczące aktualnych spraw z dziedziny medycyny.
Odbyły się 2 zebrania plenarne Wydziału.
• W dniu 3 kwietnia prof. Michał Witt, Wicedyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii
Molekularnej i Komórkowej wygłosił referat
„Testy genetyczne – potrzeba regulacji prawnej” oraz prof. Jarogniew Łuszczki, członek
Akademii Młodych Uczonych PAN przedstawił
referat „Perspektywy zastosowania kannabinoidów w padaczce”. Przyznano nagrodę naukową
im. Jana Steffena. Dokonano zmiany Regulaminu
przyznawania Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego.
Przyjęto sprawozdanie z działalności Wydziału za
rok 2013.
• W dniu 6 listopada przyjęto wnioski Rady
Kuratorów Wydziału z oceny działalności Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu,
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu oraz Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie w latach 2011-2013; wybrano prof. Jana Albrechta
i prof. Edmunda Przegalińskiego do Kapituły
AMU, rekomendowano prof. Witolda Rużyłłę,
jako przedstawiciela Wydziału do Prezydium PAN
na kadencję 2015-2018, rekomendowano prof.
Romana Kaliszana do Komisji Rewizyjnej PAN
na kadencję 2015-2018. Ponadto Wydział przyznał doroczne nagrody i wyróżnienia naukowe.
Członkowie Wydziału opublikowali łącznie
342 prace naukowe, w większości w międzyna-

rodowych czasopismach naukowych o wysokiej
cytowalności, byli autorami monografii, komunikatów i doniesień zjazdowych; aktywnie uczestniczyli w działalności naukowej i dydaktycznej,
prowadząc badania, wykłady, opiniując wnioski
na stopnie i tytuły naukowe oraz nagrody naukowe. Byli organizatorami lub współorganizatorami
konferencji naukowych.
Nagrody i wyróżnienia naukowe Wydziału
Wydział przyznał nagrody naukowe za rok
2014. Medal im Jędrzeja Śniadeckiego przyznano prof. dr hab. Marii Barcikowskiej za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk
neurologicznych i popularyzację nauki. Indywidualną Nagrodę Naukową im. Jędrzeja Śniadeckiego za cykl prac „Wybrane zaburzenia metaboliczne związane z rozrodczością” przyznano
prof. dr hab. Maciejowi T. Małeckiemu z Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych UJ CM
w Krakowie. Indywidualną Nagrodę Naukową
Wydziału otrzymał lek. med. Jakub Baran za pracę „Intercardiac echocardiography for detection
of thrombus in the left atrial appendage: comparison with transesophageal echocardiography in
patients undergoing ablation for atrial fibrillation:
The Action-Ice I Study”; Zespołowe Nagrody
Naukowe Wydziału otrzymali: (1) za cykl prac
„Wpływ antybiotyków z grupy aminoglikozydów i fluorochinolonów na proces melanogenezy i potencjał antyoksydacyjny w melanocytach
prawidłowych” – prof. dr hab. Ewa Buszman, dr
hab. Dorota Wrześniok, dr Artur Beberok, mgr
Michał Otręba z Wydziału Farmaceutycznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; (2) za cykl prac poświęcony prezentacji
platformy oceny potencjału kardiotoksycznego
substancji chemicznych, działającego w oparciu
o system modeli matematycznych wykorzystywanych do symulacji potencjałów czynnościowych
kardiomiocytów lewej komory ludzkiego serca
oraz tworzenia wirtualnej populacji uczestników
symulowanego badania klinicznego – dr hab. Sebastian Polak, dr Aleksander Mendyk, dr Barbara Wiśniowska z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum w Krakowie oraz mgr Kamil Fijorek
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

– 206 –

Laurem Medycznym im. Doktora Wacława
Mayzla wyróżniono: Tomasza Gąsiora, studenta
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za pracę „The potential of Nuclear Transport
Modifier (cSN50.1 peptide) for attenuation of
brain microvascular endothelial cells permeability in response to LPS and thrombin”; Adriana
Szewczyka, studenta Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego za pracę „The bioactivity studies of
drug-polydimethylsiloxane xerogels using FTIR
and SEM/XEDS”; Aleksandrę Sobolewską i Marcina Włodarczyka za pracę „Skin lesions induced
by anti-TNF-α therapy correlate with IL-17A,
IL-23 and IFN-γ in CD patients”. Nagrodę Naukową im. Jana Steffena przyznano dr Joannie
Przybył za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej
„New prognostic and predictive markers for selected soft tissue sarcomas”.
Nagrody i wyróżnienia członków Wydziału
Tomasz Brzozowski – Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkostwo Zarządu
Światowej Federacji Nauk Fizjologicznych IUPS;
Anna Członkowska – Nagroda Naukowa II stopnia Rektora WUM oraz 3 wyróżnienia zespołowe
Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
za najlepsze prace w dziedzinie neurologii; Stanisław Czuczwar – Nagroda Naukowa I stopnia
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
Roman Kaliszan – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe oraz
Zespołowa Nagroda Naukowa I stopnia Rektora
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Franciszek Kokot – członkostwo honorowe Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego i Honorowa Nagroda Zaufania „Złoty Otis”; Marek Krawczyk
– „Statuetka Hipokratesa” za wkład w rozwój
Medycyny Rodzinnej oraz wyróżnienie „Złoty
skalpel”; Sławomir Majewski – Nagroda Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
Krzysztof Narkiewicz – Nagroda Zespołowa
Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
Grzegorz Opolski – Nagroda Sekcji Prewencji
i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego im. Prof. Stefana Rywika; Michał Tendera – Nagroda Indywidualna I stopnia
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

za umieszczenie na liście „Highly Cited Researchers” Thomson Reuters (1% najczęściej cytowanych badaczy w zakresie medycyny klinicznej)
i na liście „Most Influential Scientific Minds”;
Tomasz Trojanowski – Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Jerzy
Vetulani – człowiek roku 2013 Gazety Krakowskiej; Andrzej Więcek – Nagroda Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Nagroda
Węgierskiego Towarzystwa Nefrologicznego
im. Sandora Koranyi’ego.
Działalność komitetów naukowych
W roku 2014 Wydział skupiał 12 komitetów
naukowych. Praca komitetów koncentrowała
się na działalności naukowej oraz upowszechnianiu nauki poprzez organizowanie posiedzeń
oraz konferencji i sympozjów naukowych. Akademia dofinansowała ze środków na działalność
upowszechniającą naukę (DUN) łącznie 16
konferencji organizowanych, lub współorganizowanych przez komitety. Wszystkie komitety prowadzą strony internetowe prezentujące
ich działalność.
Komitet Fizyki Medycznej Radiobiologii
i Diagnostyki Obrazowej odbył jedno zebranie
plenarne, na którym wygłoszono referat „Terapia
hadronowa: leczenie poruszających się organów
i obrazowanie in vivo w celu monitorowania rozkładu dawki”. Komitet współorganizował dwie
konferencje naukowe „Nowa wiedza w medycynie nuklearnej”, organizatorem sesji był Zespół
ds. Medycyny Nuklearnej Komitetu. Konferencja
„II International Day of Medical Physics” była
organizowana z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Centrum Onkol-IMSC
Kraków. Członkowie komitetu prof. T. Pałko
i dr E. Ślubowska brali udział w opracowaniu
ekspertyzy dla Komitetu Inżynierii Biomedycznej PAN „Stan kształcenia w Polsce na kierunku
Inżynieria Biomedyczna”. Opracowano opinie
o celowości zbudowania Centrum Terapii Hadronowej dla potrzeb onkologii pediatrycznej
przy WUM. Komitet współpracuje z międzynarodowymi organizacjami naukowymi: IOMP,
EFOMP. Bierze udział w pracach Komisji Fizyki
ESTRO, grupy zadaniowej Research Task Group oraz Clinical Division. Członkowie komitetu
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aktywnie uczestniczą w pracach Sejmu, Senatu
i jednostek administracji rządowej.
Komitet Genetyki Człowieka i Patologii
Molekularnej odbył jedno posiedzenie plenarne.
Wygłoszono na nim wykład „Opracowanie systemu wprowadzania transgenów z wykorzystaniem
nanotechniki”. Komitet był współorganizatorem
dwóch konferencji „Analiza DNA-praktyka”
wraz ze Stowarzyszeniem Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce i Uniwersytetem
Przyrodniczym w Poznaniu oraz konferencji
„Gliwickie Spotkania Naukowe 2014” wraz ze
Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Badań
nad Rakiem. Komitet pełni funkcję Komitetu
Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową
Radą ds. Wiedzy o Zwierzętach Laboratoryjnych
(ICLAS). Przewodniczący komitetu prof. Ryszard Słomski uczestniczył w spotkaniu w Pałacu
Narodów Zjednoczonych ONZ w Genewie, jako
przedstawiciel PAN.
Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń
Człowieka odbył dwa posiedzenia prezydium
i dwa zebrania plenarne, na których zajęto stanowisko w sprawie inicjatywy prof. A. Wróbla
dotyczącej kampanii medialnej skierowanej przeciwko doświadczeniom na zwierzętach. Komitet
zajął stanowisko w sprawie wsparcia kampanii
medialnej Fundacji Aby Żyć „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!”. Komitet współorganizował
konferencje: XXXII Sympozjum „Szczepienia
Ochronne” wraz z Kliniką Immunologii Instytutu „Pomnik-Centrum” Zdrowia Dziecka, Polskim Towarzystwem Pediatrycznym oraz Polskim
Towarzystwem Immunologii Doświadczalnej
i Klinicznej; XV Zjazd Polskiego Towarzystwa
Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz
„Przydatność diagnostyczna testów IGRA w chorobach układu oddechowego i chorobach reumatoidalnych”. Komitet wraz z Zarządem Polskiego
Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej kontynuował inicjatywę nawiązywania
roboczych kontaktów i współpracy z American
Association of Immunologists.
Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych odbył dwa zebrania plenarne, na
których promował młodych doktorów habilitowanych. Komitet był współorganizatorem czterech konferencji naukowych „Glutamate Gaba
and Neuro – Glia – Vascular Interplay in Norm

and Pathology” wraz z Instytutem Farmakologii
PAN; „Sympozjum Kardiologii Eksperymentalnej” wraz z Sekcją Kardiologii Eksperymentalnej,
PTK. Konferencja przeznaczona była głównie dla
młodych, początkujących naukowców, wzbudziła
bardzo duże zainteresowanie środowiska naukowego, zajmującego się badaniami eksperymentalnymi w kardiologii i kardiochirurgii w Polsce.
Konferencja „12th International Symposium Molecular Basis of Pathology and Neurological Disorders” była zorganizowana z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Komitet
pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Fizjologicznych (IUPS).
Komitet Nauk Klinicznych odbył dwa zebrania plenarne, na których omawiano tematykę
ochrony zdrowia, najczęstsze choroby wieku podeszłego w takich specjalizacjach jak nefrologia
i urologia. Komitet objął patronatem lub współorganizował siedem konferencji. Konferencja
„Astma Alergia POChP” miała na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami
naukowymi dotyczącymi alergii, astmy i stanu
wiedzy na temat leczenia w oparciu o wyniki najnowszych badań klinicznych. Pozostałe
konferencje to: X Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Nefrokardiologia”; XXXVII Konferencja „Problemy otolaryngologii dziecięcej
w codziennej praktyce”; XVI Warszawskie Dni
Kardiologii Akademickiej „Forum, innowacyjna
kardiologia, czyli telemedycyna czas wdrażania”;
Sesja teleaudiologii podczas XLVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego
Chirurgów Głowy i Szyi. Członkowie komitetu
opiniowali wiele aktów prawnych dotyczących
nauki, szkolnictwa wyższego i medycyny. Komitet współpracuje z Zespołem ds. Zaburzeń Komunikacyjnych we współpracy z Ministerstwem
Edukacji Narodowej.
Komitet Nauk Neurologicznych odbył jedno zebranie plenarne, na którym omawiano problemy: the Human Brain Project – implications
for neurology and psychiatry oraz rola i miejsce
Akademii Młodych Uczonych w rozwijaniu polskiego sektora badawczo-rozwojowego. Komitet
był współorganizatorem ośmiu konferencji, były
to m.in.: „Autyzm u dzieci – istota i postępowanie”; „4 International Conference Advances in
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Clinical Neuroimmunology”; „Podłoże strukturalne i molekularne lekoopornej padaczki”; „Zaburzenia mowy u dzieci i młodzieży – aspekty
medyczne, logopedyczne i psychologiczne”. Obszerne sprawozdania z tych konferencji zostaną
opublikowane w najnowszym numerze czasopisma Neurologia Dziecięca. Członkowie komitetu przygotowali szereg opinii dla Ministerstwa
Zdrowia i NFZ w zakresie organizacji leczenia
chorób układu nerwowego i algorytmów postępowania, a także zasadności wprowadzania nowych
metod leczenia do praktyki klinicznej w Polsce.
Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka odbył dwa posiedzenia plenarne, dwa posiedzenia
prezydium Komitetu, jedno dwudniowe posiedzenie Zespołu Behawioralnego Uwarunkowań
Żywienia poświęcone prezentacji wyników badań przeprowadzonych przez członków komitetu.
Komitet był współorganizatorem pięciu konferencji naukowych: „Żywność, żywienie a zdrowie”;
„Żywienie w wybranych chorobach nerwowomięśniowych”; „Istotne zagrożenia żywieniowe
a codzienne nawyki”; „Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku”; „Zasady żywienia niemowląt i małych dzieci”. Zespół Higieny Żywności i Żywienia przygotował opinie dotyczące
zanegowania proponowanych zmian z przedmiotu bromatologia na kierunku „Farmacja”. Na
prośbę Ministra Zdrowia opiniowano „Poradnik
żywienia dzieci od 1 do 13 roku życia”. Komitet
opublikował na stronie internetowej „Kwestionariusz do badania poglądów i zwyczajów żywieniowych oraz procedur opracowywania danych”,
współpracuje też z Europejską Federacją Towarzystw Żywieniowych (FENS), aktywnie uczestniczy w pracach Europejskiej Akademii Nauk
Żywieniowych (EANS). Komitet pełni funkcję
Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Żywieniowych (IUNS).
Komitet Neurobiologii zorganizował jedno
zebranie plenarne, na którym wygłoszono wykłady „Rola serotoniny w kontroli czynności
uszkodzonego rdzenia kręgowego” oraz „Neuroobrazowanie spektroskopowe rezonansu magnetycznego i neuroobrazowanie molekularne
w badaniach nad udarami mózgu”. Odbyło się
jedno posiedzenie Komisji Komitetu oraz Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego
w sprawie Nagrody im. Jerzego Konorskiego.

Komitet objął patronatem, lub był organizatorem dwóch konferencji „Induced neurogenesis:
Molecular mechanisms and implementation for
stroke therapy”. Konferencja ta dotyczyła mechanizmów molekularnych neurogenezy przebiegającej in vivo oraz in vitro. Konferencja
„Neuronus 2014 IBRO & IRUN Neuroscience
Forum”, na której w ciągu trzech dni uczestnicy
wysłuchali sześciu wykładów plenarnych wygłoszonych przez najwybitniejszych przedstawicieli
w danych dziedzinach nauki. Komitet patronuje
czasopismu Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Komitet przygotował stanowisko w sprawie
kompanii medialnej dezawuującej badania na
zwierzętach, którego skrót został przyjęty jako
stanowisko Wydziału II PAN, i w konsekwencji
jako stanowisko Prezydium PAN.
Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej
i Integracji Społecznej zorganizował cztery
zebrania plenarne, z których pierwsze odbyło się przy okazji VI Międzynarodowych Dni
Rehabilitacji. Drugie zebranie Komitetu było
organizowane wraz z I Polskim Kongresem
Nurorehabilitacji. Trzecie zebranie odbyło się
w Zamościu wspólnie z Sympozjum Polskiego
Towarzystwa Rehabilitacji „Rehabilitacja według
modelu biopsychospołecznego ICF”. Czwarte
zebranie miało miejsce w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i było połączone
z jubileuszem 30-lecia Wydziału Rehabilitacji
tej uczelni. Zebrania komitetu poprzedzone były
zebraniami prezydium. Komitet objął patronatem,
lub był współorganizatorem czterech konferencji:
VI Międzynarodowe Dni Rehabilitacji „Potrzeby
i standardy współczesnej rehabilitacji”; I Polski
Kongres Neurorehabilitacji „Nowe rozwiązania
w neurorehabilitacji”; XVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Rehabilitacja według modelu biopsychospołecznego”; IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Adaptowana
aktywność fizyczna w rehabilitacji i edukacji”.
Komitet złożył deklarację współpracy z Polskim
Instytutem Evidence Based Medicine w tworzeniu
naukowych podstaw rehabilitacji. Komitet wystąpił także do Konferencji Rektorów AWF z inicjatywą zorganizowania Kongresu Kultury Fizycznej.
Komitet Rozwoju Człowieka zorganizował
cztery zebrania plenarne, z których pierwsze poświęcone było tematyce psychosomatyki wieku
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rozwojowego, z referatami „Problemy psychospołeczne dzieci z zaburzeniami endokrynnymi”;
„Subiektywna, jakość życia, samoocena i postrzegane wsparcie społeczne u nastolatków chorych
przewlekle”; „Psychosomatyka etiologii i przebiegu astmy oskrzelowej u dzieci”; „Neurofizjologiczne biomarkery ADHD”. Drugie posiedzenie
poświęcone było problemom osteologii okresu
rozwojowego, z referatami: „Osteoporozy wtórne w wieku rozwojowym – problem interdyscyplinarny”; „Osteoporoza w zaburzeniach odżywiania dzieci”. Trzecia sesja poświęcona była
problemom psychologicznym dzieci chorych na
cukrzycę. Referaty wygłoszone to: „Funkcjonowanie psychiczne dzieci i nastolatków z cukrzycą” oraz „Depresja czy chwilowe obniżenie
nastroju w cukrzycy”. Komitet był też współorganizatorem trzech konferencji naukowych razem
z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym i Polskim Towarzystwem Diabetologicznym (Sekcja
Pediatryczna).
Komitet Terapii i Nauk o Leku zorganizował wspólne posiedzenie Sekcji Chemii Medycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
oraz Komisji Syntezy i Projektowania Nowych
Leków. Wygłoszono referat „Fotosensybilizatory – synteza i zastosowanie w chemii, farmacji
i medycynie”. Komitet współorganizował konferencje naukowe. Konferencja „Optymalizacja
postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne
w dążeniu do bezpieczeństwa” dotyczyła zagadnień związanych z badaniami fizykochemicznymi i oceny właściwości postaci leku. Podczas
konferencji „9th International Symposium on
Chromatography of Natural Products” swoje
najnowsze osiągnięcia naukowe zaprezentowali wykładowcy, m.in. z Polski, Japonii, USA,
Austrii. Pozostałe konferencje to: VII Zjazd
Naukowy Polskiego Towarzystwa Farmakologii
Klinicznej i Terapii; „Etyka badań klinicznych.
Prawa pacjentów w badaniach klinicznych”.
Członkowie komitetu są konsultantami krajowymi w dziedzinie farmakologii i farmacji klinicznej. Na prośbę zainteresowanych jednostek
wykonują oni zadania opiniodawcze, doradcze
i kontrolne dla m.in. organów administracji
rządowej i NFZ.
Komitet Zdrowia Publicznego odbył cztery
zebrania plenarne oraz sześć posiedzeń prezy-

dium. Posiedzenia połączone były m.in. z Kongresem Zdrowego Starzenia „Zdrowie publiczne
wobec problemu starzejącego się społeczeństwa”.
Dwudniowe posiedzenie odbyło się w ramach
60-lecia powstania Instytutu Medycyny Pracy
w Łodzi. W trakcie posiedzenia wygłoszono
trzy referaty: „Aktualne problemy i możliwości
zdrowia publicznego w Polsce i UE”; „Występowanie, leczenie i prewencja wtórna zawałów
serca w Polsce”; „Strategia walki z rakiem”. Komitet był współorganizatorem pięciu konferencji
naukowych: 10th. Warsaw International Medical
Congress for Young Scientists, konferencja z cyklu „Jak poprawić zdrowie Polaków?”; „Zdrowie
w polityce każdego resortu”; „Zdrowie i aktywne starzenie się społeczeństwa”. Wszystkie pięć
konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez komitet obejmowało, w prezentacjach przygotowanych przez ekspertów komitetu,
kluczowe informacje o aktualnych wskaźnikach
zdrowotnych w Polsce. Komitet, współpracuje
z pełnomocnikiem Premiera ds. ustawy o zdrowiu
publicznym. Członkowie komitetu uczestniczą
w wybranych posiedzeniach Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia oraz dwóch podkomisji
w Sejmie RP. Komitet pełni funkcję Komitetu
Narodowego ds. współpracy z Międzyakademijnym Panelem ds. Medycznych (IAMP).
Czł. koresp. PAN Jan Albrecht
Przewodniczący Rady Kuratorów
Wydziału V Nauk Medycznych PAN
(kadencja 2011-2014)
W roku sprawozdawczym Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału – prof. Ewa
Szczepańska-Sadowska zaopiniowała pozytywnie pięć wniosków instytutów naukowych Wydziału o przyznanie środków finansowych na
działalność statutową na rok 2015.
Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału –
prof. Jan Albrecht uczestniczył w pracach Komisji ds. Współpracy z Zagranicą PAN. W grudniu
2014 r. zorganizował wizytę w Warszawie prof.
Alexeja Verkhratsky’ego, wybitnego neurofizjologa z Uniwersytetu w Manchester (Wielka Brytania). Prof. Alexej Verkhratsky wygłosił na uroczystej sesji Rady Naukowej Instytutu Medycyny
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Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
wykład, którego tytuł „Neurogliopathology:
Redefining neurological diseases” definiuje próbę
nowego spojrzenia na schorzenia ośrodkowego
układu nerwowego.
Rada Kuratorów Wydziału powołała 3 Komisje, które oceniły działalność za lata 2011-2013:
Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu,
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu i Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie. Wnioski z okresowej oceny Instytutów były
przedmiotem dyskusji (z aktywnym udziałem
dyrektorów ocenianych placówek) na zebraniu
plenarnym Wydziału w dniu 6 listopada 2014 r.
Rada Kuratorów Wydziału przeprowadziła
konkursy na stanowisko dyrektora w 2 Instytutach objętych zakresem działania Wydziału i rozpoczęła kolejne 2 postępowania konkursowe.
Rada dokonała oceny działalności 12 Komitetów naukowych działających przy Wydziale
za lata 2012-2013. Wyniki oceny w postaci wypełnionych Arkuszy Oceny dla 12 Komitetów
(podane również w ujęciu tabelarycznym) uzupełnione komentarzem Przewodniczącego Rady
Kuratorów Wydziału zostały omówione w czasie
zebrania plenarnego Wydziału w dniu 3 kwietnia.
Rada po dyskusji (w tym wysłuchaniu wypowiedzi Przewodniczących Komitetów) postanowiła
przyjąć w/w ocenę.
Ponadto, na zlecenie Prezesa Akademii Rada
Kuratorów Wydziału V przeprowadziła wraz
z Wydziałem II Nauk Biologicznych i Rolniczych ocenę działalności Międzynarodowego
Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie za lata 2011-2013. Wynikiem tej
oceny przygotowanej przez Komisję składającą
się z członków Wydziału II i V jest opracowanie
zatytułowane „Podsumowanie ocen Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) za lata 2011-2013, dokonanych
przez Rady Kuratorów Wydziałów II i V PAN”.
Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału wystąpił do Prezesa Akademii z wnioskiem
o przeprowadzenie przez firmę zewnętrzną audytu prawnego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Wyniki
audytu będą analizowane przez Radę.

INSTYTUT
BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN
Dyrektor: prof. dr hab. Jarosław Dziadek
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Antoni Różalski
Instytut (kategoria „B” w rankingu MNiSW) zatrudnia 57 pracowników, w tym 41 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 43
prace, z tego 38 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
realizowano: 23 projekty badawcze, 13 zadań badawczych w ramach działalności statutowej; we
współpracy z zagranicą realizowano 25 tematów.
Wybrane wyniki:
• W ramach projektu „Badanie mechanizmów
molekularnych na styku organizm ludzki-patogen-czynniki środowiska (InterMolMed)” opisano 3 przypadki rzadkiego niedoboru MASP-2
(mutacja obu alleli genu MASP2 w pozycji
+359), kluczowego enzymu uczestniczącego
w aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej.
Dwa z nich dotyczyły osób chorych na gruźlicę
płuc, natomiast jeden zaobserwowano u osoby zdrowej. Większość z kilkunastu opisanych
dotychczas przypadków związanych było z zakażeniami układu oddechowego lub nowotworami. Pierwotnie, częstość występowania tego
niedoboru w populacji europejskiej szacowano
na 0,0006, jednak wyniki ostatnich prac sugerują,
że może ona być kilkakrotnie wyższa. Wyniki
opublikowano w pracy „Mannan-binding lectinassociated serine protease-2 (MASP-2) deficiency
in two patients with pulmonary tuberculosis and
one healthy control”.
• Wykazano, że ważna dla procesów zapalnych cytokina IL-4 wzmaga aktywność jednego
z dwóch głównych systemów naprawy DNA,
tzw. NHEJ B zwiększając odporność komórki na
działanie różnych czynników genotoksycznych,
w tym leków przeciwnowotworowych. Systemy
naprawy DNA w komórkach eukariotycznych są
regulowane przez obecność czynników uszkadzających DNA w otoczeniu komórki. Nowym
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elementem regulacji tych systemów okazują się
zmiany w ekspresji i aktywności komponentów systemu naprawy DNA wywoływane przez
czynniki endogenne takie jak cytokiny. Wyniki
opublikowano w pracy „Interleukin-4 Enhances
PARP-Dependent DNA Repair Activity in vitro”.
• Prątki gruźlicy podczas procesu infekcji są
narażone na szereg czynników szkodliwych,
takich jak np. toksyczne związki azotu i tlenu,
które mogą prowadzić do uszkodzeń DNA, w tym
do uszkodzeń typu podwójne pęknięcia nici
(DSBs). Uszkodzenia takie w komórkach prątków mogą zostać naprawione z wykorzystaniem
mechanizmu homologicznej rekombinacji (HR)
bądź łączenia niehomologicznych końców DNA
(NHEJ). Poprzez konstrukcję ukierunkowanych
mutantów Mycobacterium tuberculosis pozbawionych zdolności do syntezy enzymów niezbędnych dla procesu HR, NHEJ lub obu równocześnie wykazano, że DNA prątków w komórkach
ludzkich makrofagów ulega uszkodzeniu poprzez
generowanie DSBs, lecz do naprawy tych uszkodzeń wystarczy tylko jeden z ww. mechanizmów
naprawczych HR lub NHEJ.
• Przeprowadzono pełną molekularną charakterystykę białka DnaG M. tuberculosis pod kątem
jego zastosowania, jako miejsca docelowego dla
nowych leków przeciwgruźliczych. Wykazano, że
białko to jest całkowicie niezbędne dla przeżycia
komórek mykobakterii, nawet w warunkach nadprodukcji prymaz typu eukariotycznego. Jednym
z najważniejszych problemów epidemiologicznych w chorobach infekcyjnych jest narastająca lekooporność prątków gruźlicy, w tym coraz
częstsza identyfikacja szczepów opornych na
większość znanych leków przeciwprątkowych.
Liczba obecnie stosowanych tuberkulostatyków
jest bardzo ograniczona, a ponadto znane leki
przeciwgruźlicze działają na zaledwie kilka wybranych miejsc docelowych w komórkach mykobakterii.
Osiągnięcia działalności naukowej jednostki
o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym:
• Wynalazek „Zastosowanie związków podstawionego chromenu” może mieć zastosowanie
medyczne. Leki immunosupresyjne hamujące
aktywność układu odpornościowego stosowane

są w celu zapobiegania odrzutom przeszczepów
oraz w terapii wielu chorób zapalnych, m.in. astmy, stwardnienia rozsianego, czy reumatoidalnego zapalenia stawów. Niestety, leki te wywołują
wiele skutków ubocznych, po ich podaniu układ
odpornościowy traci zdolność wydajnego zapobiegania infekcjom. Stwierdzono, że określone
związki podstawionego chromenu wybrane z rozległej grupy związków ogólnie nazwanej flawonoidami, wykazują działanie immunosupresyjne
i w związku z tym mogą być użyteczne jako
substancje czynne leków immunosupresyjnych,
a także mogą być stosowane do wytwarzania preparatów farmaceutycznych o działaniu immunosupresyjnym.
• Wykazanie możliwości wykorzystania metalokarboranu zawierającego żelazo do konstrukcji
sond DNA i bioczujnika do elektrochemicznej
detekcji materiału genetycznego wirusa ptasiej
grypy H5N1. Badania prowadzone były we
współpracy z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Wyniki prac są
przedmiotem wspólnej publikacji „DNA probe
modified with 3-iron bis(dicarbollide) for electrochemical determination of DNA sequence of
Avian Influenza Virus H5N1”.
• Opracowanie metod syntezy i zidentyfikowanie nowej klasy pochodnych adenozyny,
modyfikowanych klasterem boru o aktywności
przeciwbiałaczkowej. Badania prowadzone były
we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN. Wyniki badań
są przedmiotem wniosku patentowego krajowego (P 408 063) oraz wniosku międzynarodowego
skierowanego do Włoskiego Urzędu Patentowego
(RM2014A000459), przygotowywana jest również publikacja „In vitro antileukemic activity of
novel adenosine derivatives bearing boron cluster
modification”.
Zastosowania wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• Badania SNP genu MBL2 (dla lektyny wiążącej mannozę) wykazały istotnie wyższą częstość
występowania genotypów O/O wśród pacjentek
z pierwotnym rakiem jajnika, w porównaniu
z grupą kontrolną (zmiany łagodne jajników/jajniki bez zmian chorobowych). Jednakże genoty-
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py związane z niedoborem MBL (O/O i LXA/O)
związane były z dłuższą przeżywalnością kobiet
chorujących na raka jajnika. Zaobserwowano także istotnie wyższą ekspresję (na poziomie mRNA)
genów MBL2 i MASP2 (dla proteazy serynowej
2 związanej z MBL) w komórkach raka jajnika,
w porównaniu z komórkami niezmienionymi nowotworowo. Badania te opublikowano w pracach
„Mannose-Binding Lectin (MBL) and MBL-associated serine protease-2 (MASP-2) in women
with malignant and benign ovarian tumours”;
„Miejscowa synteza, mechanizmy jej regulacji
oraz zmiany ekspresji wybranych lektyn i proteazy serynowej MASP-2 w nowotworach jajnika”.
• Opracowanie i opublikowanie molekularnej
metody usprawniającej identyfikację serotypową
najczęściej występujących w Polsce chorobotwórczych serowarów S. enterica subsp. enterica.
Metoda pozwala na wstępną analizę genetyczną
szczepów i ograniczenie do minimum liczby koniecznych do przeprowadzenia testów serologicznych w procesie określania serotypu (PP).
• Badania epidemiologiczne dotyczące zakażeń
bakteryjnych pozwalają na precyzyjną identyfikację źródła zakażenia, rozprzestrzeniania się
danego szczepu czy też identyfikację szczepów
o podwyższonej zjadliwości. W przypadku prątków gruźlicy, badania epidemiologiczne oparte
są o metody molekularne różnicujące szczepy ze
względu na liczbę i/lub rozmieszczenie sekwencji
powtarzających się. Opracowano nową molekularną metodę przeznaczoną do badań epidemiologicznych prątków gruźlicy.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Wykazano, że stężenia fikoliny-1 (fikoliny M)
(jeden z czynników rozpoznających wzorce molekularne związane z patogenami, zaangażowanych
w aktywację dopełniacza na drodze lektynowej)
u noworodków, u których rozwinęła się sepsa
(mediana: 1,1 µg∙ml-1) są istotnie wyższe w porównaniu ze zdrowymi noworodkami (mediana:
0,9 µg∙ml-1; p = 0,00006). Stężenia fikoliny-1
w grupie noworodków, u których doszło do zakażeń okołoporodowych lecz nie do rozwoju sepsy
także okazały się istotnie wyższe (1,3 µg∙ml-1)
niż w grupie kontrolnej (p = 0,003), (współpraca
z Aarhus University).

• Wykazano, że stężenia proteazy MASP-2 (enzym inicjujący aktywację dopełniacza na drodze
lektynowej) u noworodków, u których rozwinęła się sepsa (mediana: 157 ng∙ml-1) są istotnie
wyższe w porównaniu ze zdrowymi noworodkami (mediana: 102 ng∙ml-1; p = 0,002). Stężenia
MASP-2 w grupie noworodków, u których doszło
do zakażeń okołoporodowych, lecz nie do rozwoju sepsy także okazały się istotnie wyższe (208
ng∙ml-1), niż w grupie kontrolnej (p = 0,0002),
(współpraca z Aarhus University i Scottish National Blood Transfusion Service, National Science
Laboratory).
• Wykazano, że za oddziaływanie lektyny wiążącej mannozę z bakteriami Yersinia enterocolitica odpowiedzialny jest region heptozowy,
zlokalizowany w oligosacharydzie rdzeniowym
LPS (współpraca z University of Helsinki).
Tytuł profesora otrzymała Maria Anna Ko
walska.
W ramach specjalnego urządzenia badawczego
„Infrastruktura do prowadzenia i utrzymania kolekcji hodowli komórkowych, kolekcji szczepów
bakteryjnych i wirusowych oraz plazmidów, jako
unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu” Instytut posiada unikalną kolekcję hodowli komórkowych, kolekcję szczepów
bakteryjnych i wirusowych oraz plazmidów.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
w Dziedzinie Biologii Medycznej. W ramach
Centrum działają Laboratoria: Transdukcji Sygnału i Homeostazy Środowiskowej, Hodowli
Komórkowych i Tkankowych, Diagnostyki Molekularnej.
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 Platforms for Chemical Biology EU-OPENSCREEN;
Polish Infrastructure of Open Screening Platforms
for Chemical Biology POL-OPENSCREEN;
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Centrum Zaawansowanych Technologii „BioTechMed. Instytut podpisał 4 umowy o utworzeniu konsorcjum w celu realizacji badań.
 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 (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 181 pracowników, w tym 73 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
439 prac, z tego 110 prac w recenzowanych
czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 82 projekty badawcze,
33 zadania badawcze w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
31 tematów.
Wybrane wyniki:
• Badano, czy blokada receptorów NMDA zapobiegnie zmianom funkcjonalnym. Stres znacząco i specyficznie upośledzał funkcje poznawcze
oceniane w teście przyłączenia uwagi. Podanie
ketaminy przed stresem zapobiegało upośledzeniu elastyczności poznawczej, co sugeruje,
że ketamina posiada własności pro-kognitywne
w warunkach stresu.
• Wykazano, że jednym z ważnych czynników
biorących udział w efektach neurotoksycznych
dynorfiny w modelu bólu neuropatycznego są
cytokiny prozapalne pochodzące z gleju aktywowanego uszkodzeniem układu nerwowego.
Zahamowanie tej aktywności znacznie osłabia
niekorzystne efekty dynorfiny, jednego z czynników rozwoju bólu neuropatycznego.
• Wykazanie istotnych mechanizmów leżących
u podstaw przeciwdepresyjnego efektu badanych amin z grupy tetrahydroizochinoliny, TIQ

i 1MeTIQ przy zastosowaniu mikrodializy in vivo
w prążkowiu szczura.
Osiągnięcie działalności naukowej jednostki
o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym:
• Wykazano, że czynnik wzrostowy pochodzenia mózgowego (BDNF) i jego receptor trkB
w strukturach limbicznych odgrywają rolę zarówno w prodepresyjnym efekcie uszkodzenia układu
dopaminergicznego, jak i w przeciwdepresyjnym
działaniu przewlekłego podania pramipeksolu,
w tym modelu przedklinicznej fazy choroby Parkinsona u szczurów. Przedstawione wyniki sugerują, że pramipeksol – preferencyjny agonista receptorów D3 – może wykazywać korzystne efekty
w leczeniu zaburzeń depresyjnych we wczesnych fazach choroby Parkinsona oraz wskazują
na neurochemiczny mechanizm jego działania.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• W ramach prowadzonych wspólnie z ośrodkami zagranicznymi badań stworzona została genetycznie modyfikowana mysz D1-ACREB, u której wyrażane jest udoskonalone białko hamujące
aktywność CREB wyłącznie w neuronach posiadających receptory dopaminy D1. Jak pokazały
badania behawioralne, ekspresja ACREB spowodowała zmiany we wrażliwości na działanie
kokainy oraz zmiany w zachowaniach lękowych
i kojarzonych z depresją. Z drugiej strony, profilowanie ekspresji genów pokazało, że obecność
ACREB nie upośledzała w znamienny sposób zależną od aktywności ekspresję genów. Obserwowane zmiany były dokładnie przeciwstawne do
wyników przeprowadzonych wcześniej w ramach
tej samej współpracy badań nad zwierzętami z delecją genu kodującego CREB w neuronach D1.
Uzyskane wyniki, z jednej strony częściowo potwierdzają znaczenie CREB w molekularnych mechanizmach związanych z pamięcią, ale jednocześnie podważają ścisłą zależność między zależną od
aktywności ekspresją genów a zmianami plastycznymi prowadzącymi do powstawania pamięci.
• W badaniach „Poszukiwanie mechanizmów leżących u podstaw neurotoksyczności w chorobie
Parkinsona – badania w modelach zwierzęcych”
uzyskane wyniki wskazują, że neurodegeneracja
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w modelu MPTPp była związana z polaryzacją
mikrogleju do fenotypu prozapalnego M1. Obserwowany wzrost markerów fenotypu przeciwzapalnego M2 po podaniu rozyglitazonu może
leżeć u podstaw jego działania neuroprotekcyjnego w zwierzęcych modelach choroby Parkinsona.
Zatem, związki immunomodulujące, które wpływają na polaryzację mikrogleju promując fenotyp
M2 mogą mieć duże znaczenie dla skutecznej
terapii tej choroby. Wyniki badań opublikowano
w pracy „Dynamic changes in pro- and anti-inflammatory cytokines in microglia after PPAR-γ
agonist neuroprotective treatment in the MPTPp
mouse model of progressive Parkinson’s disease”.
• Kontynuowano badania nad ligandami receptorów serotoninowych. Wyniki dotyczą nowej, liczącej 47 pochodnych, grupy związków.
Związki te zostały zaprojektowane z pomocą
teoretycznych metod modelowania molekularnego, otrzymane z wykorzystaniem syntezy na
fazie stałej oraz scharakteryzowane in vitro pod
kątem powinowactwa do receptorów 5-HT7
i 5-HT1A. W rezultacie przeprowadzonych badań
zidentyfikowano kilkanaście pochodnych wykazujących wysoką aktywność do badanych typów
receptora serotoninowego. Ponadto, na podstawie
wyników dokowania do homologicznego modelu
receptora 5-HT7 określono istotną rolę wiązań
halogenowch w tworzeniu kompleksu związków
z resztami aminokwasowymi w kieszeni wiążącej
białka, co stanowi ważne wskazówki dla projektowania kolejnych generacji ligandów receptora
5-HT7. Wyniki opublikowano w pracy „Solidsupported synthesis, molecular modeling, and
biological activity of long-chain arylpiperazine
derivatives with cyclic amino acid amide fragments as 5-HT7 and 5-HT1A receptor ligands”.
Tytuł profesora uzyskały: Agnieszka BastaKaim i Krystyna Gołembiowska.
Uzyskany doktorat:
Anna Sławińska Potencjał terapeutyczny Lu
AF21934, pozytywnego allosterycznego modulatora dla receptorów metabotropowych typu
mGlu4.
Instytut należy do centrum PAN pn. Centrum
Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych
(ICNFCM).

W Instytucie działa Centrum Doskonałości „Neuropharmacology in Search for New Perspective in
Respond to the Demand of Emerging European
Society”.
Instytut należy do sieci naukowej „Poszukiwanie
wewnątrzustrojowych punktów uchwytu potencjalnych leków neurotropowych NEUROFARMAKOLOGIA”.
Instytut jest członkiem 7 konsorcjów naukowych,
w tym m.in.: Polskie Konsorcjum Innowacyjnych
Zastosowań Izotopów Promieniotwórczych; Konsorcjum PAN-AKCENT; Konsorcjum Innowacyjnych Metod Obrazowania Biomedycznnego
„IOITOB”; Konsorcjum naukowe POL-OPENSCREEN; Konsorcjum naukowe powołane
w celu złożenia wniosku „Nowa farmakoterapia
chorób neurodegeneracyjnych z zastosowaniem
innowacyjnych inhibitorów kinaz” do konkursu
w programie INNOTECH; Konsorcjum naukowe
pomiędzy Instytutem Farmakologii PAN a Spółką SELVITA S.A. w Krakowie w celu złożenia
wniosku „Nowa farmakoterapia chorób neurodegeneracyjnych z zastosowaniem innowacyjnych
inhibitorów kinaz” do konkursu w programie
INNOTECH w ścieżce programowej IN-Tech,
ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.
 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 (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 72 pracowników, w tym 37 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
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Działalność naukowa: opublikowano łącznie
70 prac, z tego 44 prace w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 43 projekty badawcze, 44
zadania badawcze w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
10 tematów.
Wybrane wyniki:
• Uzyskano podwójnie transgeniczne zwierzęta
i przeprowadzono ich molekularno-cytogenetyczną charakterystykę. Wykazano ekspresję transgenów i obniżenia poziomu immunogenności
tkanek świń. Opracowano nowy system wprowadzania konstrukcji genowych z zastosowaniem
magnetofekcji, płyny do przechowywania organów do przeszczepów oraz scharakteryzowano
zastawki transgenicznych świń. Wyniki zawarto
w 6 publikacjach.
• W badaniach „Analiza polimorfizmów miejsc
wiązania microRNA (miRSNP) w 3’UTR genów
związanych z białaczkami oraz ich wpływu na
ekspresję białek” wykazano, że polimorfizm
miejsc wiązania microRNA moduleje ryzyko
rozwoju ostrej białaczki limfoblastycznej oraz
ostrej przewlekłej białaczki szpikowej. Wyniki
opublikowano w 3 pracach.
• Wykonano 2 próby kliniczne z wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzenia
miogennego. W ponad 60% uzyskano poprawę
wydolności zwieraczy odbytu w populacji cechującej się miejscowym urazem bez uszkodzeń
o podłożu neurologicznym, zaś w grupie pacjentów z kardiomiopatią „no option” wykazano miejscową poprawę kurczliwości przy pionierskim
użyciu ludzkich mioblastów modyfikowanych
genetycznie, w których usunięto właściwości
pro-arytmogenne.
Osiągnięcie działalności naukowej jednostki
o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym:
• Wykazanie antyarytmicznego działania modyfikacji genem koneksyny 43 ludzkich mioblastów szkieletowych w modelu regeneracji serca
pozawałowego. Wyniki opublikowano w pracy
„In vitro and in vivo characteristics of connexin
43-modified human skeletal myoblasts for future
clinical applications”.

Zastosowania wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym, działania zwiększające innowacyjność:
• Uzyskane wyniki badań nad genetycznym
podłożem pierwotnej dyskinezy rzęsek pozwalają, na podstawie badania wybranych eksonów
w 11 genach PCD, na określenie sprawczych mutacji u połowy polskich chorych na PCD.
• Opracowanie metody jednoczesnej detekcji
mutacji punktowych i rearanżacji genowych
(CNV) na podstawie analizy profili topnienia
w wysokiej rozdzielczości.
• Wykazano znaczenie genów układu interleukiny-2 w patomechanizmie autoimmunizacji
skierowanej przeciwko korze nadnerczy. Warianty genów IL2 oraz IL2RA wiążą się z występowaniem schorzeń autoimmunizacyjnych układu
dokrewnego i mogą stanowić marker ryzyka ich
rozwoju o potencjalnym zastosowaniu we wczesnej diagnostyce.
• Wskazano na przydatność oceny ekspresji
genów ATM i FHIT w monitorowaniu przebiegu
choroby nowotworowej. Potwierdzono łagodniejszy przebieg raków zależnych od HPV i raków
odtytoniowych. Sformułowano na piśmie postulat
oszczędnego leczenia przypadków raka HPV(+).
Działalność zaplecza naukowego jednostki,
o charakterze ogólnośrodowiskowym:
• Instytut prowadzi Bank DNA dla rodzin z polipowatością jelita grubego oraz Bank DNA dla rodzin z dystrofią mięśniową Duchenne’a/Beckera.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• Stworzenie krajowego punktu referencyjnego
specjalizującego się w diagnostyce PCD + standard operating procedures dla każdej metody
diagnostyki PCD. Przygotowano polską wersję
broszury informacyjnej dla pacjentów na temat
PCD (we współpracy ze stowarzyszeniami pacjentów PCD ze Szwajcarii, Niemiec oraz Stanów
Zjednoczonych). Wyniki opublikowano w pracy „CCDC151 mutations cause primary ciliary
dyskinesia by disruption of the outer dynein arm
docking complex formation”.
• Określenie uszkodzeń plemnikowego DNA/
struktury chromatyny u mężczyzn – nosicieli
translokacji z niepowodzeniami rozrodu – we
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współpracy z Instytutem Chorób Dziedzicznych (Lwów, Ukraina) i Zakładem Genetyki
Klinicznej UM w Białymstoku oraz Uniwersytetem w Pittsburgu (USA). Wspólne publikacje:
„Cytogenetic and molecular analyses of de novo
translocation dic(9;13)(p11.2;p12) in an infertile
male”; „Sperm FISH and chromatin integrity in
spermatozoa from a t(6;10;11) carrier”.
Uzyskana habilitacja:
Maciej Giefing Identyfikacja genów powiązanych
z patogenezą klasycznego chłoniaka Hodgkina.
Uzyskane doktoraty:
Tomasz Kolanowski Zmiany architektury jądrowej
i transkryptomu w procesie różnicowania ludzkich
komórek macierzystych pochodzenia biogennego;
Magdalena Kostrzewska-Poczekaj Analiza amplifikowanych regionów chromosomów zawierających potencjalne onkogeny w płaskonabłonkowym nowotworze krtani;
Agnieszka Malcher Identyfikacja genów krytycznych dla procesu spermatogenezy; próba określenia molekularnych markerów azoospermii;
Marta Olszewska Analiza cytogenetyczna plemników i komórek gametogenicznych u nosicieli translokacji chromosomowych wzajemnych
(TCW) z niepowodzeniami rozrodu;
Marcin Szaumkessel The analysis of Fanconi anemia/BRCA pathway genes in laryngeal carcinoma.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości:
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii.
Instytut należy do sieci naukowych: „Wielko
polskie Centrum Badań Przyrodniczych i Medycznych”; „Biotechnologia rozrodu zwierząt”.
Instytut jest członkiem 7 konsorcjów naukowych,
w tym m.in.: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii; Cancerfingerprints; EPICELL; Konsorcjum międzynarodowe w ramach
Akcji COST IS1303; Konsorcjum projektu Medpig; Konsorcjum projektu Onkokan.
 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 (kategoria „A” w rankingu MNiSW) zatrudnia 217 pracowników, w tym 84 naukowych
(zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na
pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
216 prac, z tego 161 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 95 projektów badawczych,
34 zadania badawcze w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
36 tematów.
Wybrane wyniki:
• Wykazano, że wbrew dominującemu poglądowi, różnica w sile wiązania (affinity) kompleksu
peptyd/MHC przez receptor TCR na niedojrzałych limfocytach w grasicy, nie odgrywa decydującej roli w ukierunkowaniu różnicowania i pozytywnej selekcji efektorowych (CD4+Foxp3-)
i regulatorowych (CD4+Foxp3+) limfocytów T
oraz, że za różnice repertuarów TCR tych komórek odpowiedzialna jest selekcja negatywna.
• Odkryto nieznaną funkcję limfocytarnego
czynnika transkrypcyjnego Ikaros polegającą na
inaktywowaniu promotora genu NWC, trzeciego ewolucyjne konserwowanego genu w locus
genów RAG warunkujących rearanżację genów
kodujących receptory antygenowe na limfocytach
T i B.
• Z opuszki węchowej pacjenta z całkowitym
pourazowym przerwaniem rdzenia kręgowego
wyizolowano komórki gleju węchowego. Po
12 dniach hodowli przygotowano zawiesinę tych
komórek do transplantacji w okolicę uszkodzenia rdzenia (dodatkowo uzupełnioną wszczepami
z nerwów skórnych). Po 19 miesiącach rehabilitacji pacjent uzyskał powrót czucia i zależnej
od woli ruchomości w wybranych mięśniach
kończyn dolnych. Wyniki specjalistycznych
badań neurologicznych i neurofizjologicznych

– 217 –

wskazują na możliwość uzyskania regeneracji
aksonów dróg eferentnych i aferentnych przez
obszar uszkodzenia rdzenia kręgowego, który
został poddany operacji rekonstrukcyjnej.
• Uważa się, iż prawdopodobnie w patogenezie
schizofrenii uczestniczą procesy immunologiczne, a zwłaszcza dysregulacja sieci cytokinowej.
Celem projektu było zbadanie wpływu polimorfizmu IL6-174G/C, poziomu IL-6 i CRP w surowicy na: ryzyko zachorowania na schizofrenię, kliniczne objawy choroby oraz zdolności poznawcze
pacjentów. Zaobserwowano korelację między
poziomem IL-6 i CRP w surowicy a ryzykiem
zachorowania na schizofrenię i obniżonymi zdolnościami poznawczymi pacjentów. Nie wykazano
związku polimorfizmu IL6 -174G/C z chorobą.
Zastosowanie wyników badań naukowych
o znaczeniu społecznym:
• W Instytucie testowane są nowe preparaty chemiczne i pochodzenia naturalnego o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym
i immunostymulującym, prowadzone zgodnie
z międzynarodowym programem badań przesiewowych, obowiązującym w selekcji i rekomendacji potencjalnych leków do zaawansowanych
badań przedklinicznych i klinicznych.
Uzyskano patenty: „Method of production of
polyanionic drug-carrier conjugates”; „Sposób
i zestaw do wykrywania enzootycznej białaczki
bydła”.
Działalność zaplecza naukowego jednostki
o charakterze ogólnośrodowiskowym:
• Instytut prowadzi Polską Kolekcję Mikroorganizmów (PCM), która obejmuje okło 3000
szczepów bakterii. Gromadzone szczepy to
w dużej mierze szczepy typowe – otrzymane ze
znanych światowych kolekcji (ATCC, NCTC,
CIP, CCM, JCM, DSM, CNCC, CCUG, NRRL
i inne). Szczepy są konserwowane (liofilizacja),
przechowywane i dostarczane w miarę potrzeby
pracownikom Instytutu oraz zainteresowanym
laboratoriom krajowym i zagranicznym. Kolekcja obejmuje zestawy szczepów do badania
aktywności antybiotyków, środków dezynfekcyjnych, związków rakotwórczych, lizozymu
i fagocytów.

• Kolekcja Linii Komórkowych Instytutu zgromadziła, w ciągu 35-letniej działalności ponad
200 referencyjnych linii komórkowych, około 30
linii wariantowych, klonów i selektantów, kilkanaście linii hybrydoma produkujących przeciwciała monoklonalne oraz ponad 20 linii mysich
nowotworów, pasażowanych in vivo. Kolekcja
prowadzi hodowle pierwotne i krótkoterminowe komórek ludzkich i zwierzęcych oraz ustala
i charakteryzuje nowe linie komórkowe, m.in. za
pomocą transfekcji odpowiednio onkogenami lub
genami wirusowymi.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• We współpracy z Center for Biotechnology
and Genomic Medicine, Georgia Regents University, Augusta, Georgia USA wykazano, że
wbrew dominującemu poglądowi, różnica w sile
wiązania (affinity) kompleksu peptyd/MHC
przez receptor TCR na niedojrzałych limfocytach
w grasicy, nie odgrywa decydującej roli w ukierunkowaniu różnicowania i pozytywnej selekcji
efektorowych (CD4+Foxp3-) i regulatorowych
(CD4+Foxp3+) limfocytów T oraz, że za różnice
repertuarów TCR tych komórek odpowiedzialna
jest selekcja negatywna.
• Wspólne badania z Instytutem Mikrobiologii
im. Winogradskiego, Rosyjskiej Akademii Nauk
(Moskwa, Rosja) doprowadziły do ustalenia
metodyki produkcji wysoko oczyszczonych (do
poziomu czystości immunologicznej) natywnych
białek kapsydowych bakteriofaga T4. Białka te
zostały wykorzystane do porównawczej oceny
immunogenności poszczególnych elementów
powierzchniowych kapsydu i w konsekwencji
pozwoliły na wskazanie elementów wysoko
immunogennych. Jest to pierwsza praca identyfikująca elementy strukturalne bakteriofaga
odpowiedzialne za indukowanie pamięci immunologicznej i odpowiedzi przeciwko cząstkom
fagowym. Wyniki badań przedstawiono w pracy
„Immunogenicity studies of proteins forming the
T4 phage head surface”.
• We współpracy z Zakładem Immunologii
Gnotobiologii i Mikrobiologii Instytutu Akademii
Nauk Republiki Czeskiej badane są właściwości
antygenowe struktur powierzchniowych bakterii
probiotycznych, głównie z rodzaju Lactobacillus
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i Bifidobacterium. Ustalono strukturę szeregu
polisacharydów otoczkowych tych bakterii oraz
skład immunoreaktywności wybranych białek
powierzchniowych. Uzyskane wyniki wskazują
na istotny udział polisacharydów otoczkowych
w regulacji odpowiedzi immunologicznej komórek ssaczych, co daje szanse ich wykorzystania
w terapiach schorzeń związanych z nieswoistymi zapaleniami jelit oraz alergiami. Immunoreaktywne białka powierzchniowe będą z kolei
podstawą do tworzenia nośników szczepionek
koniugatowych nowej generacji.
Uzyskane habilitacje:
Jacek Rybka Wykorzystanie Kdo jako markera
chemicznego lipopolisacharydów i NeuAc w analizach immuno-chemicznych oraz analiza ilościowa endotoksyn przy użyciu markera Kdo i technik
mikrosystemowych;
Jakub Siednienko Określenie nowych mechanizmów regulacji odpowiedzi antywirusowej zależnej od receptora TLR3.
W Instytucie prowadzi działalność Centrum Medyczne i jest kontynuacją NZOZ, po dostosowaniu się do nowej ustawy dotyczącej działalności
jednostek prowadzących działalność leczniczą.
Wykonuje się badania dla celów transplantacyjnych, typowanie antygenów zgodności tkankowej
(HLA) w celach diagnostycznych i diagnostykę
molekularną predyspozycji do wybranych chorób
nowotworowych oraz prowadzi się eksperymentalną terapię bakteriofagami, opornych na antybiotyki zakażeń bakteryjnych. Ośrodek współpracuje z placówkami służby zdrowia w kraju
i za granicą.
Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości
(Centre of Excellence – IMMUNE) za uczestnictwo w programie „Quality of Life and Management Resources”, ogłoszonym przez Komisję
Europejską w Brukseli.
Instytut uzyskał status Krajowego Naukowego
Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018.
Instytut jest członkiem 14 konsorcjów naukowych, w tym m.in.: Konsorcjum Wrocławskie
Centrum Biotechnologii; Projekt SeCuRe –

konsorcjum zakwalifikowane do umieszczenia
na liście Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej MNiSW; Projekt Cells Therapy
w ramach programu INNOMED „Opracowanie
w toku zaawansowanych prac B+R metody podawania do kości komórek (1) krwiotwórczych
razem z mezenchymalnymi komórkami podścieliska, jako elementem osłonowym i (2) zabijających białaczkę”; Projekt NCBiR „Biologiczna
stabilizacja mikrobiologii wody przeznaczonej do
spożycia”; Projekt badawczy POIG „Optymalizacja charakterystyki i przygotowania preparatów
fagowych do celów terapeutycznych”.
 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
(do 27 listopada 2014 r.)
P.o. Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej W. Ziemba
(od 28 listopada 2014 r.)
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab.
Joanna B. Strosznajder
Instytut (kategoria „A” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 260 pracowników, w tym 104 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie
216 prac, z tego 161 prac w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano: 81 projektów badawczych,
23 zadania badawcze w ramach działalności statutowej; we współpracy z zagranicą realizowano
38 tematów.
Wybrane wyniki:
• Realizując zadanie „Diagnostyka molekularna
laminopatii, zaniku rdzeniowego mięśni i polineuropatii genetycznie uwarunkowanych w ujęciu współczesnej genomiki – analiza eksomów”
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oznaczono biomarkery w surowicy krwi chorych,
które pomagają w określeniu dysfunkcji mięśnia
sercowego, monitorowaniu farmakoterapii oraz
kwalifikacji chorych do leczenia inwazyjnego.
Założeniem badań było porównanie czułości peptydów natriuretycznych, tenascyny C, osteopontyny, metaloproteinaz macierzy oraz ich tkankowych inhibitorów w wykrywaniu kardiomiopatii
rozstrzeniowej u chorych z dystrofią mięśniową
Emery’ego-Dreifussa zależną od emerynopatii
(EDMD1) lub od laminopatii (EDMD2). Analiza wybranych biomarkerów w surowicy chorych z EDMD pokazała, że największą wartość
w ocenie stanu kardiologicznego oraz w przewidywaniu odpowiedzi na terapię wykazuje osteopontyna i TIMP3, zaś szeroko wykorzystywane
w praktyce kardiologicznej peptydy natriuretyczne, BNP i NT-proBNP, użyteczne są we wczesnej
diagnostyce niewydolności serca i mają mniejsze
znaczenie diagnostyczne.
• W projekcie badawczym „Ocena ludzkich komórek somatycznych pochodzących z Galarety
Whartona, przeszczepianych w postaci trójwymiarowych agregatów do tkanki nerwowej mózgu szczura: badanie mechanizmów ich przeżycia
i funkcji w warunkach ex vivo i in vivo” wykazano znamienny neuroprotekcyjny wpływ OPCs na
uszkodzoną tkankę. Za efekt ten odpowiedzialny
jest m.in. wydzielany przez komórki BDNF. Z kolei wydzielane przez OPCs czynniki SCF oraz
IL-10 przyczyniają się do stymulacji proliferacji
komórek, w tym związanych z modulacją odpowiedzi immunologicznej. Przeprowadzone badania po raz pierwszy wykazały neuroprotekcyjne
i immunomodulujące właściwości OPCs, mogące
znaleźć zastosowanie w terapiach komórkowych.
Progenitory oligodendrocytów (oligodendrocyte progenitor cells, OPCs), dające początek
komórkom odpowiedzialnym za mienilizację
ośrodkowego układu nerwowego, wykazują wiele
cech neuralnych komórek macierzystych.
• W projekcie badawczym „Kinazy sfingozyny w molekularnych mechanizmach sekrecji
α-synukleiny i jej cytotoksyczności. Znaczenie
w chorobie Parkinsona i innych synukleinopatiach” wykazano, że ceramid powoduje znamienne obumieranie komórek ludzkiej neuroblastomy
SH-SY5Y poprzez: zahamowanie szlaku przekaźnictwa sygnału zależnego od PI3-K/Akt, ak-

tywację polimerazy poli(ADP-rybozy) (PARP),
obniżenie ekspresji białek anty-apoptotycznych
z rodziny Bcl-2 z jednoczesnym wzrostem ekspresji dla białek pro-apoptotycznych (HRK i Bax).
Stwierdzono, że inhibitory PARP jak i sfingozyno-1-fosforan (poprzez receptory S1P1 i S1P3)
wykazują istotne działanie neuroprotekcyjne.
Osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami zagranicznymi:
• W projekcie „MRI Navigated Enhancement
of Mesenchymal Stem Cell (MSC) Homing Toward Stroke Lesion – Evaluating an Impact on
Animal Recovery with Behavioral Testing and
Imaging” wyniki badań MRI i bioluminescencji ujawniły wysoką żywotność allogenicznych
GRP przeszczepionych do śródmózgowia w obu
grupach zwierząt, w porównaniu z przeszczepem do ciała modzelowatego. Transplantacje
do zwierząt immunokompetentnych skutkowały
dłuższym przeżyciem GRP i ograniczoną reakcją
immunologiczną wrodzoną i adaptacyjną biorców. Wyniki opublikowano w pracy „Survival of
Neural Progenitors Allografted into the CNS of
Immunocompetent Recipients is Highly Dependent on Transplantation Site”.
• W badaniach wrażliwości neuralnych komórek macierzystych na obecność neurotoksyny
rozwojowej, w zależności od składu i geometrii
powierzchni biofunkcjonalnej (we współpracy
z Institute for Health and Consumer Protection,
European Commission, Joint Research Centre,
Ispra, Włochy), otrzymano domeny biofunkcjonalne metodą drukowania wzoru biomolekuł
(litografia miękka) oraz mikronakraplania biomolekuł. Do przygotowania domen użyto substancji
adherentnych: peptydów poliaminokwasowych
oraz białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Zapewniają one mikrośrodowisko aktywnie wpływające na proliferację i różnicowanie neuralnych
komórek macierzystych, co pozwala badać mechanizmy molekularne sterujące procesem różnicowania neuralnych komórek macierzystych
oraz mechanizmy odpowiedzi tych komórek na
obecność neurotoksyny rozwojowej – chlorku
metylortęci.
• We współpracy z Institute Klinicke a Experimentalni Mediciny, Praga (Czechy) stwierdzono,
że u szczurów TGR niedobór wewnątrznerkowych
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pochodnych cytochromu P450 w szlaku epoksygenacji (EET) przyczynia się do chronicznego
uszkodzenia nerek w modelu nadciśnienia zależnego od angiotensyny II. Zwiększenie aktywności
EET prowadzi w tym modelu do zmniejszenia
uszkodzenia nerek. Stwierdzono także, że zahamowanie sEH obniża ciśnienie krwi u szczurów
transgenicznych i że efekt ten jest mediowany
przez istotny wzrost wewnątrznerkowego stężenia kwasów EET i ich efektu natriuretycznego.
Zahamowanie sEH pozostaje bez wpływu na
układ renina-angiotensyna.
Uzyskano patenty: „Medical application of a lipid
derivative of dopamine”; „Medical application
of lipid derivatives of dopamine and methods of
their production”; „Microstructural protein preparations conteining adsorber biologically active
substances and their application in medicine and
cosmetics”.
Tytuł profesora uzyskali: Leonora Maria Bużańska, Marek Dąbrowski, Andrzej Wojciech
Ziemba.
Uzyskane habilitacje:
Jarosław Andrychowski Zapobieganie i modyfikowanie bliznowacenia w miejscach operacyjnej
interwencji neurochirurgicznej. Obserwacje kliniczne i badania doświadczalne;
Grzegorz Arkadiusz Czapski Rola kinazy cyklinozależnej 5 w molekularnych mechanizmach
toksyczności białek o zaburzonej konformacji;
Katarzyna Kaczyńska Znaczenie wybranych
neuropeptydów: bombezyny, somatostatyny
i neuropeptydu Y w obwodowej regulacji wzorca
oddechowego i funkcji sercowo-naczyniowych
u uśpionych szczurów;
Grzegorz Sulkowski Rola ekscytotoksyczności
glutaminianu w patogenezie autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego (EAE)
szczura – badanie potencjału neuroprotekcyjnego
antagonistów receptorów glutaminianergicznych;
Joanna Sypecka Charakterystyka progenitorów
oligodendrocytarnych oraz ocena wpływu lokalnego mikrośrodowiska na rozwój i funkcje oligodendrocytów;
Agnieszka Walkowska Nerwy nerkowe, tlenek
azotu i cytochrom P-450 w regulacji funkcji nerek
i w kontroli ciśnienia tętniczego u szczurów nor-

motensyjnych i w doświadczalnym nadciśnieniu.
Uzyskane doktoraty:
Mariusz Berdyński Badanie podłoża genetycznego otępienia czołowo-skroniowego i stwardnienia
zanikowego bocznego;
Jan Dąbrowski Modyfikacja wskaźników zmęczenia ośrodkowego za pomocą aminokwasowych
suplementów żywieniowych;
Magdalena Gewartowska Nowa metoda przechowywania w bezwodnym chlorku sodu naczyń
tętniczych do przeszczepienia;
Agnieszka Anna Stasińska Wpływ lipidowych
pochodnych dopaminy na chemiczną regulację
oddychania u czuwających szczurów.
Przy Instytucie działa Zintegrowane Centrum Doskonałości Chemii Medycznej Neuropeptydów.
Instytut należy do 8 sieci naukowych, w tym m.in.:
„Poszukiwanie wewnątrzustrojowych punktów
uchwytu potencjalnych leków neurotropowych”;
„Farmakologiczna i genetyczna protekcja oraz
cytoprotekcja w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego”; „Polska Sieć Mitochondrialna
MITONet.pl”; „Polska Sieć Naukowa Chemii
Medycznej Peptydów PEPTOLEK.PL”; „Polska
Sieć Biologii Komórkowej”.
Instytut jest członkiem 8 konsorcjów naukowych,
w tym m.in.: Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie Biomedycyny, Biotechnologii
i Informatyki Stosowanej (CZT BIM); Biocentrum Ochota Polskiej Akademii Nauk; Konsorcjum realizujące projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Zastosowanie pochodnych
poliizoprenoidów, jako nośników leków i regulatorów metabolizmu”; Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT); Repozytorium
Cyfrowe Instytutów Naukowych RCIN.
Instytut tworzy klastry: Mazowiecki Klaster Peptydowy; Ogólnopolski Klaster Naukowy AliceMed; 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 PAN

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. Nr 106,
poz. 674). Jako samodzielna jednostka badawcza
działa od stycznia 1999 roku.
Dyrektor: czł. koresp. PAN Jacek Kuźnicki
Przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu
Doradczego: prof. Anna Tramontano
Instytut (kategoria „A+” w rankingu MNiSW)
zatrudnia 121 pracowników, w tym 59 naukowych (zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu
na pełne etaty).
Działalność naukowa: opublikowano łącznie 53
prace, z tego 49 w recenzowanych czasopismach
naukowych o zasięgu międzynarodowym; realizowano 82 projekty badawcze.
Wybrane wyniki:
• RNA w komórkach występuje i pełni swoją
funkcję biologiczną w kompleksach z białkami,
dlatego kluczowe jest przewidywanie nie tylko
struktury samych cząsteczek RNA, ale także ich
oddziaływań i kompleksów. Dzięki opracowanym
w Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka metodom służącym do komputerowego przewidywania struktury RNA i kompleksów białek
z RNA oraz zastosowaniu tych metod w praktyce,
w połączeniu z metodami doświadczalnymi, możliwe było ustalenie struktury i funkcji ludzkich
białek CMTR1 i CMTR2. Wykazano, że białko
CMTR2 w komórkach ludzkich, obok niezależnie
zidentyfikowanego białka CMTR1, pełni funkcję
enzymu odpowiedzialnego za metylację jednej
z ryboz na końcach 5’mRNA oraz niektórych klas
niekodujących RNA, w ramach biosyntezy tzw.
„kapu” (ang. cap). Metylacja kapu jest niezbędna
do funkcjonowania komórek ludzkich, jest ona

także używana przez wirusy replikujące się w cytoplaźmie komórek ludzkich do „maskowania”
wirusowych RNA w celu uniknięcia nieswoistej
odpowiedzi immunologicznej. Struktury domen
katalitycznych CMTR1 i CMTR2 w kompleksach
z RNA ustalone w badaniach wyjaśniły mechanizm oddziaływania tych białek z kapem oraz
doprowadziły do zidentyfikowania kluczowych
różnic między wiązaniem kapu przez te białka
oraz przez analogiczne enzymy wirusowe. Odkrycie to będzie mogło stanowić podstawę do
stworzenia nowych leków przeciwwirusowych.
Badania opisujące powyższe wyniki zostały
opublikowane w serii publikacji, m.in. w czasopiśmie Nature Communications. Publikacje
dotyczące omawianego wyniku badawczego:
„Structural analysis of human 2′-O-ribose
methyltransferases involved in mRNA cap structure formation”, „Computational modeling of
RNA 3D structures, with the aid of experimental
restraints”, „Automated modeling of RNA 3D
structure. 2014”, „ClaRNA: a classifier of contacts in RNA 3D structures based on a comparative analysis of various classification schemes”,
„Solution conformation of Adenovirus Virus Associated RNA-I and its interaction with PKR”,
„RNA Bricks – a database of RNA 3D motifs and
their interactions”, „Computational modeling of
protein-RNA complex structures”.
• W roku 2014 w Laboratorium Biologii Komórki finalizowano badania identyfikujące endosomalne białko adaptorowe Tollip jako nowy
regulator kanonicznego szlaku sygnałowego Wnt.
Początkiem projektu było opracowanie metody
i przeprowadzenie badań przesiewowych z wykorzystaniem techniki RNAi, aby spośród białek
zaangażowanych w proces endocytozy wyłonić
takie, które mogłyby regulować aktywność transkrypcyjną kanonicznego szlaku Wnt. Badania
te umożliwiły zidentyfikowanie potencjalnych
kandydatów, a po licznych dodatkowych testach
weryfikacyjnych do dalszych badań wybrano białko adaptorowe Tollip. W dalszej części
projektu scharakteryzowano jego działanie jako
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negatywnego regulatora kanonicznego szlaku
Wnt. Określono m.in. wpływ białka Tollip na
ekspresję genów docelowych szlaków Wnt, jego
domeny niezbędne do tej funkcji, zależność od
procesu endocytozy, działanie w ludzkich liniach
nowotworowych oraz możliwe etapy kanonicznego szlaku Wnt, na których Tollip funkcjonuje.
Scharakteryzowano także rolę białka Tollip in
vivo w rozwoju zarodkowym Danio rerio. Całość wyników pozwoliła zidentyfikować wcześniej nieopisaną rolę białka Tollip w regulacji sygnalizacji Wnt. Manuskrypt opisujący te wyniki
jest aktualnie w trakcie rewizji doświadczalnej
w czasopiśmie PLOS ONE.
• Zaburzenia regulacji homeostazy wapnia są
wczesnym zjawiskiem w patogenezie chorób
neurodegeneracyjnych, takich jak: choroba Alz
heimera (AD), choroba Parkinsona (PD), czy
choroba Huntingtona (HD). W AD dyshomeostaza wapnia jest wczesnym zjawiskiem, które poprzedza inne objawy chorobowe i może
mieć wpływ na wiele procesów komórkowych.
Związki chemiczne przywracające homeostazę
wapnia do wartości obserwowanych w zdrowych
komórkach mogą stać się przydatne w leczeniu
AD. We współpracy z prof. Jochenem Hermsem
i dr. Kamranem Honarnejadem z Uniwersytetu
Ludwika Maksymiliana w Monachium przetestowano około 20 000 związków chemicznych
w celu określenia ich zdolności do wpływania
na wewnątrzkomórkowe stężenie wapnia. Zidentyfikowano ponad 300 związków, które zmniejszały poziom wapnia po aktywacji receptora IP3
karbacholem. Stosując metodę ELISA zmierzono
poziom β-amyloidu 1-42 w komórkach HEK293
z nadekspresją typu dzikiego lub zmutowanych
genów preseniliny 1. Tylko kilka związków
zmniejszało poziom β-amyloidu 1-42 do poziomu
kontrolnego. Oznacza to, że większość zidentyfikowanych związków chemicznych, które wpływały na sygnalizację wapnia nie miała wpływu
na aktywność γ-sekretazy (PLOS ONE, 2013;
Journal of Biomolecular Screening, 2013). Zidentyfikowano również tetrahydrocarbazole jako
nowe, wieloczynnikowe związki, mogące stać się
potencjalnymi lekami na chorobę Alzheimera
(Honarnejad K., et al., Translational Psychiatry,
2014, Dec 16;4:e489).

Tytuł profesora uzyskali: Jacek Jaworski,
Agnieszka Chacińska.
Uzyskane habilitacje:
Małgorzata Mossakowska Multidyscyplinarne,
przekrojowe badania nad starzeniem się i długowiecznością w Polsce;
Krzysztof Skowronek Integracja metod doświadczalnych i teoretycznych w badaniach zależności
sekwencja-struktura-funkcja w wybranych endonukleazach restrykcyjnych.
Uzyskane doktoraty:
Agnieszka Górnicka Transport i dojrzewanie białek przestrzeni międzybłonowej mitochondriów;
Agnieszka Mamińska Rola białek endocytarnych
w regulacji szlaku sygnałowego NF-κB;
Dorota Matelska Identyfikacja i analiza porównawcza wybranych motywów cis-regulatorowych
niekodującego RNA w bakteriach;
Andrzej Nagalski Sieć regulacyjna czynników
transkrypcyjnych w kompleksie wzgórzowym
myszy;
Łukasz Sadowski Rola endocytozy w przekazywanie sygnałów zależnych od płytkowego czynnika
wzrostu;
Wojciech Siwek Mechanizm działania enzymu
restrykcyjnego RDpnI zależnego od N6-metyloadeniny.
MIBMiK nie ma uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych. Przewody habilitacyjne
i doktorskie pracowników i doktorantów prowadzone były w innych jednostkach naukowych.
Działalność dydaktyczna:
Pracownicy Instytutu są promotorami prac doktorskich słuchaczy Międzynarodowych Studiów
Doktoranckich IBB-MIBMiK oraz studiów doktoranckich krajowych i zagranicznych. Sprawują
opiekę nad habilitacjami, pracami magisterskimi,
licencjackimi i inżynierskimi. Prowadzą wykłady
w jednostkach naukowych PAN, w zagranicznych
instytucjach naukowych, a także dla słuchaczy
studiów oraz studentów wyższych uczelni.
Inne rodzaje działalności:
Pracownicy Instytutu prowadzą działalność upowszechniającą naukę, organizując m.in. seminaria
i konferencje naukowe, prowadząc wykłady podczas tych spotkań naukowych.
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Instytut jest członkiem konsorcjów naukowych:
Konsorcjum Biocentrum Ochota; Konsorcjum
CePT (Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii).
 02-109 Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4
 (22) 597-07-00, fax (22) 597-07-15
 e-mail: secretariat@iimcb.gov.pl
www.iimcb.gov.pl

MIĘDZYNARODOWE LABORATORIUM
SILNYCH PÓL MAGNETYCZNYCH
I NISKICH TEMPERATUR PAN –
MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
(w strukturze Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk
o Ziemi PAN, szczegółowy opis – w rozdziale
Sprawozdania obejmującym działalność Wydziału III)
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ARCHIWA I BIBLIOTEKI PAN

Archiwum w Warszawie
Dyrektor: dr Hanna Krajewska
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab.
Leszek Zasztowt
Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ma swoje Oddziały w Poznaniu i Katowicach. Archiwum posiada zasób historyczny,
powierzony.
W roku sprawozdawczym nastąpił przyrost
zasobu o 261,43 m.b. W zakresie kształtowania
narastającego zasobu Archiwum PAN w Warszawie zaopiniowano 5 kompletów normatywów,
przeprowadzono 23 kontrole jednostek PAN. Zaopiniowano pozytywnie 17 wniosków jednostek
PAN, w wyniku których wybrakowano blisko
246 m.b. dokumentacji niearchiwalnej.
Sporządzono inwentarze 22 spuścizn i archiwów instytucji wykonane zarówno metodą
tradycyjną, jak i w bazie danych IZA do której
wprowadzono 930 rekordów. Do bazy SEZAM,
wprowadzono informacje o nabytkach (18 rekordów), pogłębiono istniejące wpisy (83 rekordy).
Udostępniono użytkownikom w pracowniach
naukowych 4904 j.a., zanotowano 744 odwiedziny, udzielono ok. 890 odpowiedzi telefonicznych
i e-mailowych, wykonano ok. 110 kwerend krajowych i 7 zagranicznych oraz blisko 800 kserokopii, 6900 skanów i fotografii cyfrowych. Do
bazy danych SUMA wprowadzono 110 nowych
rekordów. Biblioteka wzbogaciła się o 229 druków zwartych i 121 woluminów wydawnictw
ciągłych. Do bibliotecznej bazy MAK wpisano
651 rekordów.
Strona internetowa Archiwum odnotowała ponad 8 tysięcy wejść, zamieszczono na niej 40 wpisów. Na nowo utworzonym profilu na portalu
społecznościowym – Facebook zamieszczono
80 informacji. Profil odnotował 257 „polubień”
a posty na nim zamieszczone zostały wyświetlone
na tablicach innych użytkowników 15647 razy.
Opublikowano 9 wydawnictw zwartych i 48
artykułów drukowanych i elektronicznych.

Archiwum w Warszawie w roku sprawozdawczym podejmowało liczne inicjatywy mające na
celu popularyzację historii nauki i szeroką prezentację własnego zasobu.
Wystawa „Kobiety w nauce” eksponowana
była w 8 bibliotekach i szkołach na Śląsku. W Pałacu Staszica w Warszawie zaprezentowano po raz
kolejny wystawę „Tadeusz Manteuffel. Człowiek
szlachetnego serca, wielkiego umysłu, niezłomnego charakteru”. Wystawa ta była także eksponowana na V Warszawskim Pikniku Archiwalnym
(7 czerwca). W Pikniku, objętym honorowym
patronatem Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, pod wspólnym hasłem „Warszawa
w kalejdoskopie archiwów. Klimaty warszawskie” wzięło udział 29 instytucji kultury i nauki.
W Poznaniu otwarte były wystawy poświęcone:
Heliodorowi Święcickiemu – towarzysząca IV
seminarium naukowemu Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego (13 maja); Józefowi Kostrzewskiemu (28 maja-31 sierpnia) w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu; Witoldowi Skalskiemu
(7 lipca-31 sierpnia) w Bibliotece Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
Jak co roku, Archiwum uczestniczyło w ogólnopolskiej imprezie „Noc Muzeów”. W Pałacu
Staszica, zaprezentowano wystawy: „Wojna Kościuszki w ikonografii Polskiej Akademii Nauk
Archiwum w Warszawie” oraz „Powstanie warszawskie w zbiorach Polskiej Akademii Nauk
Archiwum w Warszawie”.
W Katowicach „Noc Muzeów” odbyła się
pod hasłem „Spuścizny archiwalne śląskich naukowców jako przykłady archiwów rodzinnych”.
W związku z obchodami jubileuszu 40-lecia
Oddziału w Katowicach zaprezentowano po raz
pierwszy film „60 lat Archiwum PAN”, który został wyemitowany (5 czerwca) w programie Dzień
Dobry Warszawo, oraz został umieszczony na platformie internetowej telewizji Fundacji Orange.
Wystawa „Powstanie warszawskie w zbiorach
Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie”
została również zaprezentowana na XVIII Festiwalu Nauki.
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18 listopada odbył się wernisaż wystawy
przygotowanej z okazji 100. rocznicy wybuchu
I wojny światowej „Drogi do niepodległości
w zasobie PAN Archiwum w Warszawie”. Od
8 grudnia w siedzibie Oddziału w Katowicach
prezentowana była wystawa „Charta constat immortalitas hominum” na przykładzie spuścizny
archiwalnej chemiczki Józefy Wąsowskiej.
Dyrektor Archiwum PAN w Warszawie została nagrodzona medalem pamiątkowym 15-lecia
Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Oddziału
Mazowieckiego i specjalnym wyróżnieniem Serwisu Nauka w Polsce i Polskiej Agencji Prasowej
SA. – Popularyzator Nauki 2014.
Archiwum PAN w Warszawie wspólnie
z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych,
Instytutem Pamięci Narodowej i Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego współorganizowało konferencję z cyklu Warszawska
jesień archiwalna „Warszawa ma wiele twarzy”
(20-21 listopada). Zaprezentowano 32 referaty
umieszczone w 6 blokach tematycznych. Odbyło się także 7 sympozjów i spotkań naukowych
organizowanych i współorganizowanych przez
Archiwum PAN w Warszawie m.in. specjalne
sympozjum rocznicowe upamiętniające postać
Ludwika Hirszfelda (19 marca). Sympozjum
temu towarzyszyła wystawa „Historia jednego
życia”, która eksponowana była również w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im.
Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
Pracownicy Archiwum PAN w Warszawie
byli także uczestnikami licznych konferencji,
sympozjów i spotkań na których wygłosili 43
referaty i odczyty.
 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.
Michał Turała

Archiwum Nauki gromadzi materiały archiwalne należące do państwowego zasobu archiwalnego, zgodnie z dokumentem powierzenia
wydanym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, oraz należące do niepaństwowego zasobu archiwalnego, stanowiące własność
Polskiej Akademii Umiejętności.
W roku sprawozdawczym ukonstytuowała się
Rada Naukowa na kadencję 2014-2018 w składzie: prof. Michał Turała (przewodniczący),
prof. Jan Machnik (wiceprzewodniczący); Ewa
Dziurzyńska (sekretarz). Członkami Rady zostali profesorowie: Stefan Alexandrowicz, Andrzej
Banach, Ryszard Gradziński, Adam Kotarba,
Krzysztof Stopka, Ryszard Tadeusiewicz, Wacław Uruszczak, dr Barbara Berska.
W roku sprawozdawczym nastąpił przyrost
zasobu o 23,69 m.b. oraz 897 plików elektronicznych. Stan zasobu archiwalnego na 31 grudnia
2014 r. wynosił 1473,80 m.b. Wśród nabytków
znalazły się m.in. materiały fizyków Andrzeja
Fulińskiego (ur. 1934), Kazimierza Grotowskiego (ur. 1930), botanika Adama Jasiewicza
(1928-2001), zoologa Władysława Kulczyńskiego (1854-1919), matematyka Andrzeja Pelczara
(1937-2010) oraz akta Biblioteki Naukowej PAU
i PAN w Krakowie, a także fragment zbioru fotografii Fototeki Lanckorońskich.
Kontynuowano prace nad inwentarzami spuścizn mongolisty Władysława Kotwicza, historyka sztuki Karoliny Lanckorońskiej, tłumacza
sanskrytu Eugeniusza Nowosielskiego, socjologa
i etnologa Wiesława Bieńkowskiego, a także prace związane z porządkowaniem i scalaniem korespondencji filozofa Wincentego Lutosławskiego,
prawnika Adama Vetulaniego, historyka literatury
Kazimierza Wyki, historyków Henryka Batowskiego i Wacława Felczaka. Kontynuowano prace
nad nowym kształtem inwentarza akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815-1872).
W roku sprawozdawczym Archiwum Nauki
przystąpiło do projektu „PAUart Katalog on-line
zbiorów artystycznych i naukowych”, realizowanego przez Polską Akademię Umiejętności
w ramach którego opracowano naukowo i wprowadzono do bazy danych 2500 opisów katalogowych fotografii ze spuścizn historyka sztuki
Karoliny Lanckorońskiej i filozofa Wincentego
Lutosławskiego.
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W wyniku spotkań dyrektorów Archiwum
Narodowego w Krakowie, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteki Jagiellońskiej,
Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie,
Muzeum Archeologicznego w Krakowie i Archiwum Nauki podpisano deklarację współudziału
we wspólnym projekcie dostosowania funkcjonowania istniejącej bazy danych „Spuścizna” dla
wprowadzania informacji przez poszczególne instytucje. Przystąpiono do przebudowy bazy na
podstawie ustaleń przyjętych na roboczych spotkaniach pracowników wymienionych instytucji.
Systematycznie katalogowane są fotografie
znajdujące się w zespołach archiwalnych. W roku
ubiegłym skatalogowano 4530 fotografii. Stan
skatalogowanych fotografii na 31 grudnia 2014 r.
wynosi 23922 szt. Do bazy bibliotecznej Archiwum Nauki, w ramach retrokonwersji, wprowadzono 1060 opisów bibliograficznych oraz
zweryfikowano 200 wprowadzonych rekordów.
Ogółem wprowadzonych do bazy jest 5428 rekordów (biblioteka liczy 11703 nr. inw.). Odkwaszaniu poddano kolejną partię księgozbioru 133 wol.,
zabiegom introligatorskim poddano 62 wol. Stale
prowadzone są prace zabezpieczające w ramach
własnego programu digitalizacji i konserwacji.
Wykonano 4204 skany fotografii i 1871 skanów
materiałów archiwalnych.
Udzielono placówkom PAN oraz PAU 31 konsultacji w sprawach kancelaryjno-archiwalnych.
Pracownicy Archiwum Nauki brali udział w kontrolach archiwów zakładowych instytutów PAN,
zaopiniowali wnioski o brakowanie dokumentacji
niearchiwalnej.
W Instytucie Botaniki PAN w Krakowie zorganizowano spotkanie archiwistów zakładowych
krakowskich instytutów PAN, na którym odbyło
się posiedzenie „Dokumentowanie różnorodności flor współczesnych i kopalnych świata przez
gromadzenie zbiorów zielnikowych” połączone
z pokazem archiwaliów i ze zwiedzaniem archiwum zakładowego.
W pracowni naukowej zanotowano 463 odwiedziny. Użytkownikom udostępniono 3429 j.a.,
774 wol. wydawnictw zwartych, 267 wol. czasopism i 16 mikrofilmów. Opracowano 106 kwerend. Praktykę archiwalną I i II stopnia odbywało
11 studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
student z Uniwersytetu w Białymstoku. Przygo-

towano 10 pokazów archiwalnych z prelekcjami
łącznie dla 109 osób.
W roku sprawozdawczym przygotowano dwie
wystawy okolicznościowe, prezentowane w sali
wystawowej Archiwum Nauki. Obu ekspozycjom
towarzyszyły posiedzenia naukowe zorganizowane wspólnie z PAU. Pierwsza wystawa pt. „Ocean
wszechrzeczy… w spuściznach ludzi nauki
i kultury”, połączona była z konferencją naukową o tym samym tytule i zgromadziła przedstawicieli archiwów, bibliotek i muzeów z kraju
i kilku gości z zagranicy. Druga, zorganizowana
z okazji 100-lecia wybuchu I wojny światowej
pt. „Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie”, połączona była z konferencją zorganizowaną przez
Polską Akademię Umiejętności.
W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, przy
Gabinecie Prezesa PAN, prezentowano dwie ekspozycje oparte na wydrukach kopii archiwaliów
ze zbiorów Archiwum Nauki: „Młodzieńcze pasje
uczonych” i „Żyjemy w strasznych czasach”, która poświęcona była I wojnie światowej.
Archiwum Nauki popularyzuje swój zasób
archiwalny udostępniając materiały na wystawy
organizowane przez różne instytucje oraz na potrzeby 2 filmów dokumentalnych.
Archiwum Nauki współpracowało z licznymi archiwami krajowymi i zagranicznymi. Kontynuowano współpracę z Instytutem Masaryka
i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej
oraz z Archiwum Uniwersytetu Karola w Pradze w ramach tematu „Czesko-polskie kontakty
naukowe i kulturalne w XIX i XX w.”. Między
innymi opracowano przypisy i teksty biograficzne
do przygotowywanej do druku edycji źródłowej
korespondencji prawnika Adama Vetulaniego
z Miroslavem Boháčkiem. Archiwum współpracowało w przygotowaniu wystawy „Hřebeny
hor rozděleni i spojeni. Z kontaktů českych, slovenských a polských vědců ve 20. stoleti”. Na
zaproszenie strony czeskiej dwóch pracowników
Archiwum wzięło udział w kolokwium zorganizowanym przez Instytut Masaryka i Archiwum
Akademii Nauk Republiki Czeskiej z okazji
125-lecia powołania Czeskiej Akademii Nauk
i Umiejętności w Pradze.
Pracownicy Archiwum Nauki brali udział
w pracach redakcyjnych serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności i Archiwum Nauki
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PAN i PAU „W służbie nauki”: nr 22 – Józef
Skąpski ojciec 1868-1950, Józef Skąpski syn
1921-1998. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 13 listopada 2009 r., nr 23 – Wiesław
Bieńkowski 1926-1999. Materiały z posiedzenia
naukowego w dniu 18 października 2010 r., opublikowali 12 pozycji wydawniczych oraz foldery
wystaw. Wystąpili z 6 referatami na posiedzeniach naukowych.
 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, 418 roku istnienia Biblioteka realizowała swoje podstawowe zadania
statutowe, ale również zajmowała się promocją i upowszechnianiem nauki i dziedzictwa
narodowego.
Biblioteka gromadziła, opracowywała i udostępniała zbiory. W zakresie gromadzenia udało się pozyskać z różnych źródeł (zakupy, dary,
wymiana) wiele ciekawych pozycji, w tym
unikatowe dzieła starodruczne, rękopiśmienne,
graficzne i kartograficzne. Zgromadzone zbiory,
a zwłaszcza nowe nabytki, podlegają priorytetowemu opracowaniu katalogowemu w systemie
VIRTUA, powiększając co roku bazę dostępną
online. Oprócz zbiorów XIX-XXI w. katalogowaniem są objęte prawie wszystkie rodzaje zbiorów
specjalnych (z wyłączeniem rękopisów i numizmatów). Ponadto, od kilku lat przeprowadzana
jest systematyczna retrokonwersja, zmierzająca
do scalenia różnego typu katalogów.
Udostępniano oryginały dzieł w czytelniach
i pracowniach, jak i ich kopie dostępne online za
pośrednictwem platformy Pomorskiej Biblioteki
Cyfrowej.
Wykonywane były zadania z zakresu archiwizacji hybrydowej w celu ochrony bezcennych
oryginałów.

Pracownicy Biblioteki aktywnie uczestniczyli
w życiu naukowym, wygłaszając referaty na licznych konferencjach w kraju i poza jego granicami. W różnorodny sposób promowali osiągnięcia
nauki, a zarazem zbiory biblioteczne. Świadczy
o tym aktywność wystawiennicza Biblioteki,
a także udostępnianie własnych zbiorów na potrzeby ekspozycyjne innych instytucji.
Inną formą popularyzowania zbiorów bibliotecznych były liczne pokazy, szkolenia i lekcje
biblioteczne. Ponadto Biblioteka Gdańska od
wielu lat jest ośrodkiem dyskusji naukowych, jak
i miejscem, w którym odbywają się staże i praktyki zawodowe dla środowiska bibliotecznego.
Ukazał się piąty tom katalogu rękopisów Biblioteki Gdańskiej, księga pamiątkowa poświęcona Janowi Michałowi Krzemińskiemu Verba
volant, scripta manent, Manfreda Weltiego „Pożegnanie z G.B. Bonifaciem, markizem d’Orii”,
katalog wystawy „Gdańsk i okolice 1793-1914”
(wyd. przez Muzeum Narodowe w Gdańsku) oraz
małe katalogi wystaw „Pieniądz Drugiej Rzeczypospolitej”, „K.C. Mrongowiusz i jego księgozbiór” oraz „Książki elegantki”.
 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
Zgodnie z obowiązującym statutem, 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 Rzeczypospolitej). Gromadzono czasopisma i książki naukowe polskie i obcojęzyczne o profilu humanistycznym, a w szczególności wydawnictwa
źródłowe, pamiętniki i wspomnienia, regionalia
oraz opracowania historyczne.
Biblioteka Kórnicka posiada unikatowy zbiór
starych druków (szczególnie polonica) i rękopisów.
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Zbiory nabywane są drogą kupna, wymiany i darów. Dzięki tym nabytkom kolekcję powiększono
o 8 cennych druków. Po kilkumiesięcznych negocjacjach zakupiono również kolekcję cennych
rysunków autorstwa Teodora Szukały przedstawiających architekturę Zakopanego i Małopolski
oraz innych miast.
W roku sprawozdawczym realizowano zadania z zakresu 4 projektów badawczych: „Rękopisy Kroniki Oliwskiej – szczegółowe badanie
kodeksów i ustalenie ich filiacji”, „Polskie drukowane kancjonały katolickie od XVII do XIX w.”,
„Druki zwarte i ulotne XIX wieku w zbiorach
Biblioteki Kórnickiej – katalog elektroniczny”,
„Program komputerowy nowej generacji do analizy łacińskich tekstów narracyjnych i dokumentowych wraz z elektroniczną bazą tekstów i bazą
urzędników państwa polskiego XII-XVIII w.”.
Celem projektu „Rękopisy Kroniki Oliwskiej
– szczegółowe badanie kodeksów i ustalenie ich
filiacji” było zbadanie wszystkich 21 zachowanych na terenie Europy rękopisów „Kroniki
oliwskiej” – anonimowego dzieła powstałego
w klasztorze cysterskim w Oliwie w pierwszej
połowie XIV w., które opisuje zarówno historię
opactwa, jak i przedstawia historię Pomorza, Zakonu Krzyżackiego i ogólnoeuropejską. Analiza
cech zewnętrznych, pisma i samej treści rękopisów pozwoliła na odkrycie zupełnie nowych faktów, sprostowanie licznych błędów powielanych
w literaturze przedmiotu przez kolejnych badaczy
oraz w niektórych przypadkach precyzyjne ustalenie czasu i okoliczności powstania, a przez to
i autorów poszczególnych manuskryptów. Dzięki
temu ustalono filiację rękopisów, co daje podwaliny pod nową edycję krytyczną „Kroniki Oliwskiej i tablic fundatorów i dobrodziejów klasztoru
cysterskiego w Oliwie”. Wyniki badań w części
zostały już opublikowane w tomie 79 z. 3 renomowanego czasopisma „Zapiski Historyczne”.
Kontynuowano również projekt „Polskie drukowane kancjonały katolickie od XVII do XIX w.”,
którego celem jest zebranie, opracowanie, transkrypcja oraz edycja elektroniczna zasobu pieśniowego polskich drukowanych kancjonałów
katolickich – niezwykle rzadkich i rozproszonych zabytków piśmiennictwa, często zachowanych w jedynym egzemplarzu na świecie. Zakres chronologiczny obejmie okres od wydania

drukiem pierwszego znanego kancjonału katolickiego, czyli od roku 1621 aż do końca wieku
XIX. W roku sprawozdawczym przeprowadzono
kwerendy w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze, Bibliotekach Narodowych w Helsinkach
i Madrycie, w trakcie których opisano 5 unikatowych egzemplarzy, w tym też jeden nienotowany
w bibliografiach. Zlecono digitalizację 9 kancjonałów z dwóch bibliotek, wykonano transkrypcję
5 zbiorków (ok. 2000 s.), prowadzono poszukiwania bibliograficzne (kwerendy, zapytania, korespondencja).
Biblioteka wydała publikacje: „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” z. 31, „Inwentarz ekslibrisów
Biblioteki Kórnickiej” z. 1, sygnatury 1-2310,
„Tytus Działyński (1796-1861)” oraz „Święciccy
w Wielkopolsce”.
Ogółem stan zbiorów Biblioteki Kórnickiej
na 31 grudnia 2014 r. wynosił 470826 jed. inw./
wol., z tego: nowe druki – 223265 wol., czasopisma – 97800 wol., zbiory specjalne – 119804
jedn. inw., zbiory muzealne – 19465 jedn. inw.,
depozyty 10492 wol. Zbiory Biblioteki Kórnickiej udostępniane są w dwóch czytelniach w Pałacu Działyńskich oraz w Zamku Kórnickim, a także w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej.
W 2014 r. udostępniono na serwerze Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (http://www.wbc.
poznan.pl) 12981 publikacji ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej, w tym: 7820 gazet i czasopism
oraz 5161 druków zwartych (w przeważającej
większości zbiory specjalne).
Udostępniano także zbiory dla potrzeb krajowych wystaw, organizowanych m.in. przez muzea
w Poznaniu, Gliwicach, Bielsku-Białej, Muzeum
Narodowe w Warszawie. W 2014 r. Zamek Kórnicki zwiedziło 65760 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. Opracowano 1996 nowych druków oraz zinwentaryzowano 1465 czasopism. Baza druków osiągnęła 53537 dokumentów, a baza czasopism osiągnęła 8223 rekordy.
Zredagowano zespół rękopisów staropolskich opracowywanych w ramach projektu „Katalog rękopisów” – opracowano i ujednolicono
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521 rekordów indeksów osobowych, geograficznych, rzeczowych, instytucji i wydarzeń. Opracowano m.in. spuściznę Ludwika Gomolca, Zofii
Nowak, kontynuowano opracowywanie spuścizny Kazimierza Jasińskiego.
Opracowano 56 jedn. dubletów starodrucznych oraz wykonano ok. 30 szt. obwolut na te
dublety. Opracowano z autopsji 1182 stare druki,
meliorowano bazę starodruków (standaryzacja indeksów osobowych).
Opracowywano zbiory biblioteki szachowej.
Inwentaryzowano i opracowywano zbiory muzealne, a także uzupełniano bazy danych tych
zbiorów. Wykonywano prace renowacyjno-konserwatorskie.
Biblioteka organizowała lub współorganizowała konferencje. Pracownicy biblioteki opublikowali łącznie 29 prac naukowych. Udzielali
informacji oraz realizowali kwerendy dotyczące
księgozbioru, historii Biblioteki i jej właścicieli.
W roku sprawozdawczym wykonano 332 kwerendy. Udzielono również 531 informacji na temat księgozbioru.
Jedną z ciekawszych form prezentacji zbiorów Biblioteki Kórnickiej są wystawki i lekcje
biblioteczne, lekcje muzealne, wykłady i warsztaty. W 2014 r. przygotowano i zaprezentowano
46 wystawek bibliotecznych o różnej tematyce,
dostosowanej do oczekiwań i zainteresowań
uczestników, którymi są przeważnie uczniowie
szkół średnich, studenci, bibliotekarze, naukowcy. Przeprowadzono 33 lekcje biblioteczne oraz
26 lekcji/prezentacji muzealnych; organizowano zajęcia dla studentów oraz zajęcia w ramach
warsztatów konserwatorskich.
Zorganizowano pięć spotkań w ramach cyklu
„Czwartki Literackie” w Pałacu Działyńskich, adresowanych do mieszkańców Poznania i okolic,
zwłaszcza uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i studentów oraz pięć wystaw w ramach weekendów majowych.
 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
międzynarodowa i krajowa prowadzona wydawnictwami własnymi, tytułami publikowanymi
i ofiarowanymi przez Polską Akademię Umiejętności i Oddział PAN w Krakowie. Biblioteka
poprzez Dział Gromadzenia prowadziła wymianę
z 447 instytucjami w 63 krajach i 110 instytucjami w Polsce. Rozesłano listy dubletów do 54
instytucji krajowych i zagranicznych i wysłano
im 1582 wol. dubletów.
W Dziale Opracowania Zbiorów opracowaniem komputerowym objęto wydawnictwa zwarte i seryjne, kontynuowano także katalogowanie
retrospektywne skupiając się na najstarszym
(pierwszym) tomie inwentarza. Sporządzono
m.in.: 2383 rekordy bibliograficzne w NUKAT,
5812 rekordów egzemplarza, 856 wzorcowych
rekordów haseł przedmiotowych w języku
KABA, użyto 2466 haseł przedmiotowych, które
posłużyły do opracowania 1422 pozycji. Dla Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych sporządzono
m.in.: 828 rekordów wzorcowych nazw osobowych i korporatywnych, 31 rekordów imprez, 96
rekordów tytułu ujednoliconego. Do inwentarza
wpisano 2250 dzieł w 4988 wol.
W Dziale Udostępniania Zbiorów zarejestrowano 322 stałych czytelników indywidualnych
w czytelni i 70 w wypożyczalni, 35 bibliotek
i instytucji miejscowych i 19 zamiejscowych.
W Czytelni Głównej odnotowano 2275 odwiedzin, udostępniając 4001 wol. druków zwartych,
3200 wol. wydawnictw ciągłych i 239 mikrofilmów. W systemie online zagwarantowano dostęp
do 77 tytułów wydawnictw.
W Czytelni Zbiorów Specjalnych udostępniono 691 czytelnikom: 731 wol. jedn. rękopiśmiennych, 65 wol. starych druków, 17 map i atlasów,
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801 mikrofilmów i 150 wol. książek z księgozbioru podręcznego. Prace Działu Zbiorów Specjalnych skupiały się na katalogowaniu rękopisów
do przygotowywanych kolejnych tomów drukowanego katalogu rękopisów. Opracowaniem
komputerowym objęto stare druki w kolejności
zapisów inwentarzowych (z wyłączeniem inkunabułów), m.in. sporządzono 905 rekordów bibliograficznych w NUKAT i 837 rekordów haseł
wzorcowych. Do bazy KRAK 8 utworzono 1217
rekordów egzemplarza. Zbiory prezentowane
były na 8 wystawach (rękopisy, mapy, fotografie).
W darze otrzymano cenne pozycje rękopiśmienne m.in. od A. Żulińskiej, E. ŚnieżyńskiejStolot, J. Machnika, J. Maślanki, W. Rojka.
W zbiorach Gabinetu Rycin liczba rycin wynosi 98250. Do inwentarza w roku 2014 dopisano
47 rycin. Baza BOOK wykazuje obecnie 6926
książek w 7592 wol. Czytelnikom udostępniono
170 pozycji z księgozbioru podręcznego, przeprowadzono 63 kwerendy, w tym 8 zagranicznych.
Łącznie udostępniono 53000 rycin, rysunków
i fotografii. Ryciny ze zbiorów Biblioteki prezentowano na 3 wystawach. Przygotowano wystawę
grafik „Wizerunki wiedźmy w czasach rewolucji
naukowej”, prezentowaną w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.
W Pracowni Reprograficznej zrealizowano
153 zamówienia. Wykonano 17574 klatki mikrofilmu negatywowego i 17574 klatki mikrofilmu
pozytywowego, 12678 skanów na 165 płytach
CD i DVD oraz 1626 wydruków. Ponadto wykonano 261 fotografii w technice cyfrowej.
Przeprowadzono konserwację 6 pergaminów
i 12 rycin. Kontynuowano skontrum wydawnictw
ciągłych. W ramach prac zinwentaryzowano
sygn. 31 671 II – 33 882 II (ok. 45000 wol.).
Opracowywano materiały po skontrum wydawnictw zwartych.
Współpracowano z wieloma placówkami
naukowymi i kulturalnymi. 17 października

w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, odbyła
się uroczysta inauguracja I edycji Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Ze
zbiorów Biblioteki wpisano na Listę Opis żupy
bocheńskiej i wielickiej (rkps sygn. 942), będący
najstarszą zachowaną XVI-wieczną kopią manuskryptu powstałego w 1518 r. Kontynuowano
współpracę z krakowskimi bibliotekami naukowymi. Opracowano ponad 156 szczegółowych
kwerend odnoszących się do zasobu rycin, rękopisów, starych druków i map. Pracownicy Biblioteki prowadzili zajęcia na wyższych uczelniach.
Przeprowadzono 11 pokazów zbiorów. Praktyki
studenckie odbyły 4 osoby. 7 pracowników brało
udział w grantach.
Opublikowano 59. tom „Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”. Ukazała się publikacja „Ostatnie posyłam pożegnanie… Grypsy Romana Żulińskiego z Cytadeli
4 sierpnia 1864”. W druku znajduje się kolejny tom „Katalogu rycin Gabinetu Rycin PAU
w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie,
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.”,
część IX: I – K (K. Krużel) i katalog inkunabułów.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, kontynuowano prace
związane z uzyskaniem wpisu na listę bibliotek
posiadających Narodowy Zasób Biblioteczny.
Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego
pozytywnie zaopiniowała wniosek o zaliczeniu
części zbiorów do narodowego zasobu bibliotecznego.
 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
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Samodzielne biblioteki PAN w 2014 roku
Księgozbiór w woluminach (w tys.)
Wyszczególnienie

1)

Razem

Wydawnictwa
zwarte

Wydawnictwa
periodyczne

Zbiory
specjalne
(w jedn. ewid.)

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

Biblioteka Gdańska PAN

917,1

595,9

100,5

220 691

113 9751)

Biblioteka Kórnicka PAN

321,1

223,3

97,8

119 804

14 963

Biblioteka Naukowa PAU
i PAN w Krakowie

556,7

209,5

347,1

174 495

9 933

Ogółem

1 794,9

1 028,7

545,4

514 990

138 871

w tym 72 206 poz. udostępnionych online na platformie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
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INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PAN

Dom Pracy Twórczej „Mądralin”
w Otwocku
Dyrektor: Waldemar Szamreta (do 31.12.2014 r.)
Dom Pracy Twórczej „Mądralin” w 2014 roku
przyjmował swoich stałych gości i organizował
szkolenia i konferencje dla różnych firm i instytucji (m.in. dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Fundacji Centrum PPP, Uniwersytetu
Warszawskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II).
 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
P.o. dyrektora: Adam Redzisz (do 31.08.2014 r.)
P.o. dyrektora: Krzysztof Janczewski (od
01.09.2014 r. do 30.09.2014 r.)
P.o. dyrektora: Marcin Stolarz (od 01.10.2014 r.).
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 statutowych Domu należy: organizacja i obsługa zjazdów, konferencji, sympozjów,
seminariów naukowych i kursów szkoleniowych;
wynajem sal konferencyjnych i pokoi gościnnych; organizowanie wypoczynku pracowników
PAN i ich rodzin; świadczenie usług portowych
i czarterowych.
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie położony
jest na półwyspie u styku trzech jezior (Bełdany,
Mikołajskie, Śniardwy), w sercu Puszczy Piskiej.
Na terenie ośrodka znajduje się restauracja serwująca bogaty wybór dań kuchni regionalnej, staropolskiej oraz międzynarodowej, a w sezonie
letnim również grill – bar nad jeziorem i sklep
spożywczy.

Dom Pracy Twórczej w Wierzbie to centrum
konferencyjne, z profesjonalnym zapleczem
szkoleniowym i wieloletnim doświadczeniem
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 2014 r. Dom Pracy Twórczej zorganizował
blisko 43 konferencje, zjazdy oraz inne imprezy
dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Wśród odbiorców usług są organy administracji państwowej, jednostki samorządu terytorialnego, firmy prywatne.
Obiekt posiada ponad 120 miejsc noclegowych rozmieszczonych w pięciu budynkach.
W „Centrum 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 pokoju 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” znajdują się 4 pokoje 2-osobowe (część
z kominkami) 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 wystroju regionalnym.
W 2014 r. Dom Pracy Twórczej w Wierzbie
odwiedziło 4289 gości indywidualnych, w tym
150 zagranicznych.
Na terenie przystani w Wierzbie oddanych jest
do użytku 115 miejsc przy kei dla rezydentów

– 233 –

oraz do 35 miejsc przy kejach gościnnych. W sezonie letnim na terenie portu funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wodnego. W 2014 r. z postoju
sezonowego skorzystało 51 jednostek, z postoju
całorocznego 29 jednostek. Z postoju dobowego
skorzystano ponad 3450 razy.
Goście DPT w Wierzbie ponad 1118 razy
korzystali ze sprzętu rekreacyjnego będącego
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

wokalnej Bogny Sokorskiej, jednej z najznakomitszych sopranistek koloraturowych, propagowanie jej dorobku artystycznego i pedagogicznego, kultywowanie pamięci, a także krzewienie
kultury muzycznej. Niezwykle istotne jest również przełamywanie barier w dostępie do wiedzy,
zwłaszcza muzycznej i kulturalnej.
W ramach projektu „Promocja Gminy Jabłonna”, Dom Zjazdów i Konferencji współorganizował piknik z okazji Dnia Dziecka oraz Święto
Gminy Jabłonna. Zespół pałacowo-parkowy tradycyjnie był otwarty i udostępniony do zwiedzania z przewodnikiem dla wszystkich chętnych.
 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

Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie
Dyrektor: Magdalena Grzelecka
W ramach zadań statutowych w zakresie upowszechniania osiągnięć nauki i kultury, w Domu
Zjazdów i Konferencji zorganizowano 10 koncertów z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”,
m.in.: koncert „Muzyczne perły dawnej Europy
– mistrzowie przedklasyczni i klasyczni”, „Wiedeń miasto marzeń…, ”, „Od Bacha do Joplina”.
W Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria” odbyło się 6 wystaw malarstwa, rysunku i grafiki.
Imprezy te cieszą się dużym zainteresowaniem
społeczności lokalnej oraz mieszkańców Warszawy. Na koncertach i wernisażach bywa średnio
ok. 350 osób. Wystawę odwiedza średnio blisko
400 osób.
20 i 21 września w zespole pałacowo-parkowym w Jabłonnie odbył się XVII Festiwal Nauki.
Ponad pięćdziesięciu wystawców i współorganizatorów zaprezentowało najnowsze osiągnięcia
z różnych dziedzin nauki i techniki, m.in. biologii, medycyny, matematyki, chemii, sztuki, nauk
o kulturze fizycznej i innych, pragnąc potwierdzić
aktualność przewodniego hasła Festiwalu Nauki, że „brak inwestycji w naukę to inwestycja
w ignorancję”. W Festiwalu Nauki w Jabłonnie
uczestniczyło blisko 2000 gości.
W ramach IV Festiwalu Muzycznego im. Bogny Sokorskiej odbyły się koncerty plenerowe.
Głównym celem merytorycznym przedsięwzięcia
jest działanie na rzecz upowszechniania sztuki

Zakład Doświadczalny Agrobiologii
w Baranowie
P.o dyrektora: dr inż. Henryk Jabłoński
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie został utworzony 1 lipca 1980 roku na
mocy Decyzji Sekretarza Naukowego Polskiej
Akademii Nauk. Majątek Zakładu stanowiły zasoby Państwowego Gospodarstwa Rolnego Baranowo przekazanego Polskiej Akademii Nauk
przez Ministra Rolnictwa.
Na początku Zakład funkcjonował jako
przedsiębiorstwo państwowe, a w styczniu
1992 roku został przekształcony w gospodarstwo pomocnicze Polskiej Akademii Nauk. Od
1 stycznia 2011 roku na podstawie Decyzji nr 40
i 43 Prezesa PAN 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 działalnością Zakładu sprawuje Kanclerz PAN. Od dnia
24 listopada 2006 roku, na podstawie Decyzji
Prezesa PAN, obowiązki dyrektora Zakładu pełni
dr inż. Henryk Jabłoński.
Zgodnie ze Statutem Zakładu nadanym Decyzją Nr 41/2011 Prezesa PAN z dnia 27 września
2011 roku do zadań Zakładu należy: wykonywanie

– 234 –

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, rośliny
przemysłowe i pastewne oraz prowadzona jest
produkcja zwierzęca, tj. hodowla bydła mlecznego. Od 2010 roku prowadzony jest opas bydła mięsnego. W ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020 realizowanych
jest 5 działań rolnośrodowiskowych, tj. rolnictwo zrównoważone, ochrona gleb i wód (poplony ścierniskowe), ekstensywne użytkowanie łąk
i pastwisk, ochrona lokalnych ras zwierząt (bydło
ZB), ochrona siedlisk lęgowych ptaków. Działania te stanowią elementy wprowadzające zasady
gospodarowania zgodne z wymogami UE.
 11-730 Mikołajki, Baranowo 20
 (87) 421-30-12, 421-30-36,
fax (87) 421-30-35
 e-mail: pan.baranowo@interia.eu

zmierzając do sukcesywnego zastąpienia karpia
rybami dodatkowymi (amur, tołpyga, lin, ryby
drapieżne) i osiągnięcia sukcesywnie w przeciągu
trzech lat uniezależnienia się produkcyjnego od
karpia.
W celu pozytywnego oddziaływania uprawy
na grunty orne, wiosną zostały obsiane gorczycą
wszystkie pola uprawne w celu odchwaszczenia
pól.
Wspólnie z lokalną Grupą Rybacką „Żabi
Kraj” zorganizowano XII Regionalne Dni Rybactwa w ramach których w siedzibie Zakładu Doświadczalnego w Gołyszu odbyła się konferencja
„Aktualne problemy oraz perspektywy stawowej
gospodarki rybackiej na obszarach zależnych od
rybactwa”. Na Wystawie Rybackiej w Skoczowie
eksponowano maszyny i urządzenia rybackie oraz
żywe ryby w basenach.
 43-520 Chybie, Zaborze ul. Kalinowa 2
 (33) 857-21-27, 856-15-43, fax (33) 858-92-92
 e-mail: jerzy.adamek@golysz.pan.pl
www.golysz.pan.pl

Zakład Doświadczalny w Kórniku

Zakład Doświadczalny Gospodarki
Stawowej w Gołyszu
(w likwidacji)

Dyrektor: Seweryn Waligóra

P.o. dyrektora: Lech Szarowski (do 30.06.2014 r.)
P.o. dyrektora: dr inż. Jerzy Wojciech Adamek
(od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r.)
Likwidator: dr inż. Jerzy Wojciech Adamek (od
01.10.2014 r.)
Podstawa prawna działalności: Decyzja nr
40/10 Prezesa PAN z dnia 30 grudnia 2010 r.,
Decyzja nr 43/2010 Prezesa PAN z dnia 30 grudnia 2010 r., Decyzja nr 40 Prezesa PAN z dnia 27
września 2011 r. w sprawie nadania statutu, Statut
oraz schemat organizacyjny.
W 2014 r. w Zakładzie trwały prace odtworzeniowe stad matecznych gatunków zarybieniowych (szczupak, sandacz, lin, sum europejski)
oraz innych gatunków istotnych dla stawowej
gospodarki rybackiej (amur biały, tołpyga pstra
i biała). Wiosną obsadzono stawy produkcyjne,

Podstawą prawną działalności Zakładu są:
Decyzja Nr 10 Sekretarza Naukowego PAN
z dnia 17 stycznia 1992 r., Decyzja Nr 40 Prezesa PAN z dnia 30 grudnia 2010 r., Decyzja Nr 43
Prezesa PAN z dnia 30 grudnia 2010 r.
W roku sprawozdawczym Zakład prowadził
działalność z zakresu szkółkarstwa roślin owocowych, ozdobnych, drzew alejowych (Szkółki
Kórnickie) oraz rolnictwa. Prowadzona jest od
wielu lat hodowla drzew i krzewów, ze szczególnym zainteresowaniem odmianami drzew i krzewów 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
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Dom Rencisty im. Witolda Orłowskiego
w Konstancinie

obchody świąt i uroczystości okolicznościowych, a także zwiedzanie najbliższych okolic
i spacery.

Dyrektor: Jacek Szostakiewicz
Dom Rencisty w Konstancinie jest placówką
zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, lub osobom
w podeszłym wieku (posiada stosowne pozwolenie wojewody mazowieckiego z marca 2010
roku). Dom przeznaczony jest przede wszystkim
dla członków PAN oraz byłych pracowników jednostek organizacyjnych Akademii pobierających
emeryturę lub rentę.
Dom usytuowany jest w otoczeniu lasu wysokopiennego, pięknego ogrodu oraz parku z altaną, z dala od głównej arterii komunikacyjnej.
W bliskim sąsiedztwie znajduje się nowo otwarta
ścieżka zdrowia, Szpital Kardiologii, jak również
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchu.
Dom zapewnia jego pensjonariuszom miejsce
zamieszkania wraz z wyżywieniem, świadczenie usług pielęgniarskich i lekarskich, udzielanie
pomocy w czynnościach życiowych oraz w załatwianiu spraw osobistych. Budynek składa się
z trzech kondygnacji, przy czym na I i II piętrze
znajdują się pokoje jednoosobowe z balkonami,
gabinet rehabilitacyjny wyposażony w laser, alfatron oraz sprzęt rehabilitacyjny. Na parterze
usytuowana jest kuchnia z przestronną jadalnią,
świetlica ze sprzętem audio-wideo, pianinem
i systemem nagłaśniającym, gabinet medycznozabiegowy, recepcja oraz pomieszczenia biurowe. Dom Rencisty ma możliwość zapewnienia
miejsc zamieszkania wraz z wyżywieniem dla
62 pensjonariuszy.
W 2014 roku Dom Rencisty wykonał zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku mając na
celu poprawę bezpieczeństwa przebywających
tam osób i obiektu przed pożarem. Wymieniony
został dźwig osobowy w celu dostosowania do
potrzeb osób niepełnosprawnych, co usprawniło
komunikację i umożliwiło wygodniejsze przemieszczanie osób niesprawnych fizycznie na poszczególne kondygnacje budynku.
Realizowano potrzeby kulturalne, rekreacyjne oraz towarzyskie pensjonariuszy, organizując m.in.: wycieczki, wyjścia do kina, teatru,

 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
(w likwidacji)
Dyrektor: Agata Makowska (do 31.07.2014 r.)
Likwidator: Jerzy Saletowicz (od 07.03.2014 r.)
W Warszawskiej Drukarni Naukowej na początku marca rozpoczęto czynności związane
z likwidacją jednostki, jednocześnie do końca
grudnia kontynuując działalność wydawniczą.
Drukarnia w roku sprawozdawczym wydrukowała 158 publikacji zleconych przez Kancelarię
PAN, związanych z promowaniem i upowszechnianiem nauki, a także 32 publikacje zlecone
przez inne jednostki i organizacje naukowe.
Zakres prac obejmował przygotowanie do druku, druk i oprawę. Realizowane były także inne
zlecenia otrzymywane z Kancelarii PAN oraz
z jednostek Akademii, takie jak: foldery, notatniki, teczki z nadrukiem, kalendarze, zaproszenia
i wizytówki.
Drukarnia zajmowała się także kolportażem
publikacji naukowych. Oprócz dystrybucji czasopism wydawanych przez wydziały PAN, oddziały w Krakowie, Katowicach i Łodzi oraz
przez instytuty PAN drukarnia zajmowała się
także upowszechnianiem publikacji dziewięćdziesięciu innych polskich ośrodków naukowych takich jak: Biblioteka Narodowa, PWN,
PTPN, wydawnictw szkół wyższych czy wydawnictw naukowych. Współpracowano z około sześciuset odbiorcami w całej Polsce, m.in.
uniwersytetami, instytucjami państwowymi, bibliotekami, muzeami, instytutami resortowymi
i towarzystwami naukowymi. Dział dystrybucji
pośredniczył w propagowaniu i upowszechnianiu nauki polskiej w kraju i zagranicą, odnosząc
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jednocześnie korzyści komercyjne z prowadzonej
działalności.
 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8
 tel./fax (22) 628-87-77, 628-76-14
 e-mail: wdnpan@wdnpan.pl
www.wdnpan.pl

Zakład Działalności Pomocniczej
w Warszawie
Dyrektor: Dariusz Walaszczyk
Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie administruje nieruchomościami będącymi
własnością PAN: Pałacem Staszica w Warszawie, domami mieszkalnymi w Warszawie, Jabłonnie, Górze i Kazuniu. ZDP prowadzi Dom
Pracy Twórczej w Juracie, który dysponuje 52
miejscami noclegowymi oraz dwiema salami
konferencyjno-szkoleniowymi mogącymi pomieścić po 40 osób każda (www.jurata.pan.pl)
oraz Dom Pracy Twórczej w Świnoujściu, który dysponuje 60 miejscami noclegowymi oraz
salą konferencyjno-szkoleniową na 70 osób

(www.swinoujscie.pan.pl). ZDP świadczy również 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 dysponuje 8 salami konferencyjnymi, w których
odbywają się konferencje, sympozja, seminaria
naukowe oraz spotkania komitetów naukowych.
W 2014 roku w Pałacu Staszica odbyło się 10
koncertów fortepianowych z cyklu „PAN Chopin Salon Muzyczny”, organizowanych wspólnie
z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina. Wspólnie z PAN Archiwum w Warszawie zorganizowano obchody 541 urodzin Mikołaja Kopernika
oraz finisaż wystawy „Powstanie Warszawskie
w zasobach PAN Archiwum w Warszawie”.
Uczestniczono w Nocy Muzeów 2014 oraz XVIII
Festiwalu Nauki w Pałacu Staszica.
Udostępniono fasadę Pałacu Staszica na video
mapping z okazji „100. Urodzin Jana Karskiego”.
 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 ustalonych przez fundatorów.
Celem Fundacji im. Jadwigi i Janusza Supniewskich jest popieranie rozwoju naukowego
młodych, wyróżniających się pracowników Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie poprzez częściowe finansowanie prowadzonych przez nich
badań naukowych oraz częściowe finansowanie
wyjazdów zagranicznych w celach badawczych
i szkoleniowych, a także przyznawanie corocznych
nagród. W 2014 roku Fundacja nie przyznała nagrody dla młodych pracowników naukowych Instytutu za dotychczasowe osiągnięcia, a powodem
zawieszenia wypłaty nagród był brak wystarczających środków na koncie Fundacji. W 2014 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Działalność Fundacji Centrum Medycyny
(marzec-wrzesień 2014 r.) skoncentrowana była
na sprawnym przeprowadzeniu procesu likwidacji (rozpoczęcie procesów likwidacyjnych nastąpiło z dniem 31 marca 2014 r.). W okresie od
marca do września 2014 r. nie prowadzono w Fundacji działalności statutowej, a środki pieniężne
Fundacji gromadzone są na rachunku bankowym.
Fundacja Biblioteki Gdańskiej dysponowała
w roku 2014 środkami własnymi i środkami pozyskanymi drogą konkursów ofert na zadania
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego. Fundacja opracowała
i złożyła ofertę w ramach grantu z Urzędu Miasta
w Gdańsku na kontynuację zadania „Kartoteka
na nośnikach elektronicznych – dokumentacja
budowli gdańskich w zbiorach BG PAN” i otrzymała dotację w wysokości 20 000 zł. Efektem
realizacji grantu było powiększenie „Kartoteki”
o dalsze 154 opisy całej ulicy Mariackiej i części
ulicy Szerokiej. Opisy są dostępne w bazie danych pod adresem: bgpan.gda.pl/kartoteka. Opracowywana w „Kartotece” ikonografia służy całemu środowisku gdańskiemu, a także wszystkim

zainteresowanym historią Gdańska. Podczas całego roku sprawozdawczego, tak jak i w latach
ubiegłych, Fundacja starała się popularyzować
Gdańską Książnicę i podnosić rangę jej zbiorów
poprzez współpracę przy organizacji wystaw i pokazów organizowanych na terenie Biblioteki, jak
i poza jej murami.
Spółki
W 2014 roku Polska Akademia Nauk posiadała 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 pojęta działalność innowacyjno-wdrożeniowa polegająca na produkcji i sprzedaży wyrobów oraz
usług opartych na wynikach prac badawczych
wykorzystywanych w placówkach naukowych.
Przedmiotem działalności Spółki DHM S.A.
jest zarządzanie oraz eksploatacja w drodze najmu nieruchomości znajdującej się w Paryżu pod
adresem 74, rue Lauriston i wszelkie operacje
związane z eksploatacją tej nieruchomości. Spółka wynajmuje nieruchomość Polskiej Akademii
Nauk na potrzeby PAN Stacji Naukowej w Paryżu. Polska Akademia Nauk jest większościowym
akcjonariuszem Spółki DHM posiadając 97%
akcji. Pozostałe akcje w liczbie 30 są w posiadaniu pozostałych 6 akcjonariuszy. Działalność
Spółki, podobnie jak w poprzednich latach, koncentrowała się na pracach administracyjnych,
reprezentowaniu Spółki wobec administracji
francuskiej, regulowaniu opłat i podatków z tytułu działalności Spółki, konsultacji i nadzorze
nad przygotowaniem bilansu Spółki przez księgowych francuskich. Będąc właścicielem nieruchomości przy rue Lauriston, Spółka reguluje
opłaty i podatki związane z tą nieruchomością.
Cześć kosztów, ponoszonych przez PAN Stację
Naukową w Paryżu, związanych z eksploatacją
budynku i remontami, księgowana jest, zgodnie
z umową najmu, w ciężar rachunku DHM.
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Rok 2014 był najlepszym okresem w działalności Spółki UNIPAN-STALMECH Sp. z o.o. od
czasu jej powstania. Potwierdzeniem tego są najwyższe przychody ze sprzedaży oraz najwyższy
zysk brutto. Działalność Spółki od początku skupia się na współpracy w sektorze prac frezerskotokarsko-ślusarskich. Spółka współpracuje ze
sprawdzonymi partnerami, którzy gwarantują
systematyczne wpływy za wykonane usługi. Największymi partnerami Spółki w 2014 r. byli:
Zdalny Serwis, Solaris Laser, Multi-Aut, Taksi,
Metrison oraz MTM Matyśniak. W 2014 r. Spółka podjęła decyzję o unowocześnieniu i powiększeniu parku maszynowego.
Działalność Spółki Wrocławska Drukarnia
Naukowa w roku 2014 polegała na świadczeniu
usług drukowania książek naukowych i literatury
beletrystycznej. Drukarnia świadczy te usługi dla
grupy ponad 80 wydawnictw krajowych. Książki
drukowane są w bardzo szerokim asortymencie technicznym i nakładowym. Stosowane są
techniki druku offsetowego i cyfrowego. Formy
oprawy najczęściej wykonywane w drukarni to
oprawa broszurowa i twarda. Sporadycznie
wykonywane są również oprawy zeszytowe.
Na spadek sprzedaży i zwiększenie straty
w 2014 roku Spółki Dom Handlowy Nauki
Sp. z o.o. decydujący wpływ miały opóźnienia
w uruchamianiu programów unijnych dla nauki.
Spowodowało to wstrzymywanie procedur zamówień publicznych, a w niektórych przypadkach

przesuwanie zamówionych dostaw sprzętu laboratoryjnego na rok 2015. Drugim czynnikiem
mającym wpływ na wynik finansowy były koszty reorganizacji Spółki. Dążąc do uzyskania dodatniego wyniku finansowego, Spółka podjęła
decyzję o zmniejszeniu kosztów funkcjonowania.
Zmniejszyła zatrudnienie, zmieniła obsadę Oddziału w Łodzi, zlikwidowała Zakład Informatyki, wypowiedziała umowę wynajmu jednego lokalu, renegocjowała wysokość opłat za wynajem
drugiego. Wiązało się to z poniesieniem kosztów
wypowiedzeń jak i likwidacji magazynów. Proces
obniżania kosztów funkcjonowania będzie kontynuowany w 2015 roku.
Sonopan Sp. z o.o. w 2014 roku poszerzył
asortyment produkcji o mierniki drgań. Produkuje i sprzedaje mierniki do pomiarów dźwięku,
mierniki drgań oddziałujących na człowieka, oraz
mierniki do pomiaru światła. Prowadzi serwis
okresowy i naprawy sprzedanych mierników oraz
we współpracy z urzędem Miar w Białymstoku
wzorcowanie tych mierników w laboratorium
akredytowanym. Spółka produkcję opiera na własnych opracowaniach. Zespół konstruktorów
przygotowuje nowe opracowania i modernizuje
mierniki dotychczas produkowane. W 2014 roku
zatwierdzono nowy miernik poziomu dźwięku na
stację diagnostyczną DLM-101 S oraz opracowano nowy miernik do sprawdzania warunków obserwacji podczas badań nieniszczących metodą
magnetyczno-proszkową.
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GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PAN

Biuro Gospodarowania Nieruchomościami
PAN sprawuje bezpośredni nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami przejętymi po
zlikwidowanych zakładach działalności pomocniczej oraz zarządza tymi nieruchomościami
przy wsparciu administratorów – pracowników
Kancelarii zatrudnionych w terenie. Zarządza
bezpośrednio nieruchomościami, będącymi na
stanie PAN – osoby prawnej, nieprzekazanymi
jednostkom organizacyjnym Akademii. Nadzoruje i wspiera działalność zarządczą w nieruchomościach użyczonych instytutom lub oddanych
w zarządzanie jednostkom nieposiadającym
osobowości prawnej. Uprawnieni pracownicy
Biura kontrolują prace inwestycyjne i remontowe oraz działania związane z gospodarowaniem
nieruchomościami.
Biuro przygotowuje dla Komisji ds. gospodarowania nieruchomościami informacje dotyczące wniosków o przeniesienie na rzecz instytutów
praw do nieruchomości przysługujących Akademii, w tym: sprawdza kompletność wniosków,
przedstawia informacje o stanie formalnoprawnym nieruchomości objętych wnioskami (na podstawie danych zgromadzonych w bazie nieruchomości) i informacje o sposobie gospodarowania
nieruchomościami (dzierżawy/najem) objętymi
wnioskami. Przygotowuje także projekty decyzji tzw. „uwłaszczeniowych” Prezesa Akademii
w tym zakresie. W 2014 r. Prezes PAN wydał 12
decyzji o przeniesieniu praw do nieruchomości
na rzecz instytutów, a w przypadku dwóch jednostek, prawa przysługujące Akademii do nieruchomości zostały przeniesione umową w formie
aktu notarialnego.
Stosownie do regulacji art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wpro-

wadzające ustawy reformujące system nauki
Biuro przygotowuje projekty wykazów nieruchomości przeznaczonych do odpłatnego zbycia oraz przeznaczonych do zrzeczenia się na
rzecz Skarbu Państwa lub gminy, które zostały
uznane za zbędne do realizacji zadań PAN oraz
przeznaczonych na rezerwę. Na koniec 2014 r.
zaawansowanie prac zmierzających do opracowania wykazu wyniosło 90%. Prowadzona i stale
aktualizowana jest baza danych obejmująca nieruchomości – gruntowe i budynkowe – będące
na stanie Akademii.
W 2014 r. przeprowadzono 16 przetargów
na zbycie nieruchomości, jednak jedynie dwa
postępowania zakończyły się wyłonieniem nabywcy nieruchomości. Sprzedano nieruchomości
na kwotę 3 432 992,72 zł, co stanowiło 71,4%
zaplanowanych przychodów z tego tytułu. Różnica pomiędzy zaplanowanymi a uzyskanymi
przychodami wynikała z braku zainteresowania
nabyciem nieruchomości m.in. w Niedźwiedzim
Rogu, Baranowie, Lubiewie, Szczecinie, Kórniku
i Dziećmierowie.
Zrealizowano przychody z dzierżawy i wynajmu nieruchomości zarządzanych bezpośrednio
przez Akademię na kwotę 1 059 134,47 zł (113%
zaplanowanych przychodów z tego tytułu). Należności na koniec 2014 r. z tytułu dzierżaw i najmu
wyniosły 46 015 zł. Prowadzone są postępowania
mające na celu odzyskanie należności.
Biuro nadzorowało procesy inwestycyjne prowadzone w nieruchomościach Akademii a finansowane ze środków budżetowych na łączną kwotę
2 298 537,02 zł. Budowlane prace inwestycyjne
dotyczyły Zamku w Kórniku, Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Pałacu w Jabłonnie oraz Domu
Rencisty w Konstancinie-Jeziornie.
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DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ PAN

W 2014 r. Prezes PAN przeznaczył środki
finansowe w wysokości 5,8 mln zł na realizację
zadań z zakresu działalności upowszechniającej
naukę (DUN). Wydatkowano 91,41% przyznanej
kwoty. Decyzję o wysokości środków przyznanych na realizację poszczególnych zadań podjął
właściwy Wiceprezes PAN, po zasięgnięciu opinii
Komisji ds. działalności upowszechniającej naukę. Przy ocenie wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę uwzględniono
znaczenie wnioskowanych zadań dla działalności
Polskiej Akademii Nauk, w szczególności dla jej
promocji i upowszechniania osiągnięć nauki oraz
przyczyniania się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Przyznane środki
finansowe zostały przeznaczone na realizację
zadań z zakresu działalności eksperckiej, wydawniczej, tworzenia i utrzymania baz danych
oraz upowszechniania.
Ekspertyzy, oceny i opinie naukowe
Zgodnie ze złożonymi przez jednostki organizacyjne PAN wnioskami, w 2014 r. opracowano 4 ekspertyzy. Dotyczyły one przede wszystkim zagadnień istotnych dla życia społecznego
i gospodarczego kraju. Komitet Termodynamiki
i Spalania opracował ekspertyzę na temat stanu
i perspektyw rozwoju technologii odnawialnych
źródeł energii w Polsce. Celem ekspertyzy było
omówienie w szczególności zagadnienia związanego z technologiami wykorzystującymi odnawialne źródła energii oraz przedstawienie
aktualnego stanu badań w zakresie niektórych
technologii energetycznych, szczególnie tych
które mają szanse zostać wprowadzone w warunkach krajowych, zarówno ze względu na posiadany potencjał energetyczny, jak i cenę jednostki
energii elektrycznej. Ekspertyza może stanowić
punkt wyjścia do oceny stopnia komplementarności badań naukowych w zakresie problemów
energetycznych i wskazania tych obszarów, które
wymagają rozszerzenia i intensyfikacji. Komitet
Badań nad Migracjami przygotował ekspertyzę,
której celem było uzupełnienie wiedzy i diagnoza

dotycząca konsekwencji emigracji poakcesyjnych
ludności Polski jako jednego z kluczowych procesów społecznych dla kraju.
Zadania wydawnicze
W 2014 r. zrealizowano 98 zadań wydawniczych, w tym wydano 24 publikacje zwarte.
Akademia utrzymywała ciągłość ukazywania się niskonakładowych, najważniejszych
w danych specjalnościach naukowych czasopism, zwłaszcza tych umieszczonych na tzw.
liście filadelfijskiej, np. „Biuletyn Techniczny”
oraz uwzględnianych przez MNiSW w ocenach
parametrycznych jednostek m.in. „Studia Socjologiczne” czy „Kwartalnik Neofilologiczny”.
W/w czasopisma to publikacje polskie i obcojęzyczne o charakterze naukowym i popularnonaukowym ukazujące powiązania nauki z procesami
gospodarczymi, obrazujące kierunki współpracy
międzynarodowej, udostępniające pełną informację o wszystkich dziedzinach działalności
Akademii, a także promujące wizerunek PAN.
W ramach działalności wydawniczej stacji naukowych PAN w roku sprawozdawczym ukazały
się głównie tomy pokonferencyjne m.in. „Annales” (Stacja Naukowa w Paryżu), „Conferenze”
(Stacja Naukowa w Rzymie) czy „Rocznik Stacji
Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu”.
Publikacje te stanowią podsumowanie działalności Stacji, zawierają teksty najciekawszych wystąpień i wykładów zaprezentowanych podczas
konferencji zrealizowanych w 2013/2014 roku,
wywiady z ludźmi nauki, wspomnienia o wybitnych naukowcach oraz materiały archiwalne.
Tworzenie i utrzymanie baz danych
Przyznane w 2014 r. środki finansowe na realizację zadań z zakresu tworzenia i utrzymania
baz danych zostały przeznaczone m.in. na zakup baz danych z zakresu prawa, wydawnictw
ciągłych (ISSN, LEX POLONICA), pełnotekstowych artykułów z czasopism zagranicznych
i zagranicznych baz przedmiotowych (EBSCO)
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i encyklopedycznych (Encyclopaedia Britannica) w Bibliotece Gdańskiej PAN. Stacja PAN
w Wiedniu kontynuowała rozbudowę informatycznej bazy danych „Polonika w archiwach austriackich” stworzoną w celu rejestracji archiwaliów dotyczących historii Polski znajdujących się
w archiwach austriackich i innych instytucjach
gromadzących materiały rękopiśmienne. W 2014
roku baza została uzupełniona o rekordy archiwaliów dotyczących Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich z zasobu Kriegsarchiv (Archiwum
Wojny w Austriackim Archiwum Państwowym).
Upowszechnianie osiągnięć nauki
Konferencje
W 2014 roku odbyło się 175 konferencji.
Konferencje dofinansowane przez Akademię
dotyczyły zagadnień istotnych zarówno dla nauki polskiej, ale też istotnych z punktu widzenia
problemów życia społecznego. Między innymi,
Komitet Bioetyki zorganizował konferencję „Bioetyka wobec śmierci i umierania”, poświęconą
etycznym, prawnym i społeczno-kulturowym
aspektom śmierci i umierania. Wykłady dotyczyły w szczególności praw człowieka u schyłku życia oraz problemów jakie rodzą nowe technologie
biomedyczne stosowane w leczeniu i opiece nad
osobami przewlekle chorymi, a także dylematów
jakie powstają na gruncie współczesnej medycyny paliatywnej. Tematyka dotycząca zagadnień
związanych z systemami i sieciami telekomunikacyjnymi oraz teleinformatycznymi, zaprezentowana została na zorganizowanym przez Komitet
Elektroniki i Telekomunikacji XXX Krajowym
Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki – KSTIT 2014. Patronat honorowy nad nim
objęli Minister Administracji i Cyfryzacji oraz
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie trwania sympozjum omawiano zagadnienia
bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych oraz
komputerowych, poruszano szereg zagadnień
prawnych oraz biznesowych dot. funkcjonowania systemów i sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych w kraju i na świecie. Komitet
Nauk o Literaturze z okazji 90 rocznicy urodzin
Zbigniewa Herberta zorganizował konferencję
„Na głos – ze słuchu – w wyobraźni”. Podczas

konferencji przedstawiona została twórczość dramatyczna Zbigniewa Herberta oraz innych autorów należących do jego pokolenia, która stała
się punktem odniesienia dla refleksji na temat
najnowszego dramatu radiowego oraz twórczości
współczesnych autorów i reżyserów. Konferencja z cyklu „Cyfrowe Spotkania z Zabytkami”
pt. „Niewidzialne dziedzictwo” zorganizowana
przez Oddział PAN we Wrocławiu poświęcona
była problematyce badań i dokumentacji dziedzictwa kulturowego, które całkowicie lub częściowo utraciło albo nigdy nie uzyskało postaci
materialnej. Na konferencji poruszono kwestie
ochrony i promocji najnowszego dziedzictwa
kulturowego tworzonego w formie naturalnych
dokumentów cyfrowych. W ich zakresie pozostają liczne, niezwykle różnorodne i interesujące
zjawiska, które niejednokrotnie umykają uwadze
badaczy i świadomości szerokiego grona odbiorców. Jest to obszar niezwykle ważny – z jednej
strony bowiem znaczna część dziedzictwa kulturowego i spuścizny dziejowej ma z natury charakter niematerialny, z drugiej niezrealizowane
pomysły lub obiekty stosunkowo krótko istniejące inicjowały niekiedy zjawiska o ogromnym
znaczeniu dla kultury i historii. Patronat nad
konferencją objął Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W roku sprawozdawczym Stacja
Naukowa PAN w Rzymie zorganizowała międzynarodowy kongres poświęcony twórczości
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – pierwsze tego
rodzaju wydarzenie zorganizowane przez środowiska naukowe Polski i Włoch. Kongres zbiegł
się z obchodami 70-tej rocznicy bitwy pod Monte
Casino, w której pisarz walczył jako żołnierz, za
co został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.
Warsztaty
Komisja ds. działalności upowszechniającej
naukę traktowała priorytetowo organizowanie
warsztatów i szkół dla młodych naukowców,
które przyczyniają się do kształcenia młodego
pokolenia badaczy. W 2014 r. zorganizowano
12 warsztatów dla młodych naukowców oraz
4 szkoły letnie. Oddział PAN we Wrocławiu zorganizował drugą edycję warsztatów naukowych
„Martian Cryosphere Workshop II”. Umożliwiły
one naukowcom z całej Europy, reprezentującym
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różne dyscypliny naukowe, m.in. geomorfologię,
mineralogię, klimatologię czy geofizykę, dyskusję nt. najnowszych badań dotyczących kriosfery
Marsa i Ziemi. Połączenie wyników badań z różnych dziedzin nauki pozwoliło uzyskać zintegrowany obraz procesów kształtujących środowisko
Czerwonej Planety. Podczas spotkania zapoczątkowano kilka nowych projektów badawczych
związanych z ewolucją osadów eolicznych oraz
powstawaniem wydm na Marsie.
Celem cyklicznych warsztatów współorganizowanych przez Komitet Antropologii była
prezentacja najnowszych wyników badań oraz
dyskusja nad aktualnymi i najważniejszymi
aspektami analiz w zakresie współczesnych oraz
dawnych biologii populacji ludzkich. Spotkanie „Okres perinatalny i jego wpływ na rozwój
w okresie postnatalnym. Metody badań, wyniki,
interpretacja” dotyczyło możliwości programowania metabolizmu przez czynniki środowiskowe, w tym przez żywienie w okresie płodowym
oraz w pierwszych latach życia. Składniki diety, brak aktywności fizycznej, stosowanie przez
matkę używek, zanieczyszczenia środowiska
i wiele innych czynników mogą nieodwracalnie
zaprogramować organizm dziecka, wpływając
negatywnie na dalszy jego rozwój i stan zdrowia
w przyszłości. Warsztaty antropologiczne pełnią
funkcję integrującą polskie środowisko antropologiczne. Są również ogólnopolskim forum wymiany myśli i doświadczeń.
Wystawy
W 2014 r. zorganizowano 20 wystaw, które
miały na celu zaprezentowanie szerokim kręgom
odbiorców najciekawszych kolekcji przyrodniczych oraz zasobów muzealnych zgromadzonych
przez jednostki PAN. Zaprezentowane wystawy
charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, atrakcyjną prezentacją tematów
oraz wysokimi walorami edukacyjnymi. Komitet
Nauk Etnologicznych PAN przygotował wystawę
„Potomkowie Kolberga. Etnologia XXI wieku”.
Realizacja wystawy związana była z obchodami
Roku Kolbergowskiego poświęconego dwusetnej rocznicy urodzin tego wybitnego etnografa
i folklorysty. Ilustrowała najważniejsze efekty
prac badawczych realizowanych przez etnologów

Polskiej Akademii Nauk. Wystawa została zaprezentowana podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik oraz
w muzeach etnograficznych.
W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej Archiwum Nauki PAN i PAU współorganizowało wystawę „Odłamki Pamięci o Wielkiej
Wojnie”, która stała się okazją do przedstawienia
archiwaliów dokumentujących działania wojenne
i rzeczywistość lat 1914-1918. Zaprezentowane
oryginalne dokumenty, korespondencja oraz fotografie przedstawiały różne aspekty czasu wojny.
Wystawę wzbogaciły muzealia w postaci broni, umundurowania i wyposażenia walczących
wojsk. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających.
Inne zadania
Akademia w 2014 r. zrealizowała zadania
z zakresu szeroko rozumianej promocji i upowszechniania nauki, adresowanych zarówno
do środowisk naukowych, jak i odbiorców
w szerokich kręgach społecznych. Zainicjowana
w 2013 roku seria filmów telewizyjnych zatytułowana „Niespokojne umysły”, prezentująca
sylwetki wybitnych osobowości PAN, została
wydana na płytach CD w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.
Oddział PAN w Poznaniu od 1995 roku w ramach upowszechniania nauki organizuje sesje naukowe z cyklu „Dwugłos Nauki”, których głównym obszarem tematycznym jest problematyka
związana z życiem, ewolucją oraz problemami
jakie niesie ze sobą współczesność. Celem zeszłorocznej sesji była konfrontacja poglądów na
temat materialnego i niematerialnego umysłu
człowieka w kwestii interpretacji takich pojęć
jak dusza, świadomość, wolna wola, będących
dla wielu kwintesencją człowieczeństwa. Dyskusja toczyła się na gruncie najnowszych badań
neurobiologów i kognitywistów z jednej strony
oraz filozofów i teologów z drugiej. Referaty wygłoszone na sesji zostały zawarte w publikacji
„Boska cząstka – jej znaczenie dla fizyki i filozofii”. W 2014 roku odbyły się warsztaty i spotkania
popularyzujące naukę wśród dzieci i młodzieży.
Rada Upowszechniania Nauki po raz kolejny
zorganizowała spotkania w ramach Uniwersytetu
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Dzieci, a Komitet Fizyki współorganizował po
raz XXX warsztaty naukowe „Lato z Helem”.
Wydawnictwa naukowe, popularnonaukowe
i upowszechniające naukę PAN
W roku sprawozdawczym wydano kolejne
numery kwartalnika „Nauka” – czasopisma
naukowego, ukazującego się od 1953 roku, które
adresowane jest do całego środowiska naukowego oraz wszystkich osób zainteresowanych bieżącymi problemami nauki i szkolnictwa wyższego.
W kwartalniku drukowane są prace oryginalne,
przeglądowe, a także opracowania obejmujące
aktualne zagadnienia różnych dziedzin nauki.
Artykuły publikowane w kwartalniku podlegają
opiniowaniu. Kwartalnik jest wydawany w języku polskim i zawiera streszczenia w języku angielskim. Znajduje się na liście punktowanych
czasopism naukowych MNiSW (6 punktów).
Odbiorcami kwartalnika są między innymi krajowi członkowie PAN, jednostki naukowe i organizacyjne Akademii, archiwa i biblioteki, resorty,
media. Jest dostępny również na stronie internetowej PAN. Wydawcą jest Biuro Upowszechniania
i Promocji Nauki PAN.
Ukazały się kolejne numery kwartalnika
„ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk”. Wydawany od 2004 r., w polskiej
i angielskiej wersji językowej magazyn popularnonaukowy prezentuje wybrane osiągnięcia
uczonych oraz jednostek naukowych PAN. Odbiorcami kwartalnika są krajowi i zagraniczni
członkowie PAN, jednostki naukowe PAN w kraju i za granicą, polskie i zagraniczne jednostki
naukowe i wyższe uczelnie, parlamentarzyści, archiwa i biblioteki, media. Kwartalnik jest również
dostępny na stronie internetowej PAN poprzez
własną stronę www. Wydawcą jest Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.
W 2014 roku ukazały się 4 numery „Academii”, zatytułowane: „Konflikt” (1/2014), „Użyteczność” (2/2014), „Starość” (3/2014) i „Sukces” (4/2014), w nakładzie 1900 egzemplarzy
w wersji polskiej i 1200 egzemplarzy w wersji
angielskiej każdego numeru.
Redakcja „Academii” prowadzi portal
Naukaonline.pl. Serwis został uruchomiony
13 grudnia 2013 r. Jego celem jest promocja

kwartalnika „ACADEMIA. Magazyn Polskiej
Akademii Nauk” i polskiej nauki, ze szczególnym
naciskiem na osiągnięcia naukowców i zespołów
badawczych z Polskiej Akademii Nauk. Z serwisu
korzystają m.in. naukowcy, dziennikarze i osoby
zainteresowane nauką. Od chwili uruchomienia
portalu opublikowano 1305 artykułów oraz zanotowano 53 812 odsłon. Ukazują się również
wydania mobilne magazynu (iPad, iPhon, tablet,
smartfon), które służą poszerzeniu grona odbiorców treści zamieszczanych w wydaniu papierowym. W 2014 roku odnotowano 1 148 pobrań
aplikacji oraz 39 030 odsłon treści.
Ukazał się folder promocyjny z okazji 10-lecia magazynu „Academia”.
Wydano „Annual Report 2014” – raport
roczny w języku angielskim będący uzupełnieniem „Sprawozdania” z działalności PAN. Publikacja ukazuje się od 14 lat, jest również dostępna na stronie internetowej PAN. Prezentuje
najważniejsze osiągnięcia naukowe i wydarzenia
z życia Polskiej Akademii Nauk w roku sprawozdawczym oraz wybrane informacje statystyczne.
„Annual Report” jest adresowany głównie do
członków zagranicznych PAN, zagranicznych
akademii nauk oraz instytucji równorzędnych,
z którymi PAN utrzymuje kontakty. Wydawcą jest
Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.
W „Sprawozdaniu 2013” – raporcie rocznym
z działalności Polskiej Akademii Nauk – opublikowano wybrane, ważniejsze wyniki badań
naukowych (najistotniejsze z punktu widzenia
rozwijanych dyscyplin) jednostek naukowych
oraz działalności naukowo-organizacyjnej uzyskane w 2013 r. przez jednostki organizacyjne
PAN prowadzące lub wspomagające działalność
naukową. Informacja ta została przedstawiona
na tle i w ścisłym powiązaniu z systemem organizacji badań naukowych w PAN oraz działalnością korporacji, a także w kontekście efektów
uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych
przedsięwzięciach naukowych. „Sprawozdanie”
ukazuje się od 1953 r. i stanowi kwintesencję
rocznej pracy Akademii. W istotny sposób wspomaga badania naukoznawcze, a także formułowanie przez zainteresowane instytucje i resorty
ocen i opinii związanych z działalnością PAN.
Odbiorcami są członkowie korporacji i jednostek
organizacyjnych PAN, a także krajowe i zagra-
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niczne biblioteki naukowe, towarzystwa naukowe, sejmowe i senackie komisje, urzędy centralne. „Sprawozdanie”, zgodnie z obowiązkiem
nałożonym przez ustawę o PAN, na wniosek
Komisji Rewizyjnej PAN, zostało zatwierdzone
przez Zgromadzenie Ogólne PAN w czerwcu
2014 r., a następnie przedłożone przez Prezesa
PAN najwyższym władzom państwowym. Pełny
tekst „Sprawozdania” ukazał się w wersji elektronicznej na stronie internetowej PAN, a także
został udostępniony na nośniku (płyta CD). Wydawcą jest Biuro Upowszechniania i Promocji
Nauki PAN.
Czasopisma elektroniczne
Prowadziło działalność The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH, Środkowoeuropejskie Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych,
http://cejsh.icm.edu.pl/), powołane w 2004 r.
przez akademie nauk państw Grupy Wyszehradzkiej (PAN, AV ČR, SAV, MTA). CEJSH
ma za zadanie umożliwianie międzynarodowej
publiczności naukowej zorientowanie się w tendencjach i nurtach badawczych oraz wynikach
konkretnych badań, których wyniki publikowane
są w czasopismach naukowych, ukazujących się
przede wszystkim w językach narodowych Europy Środkowej i Wschodniej. Zadanie to realizowane jest przede wszystkim poprzez indeksowanie zawartości rosnącej liczby współpracujących
czasopism, gdzie oprócz tradycyjnych danych
bibliograficznych znajdują się anglojęzyczne tytuły artykułów, słowa kluczowe oraz streszczenia
w języku angielskim.
Już w listopadzie 2011 r. CEJSH zyskała najwyższe uznanie ze strony Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – została uwzględniona
na krótkiej liście międzynarodowych baz indeksujących, uznawanych przez MNiSW przy okresowej ewaluacji czasopism naukowych. W roku
2014 CEJSH pozostawała jedną z najważniejszych baz indeksujących zawartość czasopism
naukowych w kraju, referencyjnych dla MNiSW.
Trwające w 2014 r. przejście na nowy system informatyczny (opracowany przez ICM
UW system Yadda) objęło wszystkie pozyskane do współpracy w 2014 r. czasopisma oraz

ok. 3/4 czasopism, z którymi wcześniej nawiązano współpracę (2004-2013). Nowy system
umożliwił powiększenie zakresu zbieranych informacji bibliograficznych, poprawę ich jakości
(możliwość zamieszczania dowolnych znaków
Unicode) oraz rozszerzenie oferowanych modeli
współpracy poprzez zamieszczanie pełnych tekstów artykułów w postaci plików PDF. To ostatnie
zadanie jest realizowane (podobnie jak w przypadku innych wiodących baz bibliograficzno-pełnotekstowych – BazTech, AGRO), we współpracy z CEON (ICM UW), podpisującym umowę
licencyjną na umieszczanie pełnych tekstów
w CEJSH.
Według statystyki wprowadzanych danych
(ostatnia aktualizacja w 2014 r.) nastąpił wzrost
wprowadzonych streszczeń do 58 831. Daje to
wzrost liczby streszczeń w ilości 17 938 w skali
2014 roku (dla porównania 3 258 w skali 2012 r.).
W związku z wdrażaniem nowego systemu
oraz jego aktualizacjami wprowadzającymi nowe
funkcje, na bieżąco rewidowana jest instrukcja
współpracy dystrybuowana wśród współpracujących czasopism. W porozumieniu z czeską redakcją CEJSH przygotowana została również wersja
anglojęzyczna instrukcji, poddawana bieżącym
aktualizacjom.
W grudniu 2014 roku na Politechnice Poznańskiej odbyło się pierwsze z zaplanowanych seminariów szkoleniowo-promocyjnych skupionych
w ramach Biblioteki Nauki CEON. Seminaria te
służą promocji bazy oraz idei wolnego dostępu
do treści naukowych.
W roku sprawozdawczym ogólna liczba zapytań (tzw. wywołań) w bazie CEJSH przekroczyła
11 mln (11 443 431), w roku 2013 wynosiła 4 mln.
W 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego rozpoczęło trwające w 2014 r. negocjacje z CEJSH (podobnie jak z innymi wiodącymi
bazami) w sprawie wykorzystania części danych
CEJSH do projektu budowy polskiej bibliografii
cytowań.
Od 2013 r. ukazuje się dwutygodnik, czasopismo elektroniczne „PANorama PAN”. Czasopismo promuje Polską Akademię Nauk, przede
wszystkim jako instytucję, we wszystkich aspektach jej działania naukowego, organizacyjnego
i publicznego. Formuła czasopisma jest otwarta na
najróżniejsze sposoby wypowiedzi informacyjne
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i publicystyczne. „PANorama PAN” jest dostępna poprzez pocztę elektroniczną lub na stronie
internetowej Akademii.
Informatyzacja czasopism naukowych PAN
W 2014 roku na platformie internetowej profesjonalnego wydawcy czasopism naukowych
(De Gruyter Open Sp. z o.o.) jednostki Polskiej
Akademii Nauk (Wydziały i Komitety PAN) opublikowały w formie elektronicznej łącznie 1 570
artykułów w 22 tytułach. Wszystkie czasopisma
objęte umowami są udostępniane w modelu Open
Access.
Każde czasopismo PAN wydawane na platformie elektronicznej odnotowało wzrost poczytności, największy wyniósł 233%. Dla dziewięciu
tytułów z dwunastu notowanych w Journal Citation Report odnotowano wzrost Impact factor
(dla 4 tytułów odnotowano niemal dwukrotny
wzrost). W ramach realizacji usług marketingowych wydawca wersji elektronicznej pozyskał
w 2014 r. dla czasopism kolejne serwisy abstraktowe. Część wniosków skierowanych do serwisów oczekuje na rozpatrzenie. Kolejne 5 tytułów
spełniło kryteria publikacji w serwisie Directory of Open Access Journals (DOAJ), aplikacje
zostały opracowane i wysłane przez wydawcę.
Po uwzględnieniu nowych tytułów łączna liczba
czasopism PAN na platformie DOAJ wyniesie 15.
W odniesieniu do nowych kryteriów i zasad
oceny czasopism naukowych określonych przez
MNiSW czasopisma – poprzez posadowienie na
platformie profesjonalnego wydawcy – spełniają
dwa istotne kryteria oceny, tj.: posiadają aktywną stronę internetową zaopatrzoną w funkcje:
przeszukiwania przez użytkowników zawartości
po słowach kluczowych; tworzenia tzw. żywych
linków do artykułów cytowanych w czasopiśmie,
o ile cytowane artykuły są dostępne w formie
umożliwiającej cytowanie; powiadamiania użytkowników czasopisma o pojawieniu się nowych
artykułów; prowadzeniu statystyki użytkowania
treści czasopisma; wszystkie artykuły opatrzone
są numerem DOI (ang. digital object identifier
– cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), nadawanym przez bazę CrossRef.
W utworzonym na stronie internetowej PAN
portalu Czytelnia Czasopism (www.czasopisma.

pan.pl), w 2014 r. wprowadzono kolejne 4 czasopisma oraz treści 3 400 artykułów. Obecnie
w portalu tym zamieszczonych jest 90 czasopism,
wydawanych lub współwydawanych przez komitety naukowe, komitety problemowe i oddziały
PAN.
Witryna internetowa PAN (www.pan.pl)
Witryna udostępnia odbiorcom w kraju i za
granicą wiedzę o Akademii w różnych aspektach, upowszechniając działalność naukową
PAN jako instytucji naukowej, zobligowanej do
tego ustawowo. Praktycznie każda publikowana
informacja ma taki charakter: są to doniesienia
o wynikach badawczych, opinie i wystąpienia
w sprawach nauki, informacje o różnych formach
kształcenia, działalności wydawniczej, wykładach i dyskusjach, działaniach podejmowanych
przez jednostki naukowe Akademii w zakresie
upowszechniania działalności naukowej, informacje o działalności naukowej członków korporacji, itp. informacje i komunikaty w sprawach
finansowych i organizacyjnych odzwierciedlają
takie formy działalności Akademii, które jako
środki i warunki realizacji działalności naukowej,
uzupełniają wiedzę o tej działalności.
W 2014 roku na pięciu stronach tematycznych
(poza bazami danych i czasopismami elektronicznymi) udostępniono 1 228 artykułów i odnotowano 368 215 odsłon. Witrynę redaguje i prowadzi
Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
we współpracy z jednostkami naukowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii.
Wszechnica PAN
Polska Akademia Nauk od 2003 roku organizuje otwarte wykłady popularnonaukowe przeznaczone dla szerokiego kręgu słuchaczy. Poprzez
tę inicjatywę Akademia reaktywuje sprawdzone
formy upowszechniania wiedzy o nauce i tradycje
działającej przed laty Wszechnicy PAN. Wykładowcami są wybitni naukowcy i ludzie kultury
z wielu ośrodków krajowych i zagranicznych.
Spotkania Wszechnicy PAN odbywają się w cyklu akademickim. W zależności od tematu wykładu liczba uczestników każdego wykładu wahała
się między 30 a 70 osobami. Od maja 2013 roku
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wykłady są transmitowane w czasie rzeczywistym
w sieci Internet. W roku 2014 łącznie transmisje
oglądało ponad 700 osób, co należy uznać za bardzo dobry wynik, zważywszy bogatą i zróżnicowaną ofertę Internetu oraz imprez o charakterze
naukowym. Informacje o wykładach przekazywane były w postaci plakatów i w formie elektronicznej do warszawskich uczelni wyższych,
wybranych liceów warszawskich, jednostek

PAN, Biblioteki Narodowej. Ponadto informacja
każdorazowo znajduje się na stronie internetowej Akademii, na stronach internetowych miejskich, w internetowych portalach studenckich,
na portalu Naukaonline.pl kwartalnika Academia oraz w portalu Facebook. Archiwum wykładów w formie nagrań wideo prowadzone jest na
portalu YouTube. Organizatorem wykładów jest
Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.
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WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ PAN

Podobnie jak w latach ubiegłych, współpraca z zagranicą realizowana była w trzech podstawowych obszarach: współpraca dwustronna,
uczestnictwo w pracach organizacji międzynarodowych, a także działalność zagranicznych stacji
naukowych PAN.
Współpraca dwustronna
Podstawę współpracy stanowiło 80 umów
i porozumień. W roku 2014 podpisano pierwsze
porozumienie o współpracy naukowej między
PAN a Europejską Organizacją Badań Jądrowych
(CERN), a także protokoły i plany wykonawcze
do obowiązujących umów i porozumień z Narodowym Centrum Badań Naukowych Francji
(CNRS), Narodową Akademią Nauk Azerbejdżanu, Narodową Akademią Nauk Białorusi,
Narodową Akademią Nauk Ukrainy, Litewską
Akademią Nauk, Węgierską Akademią Nauk,
Bułgarską Akademią Nauk, Radą Badań Naukowych Włoch (CNR) oraz Komisariatem Energii
Atomowej i Energii Alternatywnych (CEA).
Wymiana naukowców odbywała się w ramach
uzgodnionych limitów.
Wymiana z partnerami, m.in. z Austrii i Niemiec, była dostosowywana do przyjętej formuły
współpracy. Pod względem wielkości wymiany,
do głównych partnerów PAN należy zaliczyć
Francję, Węgry i Ukrainę.
Ważniejsze wydarzenia w międzynarodowej
współpracy naukowej w 2014 r.
Ukraina. W dniu 5 grudnia odbyły się uroczystości związane z otwarciem Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie.
W imprezach, które miały miejsce w Narodowej
Akademii Nauk Ukrainy, w siedzibie Przedstawicielstwa i Ambasadzie RP wzięło udział blisko 70
reprezentantów nauki, rządu, dyplomacji i prasy
obu krajów (wśród nich Ambasadorowie RP i UE
na Ukrainie, ministrowie, prezesi akademii nauk,
rektorzy wyższych uczelni).

Ceremonia uroczystego otwarcia Przedstawicielstwa połączona została z wręczeniem nagród
laureatom Konkursu na wspólną nagrodę Prezesa
PAN i Prezydenta NANU za wybitne osiągnięcia
naukowe w wyniku prowadzonych wspólnych badań naukowych przez uczonych obu krajów oraz
nominacji członkom nowo powołanej Rady Programowej Przedstawicielstwa. Przewodniczącym
Rady został wybrany dr Paweł Kowal z Instytutu
Studiów Politycznych PAN. Również w tym dniu,
w siedzibie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, podpisany został Protokół do Porozumienia
o współpracy naukowej między PAN i NANU na
lata 2015-2017, w ramach którego realizowanych
będzie 68 wspólnych projektów badawczych.
Niemcy. W dniu 23 maja w Warszawie
odbył się, zorganizowany przez Polską Akademię Nauk oraz Stowarzyszenie Helmholtza
i Berlińsko-Brandenburską Akademię Nauk,
Polsko-Niemiecki Szczyt Naukowy. Tematyka
spotkania, koncentrowała się wokół zagadnień
związanych z obecną sytuacją w obszarze nauki
w Polsce i w Niemczech oraz z wyzwaniami
na przyszłość, także w kontekście europejskim.
Omawiane były polskie i niemieckie strategie
w dziedzinach nauki, edukacji i innowacyjności
oraz formułowane były wyzwania i wyznaczane
cele na najbliższe lata. Dużo uwagi poświęcono unijnemu programowi ramowemu „Horyzont
2020”, w tym wspólnemu uczestnictwu naukowców z obu krajów w tym programie. W spotkaniu udział wzięli najwyżsi rangą przedstawiciele
następujących niemieckich instytucji naukowych:
Niemieckiej Wspólnoty Badawczej, Stowarzyszenia Helmholtza, Stowarzyszenia Leibniza,
Niemieckiej Rady Nauk Ścisłych i Humanistycznych, Niemieckiej Konferencji Rektorów Szkół
Wyższych, Niemieckiej Akademii Nauk Leo
poldina, Berlińsko-Brandenburskiej Akademii
Nauk i Uniwersytetu w Getyndze. Stronę polską
– oprócz Polskiej Akademii Nauk – reprezentowały następujące instytucje: Narodowe Centrum
Nauki, Konferencja Rektorów Akademickich
Szkół Polskich, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Rada Główna ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Instytutów Badawczych, Polska
Akademia Umiejętności, Szkoła Główna Handlowa oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych Unii Europejskiej.
Francja. W dniach 1-5 września w Krakowie
odbyła się międzynarodowa konferencja „Air &
Water Pollution Abatement Catalysis” (AWPAC
2014), która wieńczyła wieloletnią współpracę
badaczy z Polski i Francji w ramach polsko-francuskiego Programu współpracy GDRI (Groupement de Recherche International). Program konferencji obejmował m.in. 3 wykłady plenarne,
4 wykłady tematyczne, 46 komunikatów ustnych
(większość z nich wygłoszonych przez młodych
pracowników naukowych i doktorantów) i 76
posterów, podzielonych na 3 sesje tematyczne:
Katalityczne usuwanie zanieczyszczeń ze źródeł
mobilnych, Katalityczne usuwanie zanieczyszczeń ze źródeł stacjonarnych, Czyste paliwa
i energia ze źródeł odnawialnych. W konferencji
wzięło udział 107 uczestników z Polski, Francji,
Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Włoch, Niemiec,
Brazylii i Wietnamu.
Bułgaria. W trakcie wizyty w Sofii (19-21
marca) Prezes PAN wziął udział w otwarciu
polsko-bułgarskiej konferencji „Polska i Polacy
w nowej historii bułgarskiej (poł. XIX w.-poł.
XX w.)” zorganizowanej przy udziale Bułgarskiej Akademii Nauk i Ambasady RP w Sofii.
Delegacja PAN spotkała się również z członkami
kierownictwa Bułgarskiej Akademii Nauk.
Natomiast podczas wizyty w Warszawie Prezydenta Bułgarskiej Akademii Nauk, prof. Stefana Vodenicharova (18 listopada) podpisany został
Protokół do Porozumienia o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk a Bułgarską
Akademią Nauk na lata 2015-2017.
Białoruś. W dniach 22-25 stycznia wizytę
w Mińsku złożył Wiceprezes PAN, prof. Andrzej Górski. Wziął on udział w obchodach 85.
rocznicy powstania Narodowej Akademii Nauk
Białorusi (NANB) oraz Dnia Nauki Białoruskiej.
Podczas pobytu prof. A. Górski podpisał Protokół
do Porozumienia o współpracy naukowej między
PAN a NANB na lata 2014-2016.
W dniu 21 listopada Prezes PAN prof. Michał
Kleiber spotkał się w Mińsku z przedstawicielami

władz Narodowej Akademii Nauk Białorusi, na
czele z Przewodniczącym jej Prezydium, prof.
Vladimirem Gusakovem. Podczas wizyty Prezes PAN zwiedził laboratoria Instytutu Chemii
Bioorganicznej oraz jego zakład produkcyjny
„AcademPharm”, Instytut Mikrobiologii, Instytut Fizyki oraz odbył rozmowy z kierownictwem
Instytutu Historii. Prezes PAN udzielił także wywiadu dla portalu internetowego naviny.by, a informacje o wizycie ukazały się na stronach internetowych ogólnokrajowego kanału telewizyjnego
ont.by, tvr.by oraz belta.by.
Chińska Republika Ludowa. Na zaproszenie Prezydenta Chińskiej Akademii Nauk
Technicznych (CAE) w Pekinie przebywał prof.
Władysław Włosiński, gdzie na „International
Conference on Engineering Science and Technology” przedstawił referat „Advanced Materials Technology for Eco-Friendly Mechanical
Engineering” oraz wziął udział w Zgromadzeniu
Ogólnym CAE.
W 2014 roku wizyty w PAN złożyły między
innymi delegacje przedstawicieli nauki i przemysłu zajmujące się rozwojem branży remanufacturingu oraz delegacja Ludowej Politycznej
Konferencji Konsultatywnej Chin zainteresowana
zagadnieniami występowania klęsk żywiołowych
i ochroną przed najczęstszymi zagrożeniami hydrometeorologicznymi i geofizycznymi.
Warto odnotować, że dwa projekty badawcze
koordynowane przez Polsko-Chińskie Centrum
Dialogu zostały zatwierdzone do realizacji w latach 2015-2017 w ramach 36. Polsko-Chińskiego
Konkursu na Projekty Naukowo-Badawcze.
W 2014 roku wizyty w PAN złożyły między
innymi delegacje Ministerstwa Oświaty i Nauki
Ukrainy, Ministerstwa Nauki, Technologii i Innowacji Produktywnych Republiki Argentyny,
Biura Ekonomicznego i Kulturalnego Tajpej
w Pradze i Bonn, a także Prezydent Akademii
Nauk Mołdowy i Minister Nauki Republiki Mołdowy, prof. Gheorghe Duca oraz Sekretarz ds.
nauki i ochrony zdrowia przy Prezydencie Bułgarii, dr Anna-Marie Vilamovska. Prezes PAN
prof. Michał Kleiber wziął udział w Science and
Technology in Society Forum (Kyoto, 5-7 października), a także w 2014 Inter-Academy Seoul
Science Forum (Seul, 12-13 listopada).
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Ważniejsze spotkania i konferencje naukowe
Kontynuowano współpracę w ramach Forum
Akademii Nauk Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). W dniach 13-14 października delegacja PAN pod przewodnictwem Wiceprezesa,
prof. Andrzeja Górskiego wzięła udział w dorocznym Forum Akademii Nauk Państw Grupy
Wyszehradzkiej zorganizowanym w Pradze przez
Akademię Nauk Republiki Czeskiej. Uczestnicy
spotkania dyskutowali m.in. o ostatnich zmianach
w poszczególnych Akademiach, priorytetach we
współpracy z zagranicą, jak również o programie „Horyzont 2020”. Wiele uwagi w dyskusji
poświęcono systemom oceny jednostek naukowych w krajach V4. Ponadto wręczono nagrody
laureatom konkursu V4 Young Researcher Award
przyznane w roku sprawozdawczym w dziedzinie
matematyki stosowanej.
Z inicjatywy Wiceprezesa PAN, prof. Andrzeja Górskiego w dniu 16 czerwca w Warszawie
Polska Akademia Nauk zorganizowała międzynarodową konferencję „Is the Physician-Scientist Vanishing?” poświęconą znaczeniu pracy
naukowej w rozwoju współczesnej medycyny
i jej roli w dydaktyce oraz analizie zjawiska
spadku zainteresowania lekarzy pracą badawczą. W konferencji wzięło udział blisko 80 osób,
w tym: prof. Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. Michał Kleiber, Prezes PAN; prof.
Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej; prof. Adam Torbicki, członek Rady Narodowego Centrum Nauki; prof. Marian Zembala,
Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze
Zdrowia; prof. Bartosz Karaszewski, Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN; lek.
Filip Dąbrowski, Przewodniczący Samorządu
Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; przedstawiciele władz największych
uczelni medycznych w kraju oraz duża grupa studentów i doktorantów kierunków medycznych.
Konferencja skupiła bardzo reprezentatywne
środowisko uczonych młodego i starszego pokolenia z Europy i USA, m.in. główny referat
wprowadzający wygłosił Andrew I. Schafer, profesor medycyny z Wydziału Hematologii/Onkologii Medycznej Weill Cornell Medical College
w Nowym Jorku.

W związku z zainteresowaniem, jakie wzbudziło opublikowanie wiosną 2014 roku drugiej
i trzeciej części Piątego Raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych (International Panel on Climate Change, IPCC), Polska
Akademia Nauk we współpracy z Ambasadami
Republiki Francuskiej, Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Republiki Federalnej Niemiec zorganizowała w dniu
3 listopada w Warszawie debatę „Zmiany klimatu
– czy jest gorzej niż zakładaliśmy? Najnowsze
ustalenia Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian
Klimatycznych (IPCC)”. W debacie wzięli udział
francuscy, niemieccy, brytyjscy i polscy naukowcy, którzy wnieśli wkład w tworzenie Raportu.
Francję reprezentowała dr Valérie Masson-Delmotte z Komisji ds. Energii Atomowej i Energii
Alternatywnych działającej przy Laboratorium
Badań nad Klimatem i Środowiskiem w Paryżu,
która wygłosiła wykład wprowadzający „Zmiany
klimatu: obserwacje, przyczyny i prognozy na
przyszłość”. Niemcy reprezentował prof. Ulrich
Cubasch z Instytutu Meteorologii Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Wielką Brytanię – prof. Jim
Skea z Imperial College w Londynie, natomiast
Polskę – prof. Zbigniew W. Kundzewicz z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Ambasadorowie Francji (Pierre Buhler) i Niemiec (Rolf Nikel)
oraz Pierwszy Radca Ambasady Wielkiej Brytanii
(Sarah Tiffin).
Uczestnictwo w pracach organizacji międzynarodowych
Polska Akademia Nauk jest członkiem 71
międzynarodowych organizacji naukowych
oraz 5 Programów Europejskiej Fundacji Nauki.
Akademia priorytetowo traktuje udział naukowców polskich w programach badawczych realizowanych w ramach tych organizacji, a także
uczestnictwo naukowców w pracach organów
zarządzających organizacji międzynarodowych.
W 2014 roku PAN wystąpiła z trzech organizacji:
Międzynarodowego Komitetu Historii II Wojny
Światowej (ICHSWW), Międzynarodowego
Stowarzyszenia Współczesnej Historii Europy
(AIHCE), Międzynarodowego Komitetu Historii Sztuki (CIHA).
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IAP – Światowa Sieć Akademii Nauk. W ramach realizacji projektu „Program bezpieczeństwa
biologicznego” w dniach 1-5 grudnia w Pałacu
Narodów w Genewie odbyło się Posiedzenie
Państw Stron Konwencji o zakazie prowadzenia
badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni
bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz
o ich zniszczeniu. Wziął w niej udział m.in. prof.
Ryszard Słomski, który pełnił rolę reprezentanta
PAN i IAP.
Podczas pobytu w Genewie odbyły się
również warsztaty „Advances in Understanding
Pathogenicity”, na których omówiono możliwości
i wyzwania dotyczące dwóch komplementarnych
zagadnień – strategii odnoszących się do czynników wirulencji patogenów i przykładów
modyfikacji odpowiedzi immunologicznej na
patogen oraz ich wpływu na Konwencję i biobezpieczeństwo społeczeństwa. Ponadto, podczas
posiedzenia ekspertów (Meeting of Experts of
the Biological Weapons Convention) poruszono zagadnienia wzmocnienia współpracy i pomocy, zgodnie z artykułem X Konwencji, oraz
dokonano przeglądu sytuacji w dziedzinie nauki
i techniki.
W dniu 16 maja w Poznaniu zorganizowana
została międzynarodowa konferencja „Dual use
of innovative technologies”. Została ona objęta
patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Współorganizatorami konferencji byli: Polska
Akademia Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, Ambasada USA w Warszawie, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Komitet
Biotechnologii PAN. Główną tematyką konferencji były problemy związane z potencjalnym
niebezpieczeństwem wykorzystania zdobyczy
innowacyjnych biotechnologii do celów bioterroryzmu (dual use). Konferencja skierowana była
przede wszystkim do przedstawicieli środowisk
akademickich (w tym studentów), naukowych
i sfer rządzących. Otwarta dyskusja związana
z problemami bezpieczeństwa biologicznego
w rolnictwie, medycynie, biotechnologii i ekologii odegrała ważną rolę w tym spotkaniu. Konferencja wniosła znaczący wkład w rozwój wiedzy nt. „podwójnego zastosowania” zdobyczy
nauki oraz budzenia świadomości istnienia tego
problemu w świecie naukowym i akademickim.
Cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony

studentów i doktorantów. W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób.
Międzynarodowa Unia Nauk o Radiu
(URSI). W dniach 16-23 sierpnia w Pekinie odbyło się Sympozjum oraz Zgromadzenie Ogólne
URSI. Prof. Iwona Stanisławska została wybrana
na przewodniczącą komisji G (Propagacji fal radiowych w jonosferze). W Sympozjum, dzięki specjalnym grantom otrzymanym od URSI, uczestniczyło dwóch polskich młodych naukowców.
Naukowa Rada Doradcza Akademii Europejskich (EASAC). Prof. Zbigniew W. Kundzewicz brał udział w redagowaniu Raportu 22
„Trends in extreme weather events in Europe”,
a prof. Marek Jarosiński – Raportu 20 „Carbon
capture and storage” dla Komisji Europejskiej.
Europejska Federacja Biotechnologii
(EFB). W dniach 11-17 lipca w Edynburgu prof.
Tomasz Twardowski wziął udział w plenarnym
posiedzeniu EFB, posiedzeniu Zarządu oraz Komitetu Organizacyjnego European Congress on
Biotechnology, który odbędzie się w Krakowie
w 2016 roku. Prof. T. Twardowski został wybrany
do Zarządu EFB na kolejną kadencję.
Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej
i Stosowanej (IUPAP). W dniach 5-7 listopada
w Singapurze odbyło się XXVIII Zgromadzenie
Ogólne IUPAP. Zgromadzenie dokonało wyboru
członków wszystkich komisji IUPAP, wśród nich
znaleźli się: prof. Michał Ostrowski – Komisja
C4 (Astroparticle Physics), prof. Jacek Kossut
– Komisja C8 (Semiconductors) oraz prof. Arkadiusz Wójs – Komisja C17 (Laser Physics and
Photonics).
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 i rozwijanie uczestnictwa całego polskiego środowiska
naukowego w europejskich projektach i inicjatywach, a w szczególności – wsparcie udziału Polski w programach ramowych Unii Europejskiej.
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Dla realizacji misji Biura ważna była współpraca z działającymi w Brukseli organizacjami
i instytucjami, głównie międzynarodowymi. Najważniejsi partnerzy tej współpracy to Komisja
Europejska – dyrektoriaty podejmujące sprawy
B+R, zwłaszcza Dyrektoriat Generalny Badań
i Innowacji (DG RTD) oraz Dyrektoriat Generalny Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii
(DG CONNECT). Inni partnerzy to Parlament
Europejski (Komisja ITRE), Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Ambasada RP w Brukseli,
a także podobne do PolSCA biura z sieci IGLO
(Informal Group of RTD Liaison Offices in Brussels) oraz polskie przedstawicielstwa regionalne.
W roku 2014 Biuro kontynuowało organizację
lub współorganizację spotkań i seminariów z cyklu „PolSCA Meetings” i „PolSCA Seminars”,
z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej
oraz ekspertów polskich i zagranicznych. W 17
takich wydarzeniach promocyjnych uczestniczyło
blisko 460 osób, przedstawiono około 70 referatów.
Biuro prowadziło konsultacje na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, wspierało realizację i rozliczanie projektów 7. Programu Ramowego UE, upowszechniało w Polsce informacje,
głównie dotyczące programu „Horyzont 2020”.
Prezentowano kolejne wystawy biograficzne
– Mikołaja Kopernika i Jana Czochralskiego –
w Belgii i Luksemburgu, jak również „25 Lat Wolności” ilustrującą ćwierćwiecze wolnej Polski,
w tym także jej dokonania naukowe. Wystawa ta
zorganizowana została w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, a jej otwarcie uświetniło konferencję „Dziedzictwo Wolności” (połączoną z debatą naukową) współorganizowaną przez Biuro.
We współpracy z ekspertami Uniwersytetu
Warszawskiego przygotowano 12. opracowanie ilustrujące pozycję nauki polskiej na arenie
międzynarodowej – tym razem pozycję nauk
medycznych.
Centrum Badań Historycznych PAN
w Berlinie
Dyrektor: dr hab. Robert Traba
W 2014 roku motywem przewodnim badań
i działalności publicznej Centrum Badań Histo

rycznych PAN były dwa tematy: II wojna światowa – okupacja oraz studia nad pamięcią społeczną.
W przypadku pierwszego modułu zrealizowano
m.in. następujące projekty: cykl wykładów pt.
„Wojna – Okupacja – Pamięć. Polska i II Wojna Światowa”, którego partnerem była Fundacja
Topographie des Terrors; cykl seminariów „Klaus
Zernack Colloquium”; sympozjum pt. „Okupacja niemiecka w Polsce. Codzienność – światy
przeżywane – pamięć”; międzynarodowa debata
publiczna pt. „Stulecie wojen światowych: (re)interpretacje historii w roku jubileuszowym 2014”
(we współpracy z Collegium Hungaricum w Berlinie). Na Freie Universität Berlin prowadzone
było przez dr. hab. Roberta Trabę i dr Katarzynę
Woniak seminarium dla studentów pt. „Zwangsarbeit für den Feind. Dimensionen des Ausländereinsatzes in der deutschen Wirtschaft während
des Zweiten Weltkrieges”. We wrześniu 2014 r.
ukazał się 7. numer rocznika „Historie”.
Studia nad pamięcią społeczną zaowocowały
czterema publikacjami: „Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci”, „Historie wzajemnych
odziaływań, (Kon)teksty pamięci. Antologia”,
„Myślenie historyczne”, t. I oraz trzy tomy „Polsko-niemieckich miejsc pamięci”.
W ramach projektu „Polacy w historii Berlina
w XVIII-XXI wieku” wydany został przewodnik
po polskim Berlinie pt. „Polnisches Berlin”, a także zorganizowano spotkanie z wicedyrektorem
Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt Peterem O. Loewem poświęcone prezentacji
jego książki pt. „Wir Unsichtbaren. Geschichte
der Polen in Deutschland”.
CBH PAN było organizatorem trzech sympozjów na najważniejszych spotkaniach nauk humanistycznych w Polsce i w Niemczech: XXXV
Zjazd Historyków Polskich w Szczecinie, Zjazd
Socjologów Niemieckich w Trewirze oraz Zjazd
Historyków Niemieckich w Getyndze.
CBH PAN z powodzeniem pełniło też rolę
operatora naukowego Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów podczas XXXV Konferencji „Krajobrazy kulturowe. Aktorzy, sposoby konstruowania
i narracji” oraz polsko-niemieckiego podręcznika
historii.
Pracownicy CBH PAN realizowali w roku sprawozdawczym sześć indywidualnych projektów
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badawczych. W wyniku zespołowej i indywidualnej pracy naukowej ukazało się 7 publikacji
książkowych, 10 publikacji w czasopismach naukowych oraz 31 artykułów naukowych w tomach
zbiorowych. Ponadto pracownicy CBH uczestniczyli w 34 konferencjach naukowych, wygłosili
48 wykładów oraz prezentacji podczas dyskusji
panelowych.
Przedstawicielstwo „Polska Akademia Nauk”
w Kijowie
(d. Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa
w Kijowie)
Dyrektor: prof. dr hab. Henryk Sobczuk
W dniu 5 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk
w Kijowie.
W roku 2014 zorganizowano 13 konferencji i seminariów naukowych. Między innymi,
w dniach 9-11 czerwca przeprowadzone zostały międzynarodowe obrady okrągłego stołu pt.
„Sytuacja Ukrainy w świetle prawa międzynarodowego”. Z kolei w dniu 28 listopada na Narodowym Uniwersytecie Technicznym Ukrainy
„Politechnika Kijowska” zorganizowano seminarium na temat „Polskie doświadczenia z transformacji systemu z punktu widzenia pracownika
naukowego, wpływ naukometrii na działania pracownika naukowego”. Ponadto, we współpracy
z Ukraińskim Państwowym Uniwersytetem Chemiczno-Technologicznym w Dniepropietrowsku
i Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym
w Iwano-Frankowsku, w dniach 1-4 października przeprowadzono polsko-ukraińską konferencję „Polimery o specjalnych zastosowaniach”.
W dniach 8-11 października pod patronatem
Ambasadora RP na Ukrainie, dr. H. Litwina zorganizowana została konferencja „Czysta woda.
Aspekty podstawowe, stosowane i przemysłowe” (współorganizator: Narodowy Uniwersytet
Techniczny Ukrainy „Politechnika Kijowska”).
Z sześciu konferencji wydano zbiory materiałów
w formie książkowej oraz opublikowano książkę Wojciech Świętosławski, człowiek, który zbliża
narody Ukrainy i Polski.

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa
w Moskwie
Dyrektor: vacat
Stacja Naukowa PAN w Moskwie pracowała
w 2014 roku w bardzo skomplikowanych warunkach związanych z napiętą sytuacją polityczną
skutkującą między innymi odwołaniem Roku
Polskiego w Rosji i Roku Rosji w Polsce. Nie
pozostawało to obojętne dla działalności jednostki i objawiało się koniecznością rezygnacji z niektórych przedsięwzięć, czy problemami z organizacją innych. Mimo to udało się zorganizować
konferencję „Polsko-rosyjskie związki naukowe”
(17-18 lutego) oraz promocję książki prof. Wiktorii Śliwowskiej (Instytut Historii PAN) Pobiegi iz
Sibiri (14 lutego). Przez kilka miesięcy w głównym hallu Ambasady RP w Moskwie prezentowane były dwie wystawy ze zbiorów Archiwum
PAN, przygotowane na 70. Rocznicę Powstania
Warszawskiego i 100. rocznicę wybuchu I Wojny
Światowej.
Podczas uroczystości wręczenia rektorowi Moskiewskiego Uniwersytetu Stosunków
Międzynarodowych Anatolijowi Torkunowowi
dyplomu członka zagranicznego Polskiej Akademii Nauk (w imieniu Prezesa PAN wręczenia
dokonał Ambasador RP w Moskwie Wojciech Zajączkowski) obecny był między innymi wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej
Władimir Titow.
Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa
w Paryżu
Dyrektor: prof. dr hab. Zbigniew T. Kuźnicki
(do 31 maja 2014 r.)
dr hab. Marek Więckowski (od 16 czerwca
2014 r.)
W 2014 roku w Stacji odbyły się 42 wydarzenia naukowo-kulturalne. W działalności upowszechniającej dorobek polskiej nauki uczestniczyło łącznie ponad półtora tysiąca osób.
Zainaugurowano dwa nowe cykle: „L’Echo
de Polska”, którego istotą jest promocja bieżących wydarzeń naukowych i kulturalnych w Polsce oraz „Le café scientifique” – comiesięczne
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seminaria kierowane głównie do młodych naukowców. Wprowadzono również spotkania
związane z międzynarodowymi projektami naukowymi. Odbyły się trzy tego typu seminaria.
W Stacji Naukowej PAN w Paryżu zorganizowano m.in. konferencje: „Maria Szymanowska
(1789-1831) i jej czasy” (28-29 kwietnia), „Postrzeganie obcości w wiekach średnich” (24-25
czerwca; współorganizator: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), „Na szlakach
świętego Marcina. Węgry-Francja-Polska” (2627 listopada; współorganizatorzy: Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours, Węgierska
Akademia Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Finansowanie inwestycji
w Polsce. Innowacje i technologie” (4-5 grudnia)
oraz zorganizowany w dniu 12 grudnia naukowy wieczór świąteczny. Składał się on z wykładu Ewy Grzech „Crèches de Cracovie. Maciej
Moszew et ses créations” oraz wystąpień z cyklu „L’Echo de Polska” dr Ewy Bobrowskiej pt.
„L’exposition «Olga Boznańska», Musée National de Cracovie, Musée National de Varsovie”
oraz Alicji Chwieduk pt. „Le Noël en Pologne
– approche anthropologique”.
Stacja wydaje w języku francuskim „Roczniki” (Annales). Opublikowano 16. tom prezentujący działalność paryskiej Stacji w 2013 i 2014
roku i zawierający teksty wybranych wygłoszonych w niej wykładów.
Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa
w Rzymie

tury i działalności PAN dla rzymskiego Klubu
Science & Diplomacy zrzeszającego osoby odpowiadające za współpracę naukową w rozmaitych
przedstawicielstwach zagranicznych w Rzymie;
dyskusja panelowa na temat tzw. „literatury drugiego obiegu” w PRL (zorganizowana również
we współpracy z Instytutem Polskim w Rzymie
z okazji 25-lecia wyborów z 1989 r.); udział w debacie zorganizowanej przez Papieską Akademię
Nauk i Ambasadę RP przy Watykanie na temat
roli kościołów w niedawnych przemianach demokratycznych w Europie Środkowej (w debacie
uczestniczył m.in. Lech Wałęsa); seminarium na
temat perspektyw polsko-włoskiej współpracy
naukowej z udziałem Prezesa PAN, wiceministra
nauki i szkolnictwa wyższego, włoskiej minister
edukacji, szkolnictwa wyższego i badań naukowych oraz licznych przedstawicieli zainteresowanych instytucji obu krajów (zorganizowane
wspólnie z Ambasadą RP we Włoszech); wystawa prezentująca dorobek 50-lecia współpracy
polskich i włoskich archeologów średniowiecza.
Ponadto Stacja przystąpiła do realizacji projektu finansowanego przez Narodowy Program
Rozwoju Humanistyki, którego efektem będzie
udostępnienie w zdigitalizowanej formie archiwalnych zbiorów Stacji. Przeprowadzono również wycenę bogatej i niedocenionej dotychczas
kolekcji starodruków będących w posiadaniu Stacji; w przyszłości przewiduje się udostępnienie jej
także w formie cyfrowej.
Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa
w Wiedniu

Dyrektor: czł. koresp. PAN Piotr Salwa
W 2014 r. Stacja Naukowa PAN w Rzymie
kontynuowała główne kierunki swojej działalności: prowadziła bogatą bibliotekę wyspecjalizowaną w tematyce relacji polsko-włoskich, organizowała regularne odczyty wygłaszane przez
polskich naukowców, prezentujących ciekawe
osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy, publikowała materiały związane z naukową działalnością Stacji oraz organizowała konferencje
naukowe. Na szczególne podkreślenie zasługują:
wystawa fotografii z kolekcji rodziny Lanckorońskich (zorganizowana przy współpracy i w salach
Instytutu Polskiego w Rzymie); prezentacja struk-

Dyrektor: prof. dr hab. Bogusław Dybaś
Rok 2014 był kolejnym rokiem intensywnej działalności merytorycznej i organizacyjnej
Stacji. Do ważniejszych osiągnięć Stacji należą
trzy konferencje naukowe: „Kwestie językowe
w dawnej monarchii habsburskiej” (2-3 czerwca), „Rok przełomu w dziejach Europy. Rok 1944
z perspektywy polskiej i austriackiej” (7 listopada – we współpracy z Muzeum Wojskowym
w Wiedniu), „Auschwitz pars pro toto. Byłe hitlerowskie obozy koncentracyjne jako narodowe
i międzynarodowe miejsca pamięci” (1-2 grudnia
– we współpracy z Centrum Badań Historycznych
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PAN w Berlinie oraz Austriacką Akademią Nauk)
oraz sympozjum „Sprawy polskie podczas Kongresu Wiedeńskiego 1814/1815” (14 października
– we współpracy z Austriacką Akademią Nauk).
Stacja Naukowa w Wiedniu zorganizowała ponadto 9 seminariów z cyklu „Forum dyskusyjne
Konrada Celtisa” oraz 12 wykładów (odczytów),
w tym 7 w ramach serii Wykładów Kopernikańskich, przy czym w roku 2014 wprowadzono zasadę, że wykładowi (zwłaszcza w serii Wykładów
Kopernikańskich) towarzyszy koreferat przedstawiciela nauki austriackiej.
Ważnym elementem działalności promocyjnej
Stacji była prezentacja wystaw, w tym: „Karol
Lanckoroński i jego Wiedeń”, „Wezyr Merefnebef. Polskie badania archeologiczne w Sakkarze”,
a także przygotowana wspólnie z Muzeum Lotnictwa w Krakowie wystawa „Lotnicze tradycje
Małopolski” z okazji stulecia wybuchu I wojny
światowej. W roku sprawozdawczym Stacja udostępniła także po raz ostatni publiczności polskiej
wystawę „Viribus Unitis? Polscy parlamentarzyści w monarchii habsburskiej 1848-1918”.
Na niwie działalności naukowej, obok licznych projektów realizowanych we współpracy
z innymi instytucjami naukowymi (m.in. prace

nad edycją tzw. mapy Miega czy praca nad projektem „Polonica w archiwach austriackich”),
Stacja realizowała własny projekt „Karol Lanckoroński i jego spuścizna rękopiśmienna w zbiorach
Austriackiej Biblioteki Narodowej” w oparciu
o grant przyznany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Ważnym elementem promocji działalności
naukowej Stacji oraz osoby Karola Lanckorońskiego było odsłonięcie w dniu 4 listopada 2014 r.
(z udziałem Ambasadora RP w Wiedniu oraz
Kanclerza PAN) tablicy pamiątkowej w miejscu,
gdzie stał Pałac Lanckorońskich i przechowywane były zbiory dzieł sztuki. Z kolei 22 września
odsłonięta została tablica na fasadzie siedziby
Stacji, która dokumentuje historię tego domu,
związanego z Polską i Polakami od 1908 roku.
W roku 2014 nadal intensywnie rozwijała
się biblioteka Stacji, jej zbiory wzbogaciły się
o bardzo cenne pozycje spuścizny zasłużonej dla
Polonii w Wiedniu rodziny Balko.
Podobnie jak w latach poprzednich, działalność wydawnicza Stacji Naukowej w Wiedniu
w roku 2014 odzwierciedlała jej działalność merytoryczną. Wydano 7 publikacji samodzielnie
lub we współpracy z innymi instytucjami.
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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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TAB.1 1CZŁONKOWIE
CZŁONKOWIE
W
TAB.
PAN WPAN
2014 R.

2014 R.

(stan
31r.)XII
(stan na
31 XIIna
2014

Członkowie krajowi
Wyszczególnienie

ogółem
ogółem

korespondenci

w tym
kobiety

ogółem

Członkowie
zagraniczni

Członkowie krajowi zatrudnieni

rzeczywiści

w tym
kobiety

w tym
kobiety

ogółem

w PAN

2014 r.)

w
w innych
pozostali
szkołach
instyt.
wyższych

ogółem

w tym
kobiety

329

18

181

5

148

13

90

121

26

92

196

4

Nauki humanistyczne
i społeczne

50

5

27

2

23

3

9

21

2

18

29

1

Nauki biologiczne
i rolnicze

72

6

38

2

34

4

27

34

11

-

47

2

w tym: biologia
rolnictwo

38
34

4
2

20
18

1
1

18
16

3
1

17
10

19
15

2
9

-

24
23

2
-

Nauki ścisłe i nauki
o Ziemi

93

1

55

-

38

1

36

24

5

28

55

-

w tym: matematyka
fizyka/astronomia
chemia
nauki o Ziemi

19
29
26
19

1
-

11
17
15
12

-

8
12
11
7

1
-

6
9
11
10

6
9
7
2

1
3
1
-

6
8
7
7

10
18
16
11

-

Nauki techniczne

75

2

41

-

34

2

12

30

2

31

39

-

Nauki medyczne

39

4

20

1

19

3

6

12

6

15

26

1

Ogółem

Wedługdanych
danych
Gabinetu
Prezesa
Według
Gabinetu
Prezesa
PAN

(emeryci)

PAN

TAB. 22CZŁONKOWIE
KOMITETÓW
NAUKOWYCH
I PROBLEMOWYCH
PAN
TAB.
CZŁONKOWIE
KOMITETÓW
NAUKOWYCH
I PROBLEMOWYCH
PAN
WG MIEJSC
ZATRUDNIENIA
W 2014 W
R. 2014 R.
(stan
31 31
XII 2014
r.)
WG
MIEJSC
ZATRUDNIENIA
(stannana
XII 2014
r.)
Zatrudnienie
Wyszczególnienie

OGÓŁEM

ogółem

w PAN

w szkołach
wższych

Struktura w %
w inst.
resort.
gosp. i in.

ogółem

w PAN

w szkołach
wyższych

w inst.
resort.
gosp. i in.

3 933

566

2 906

461

100

14,4

73,9

11,7

282

67

161

54

100

23,8

57,1

19,1

Komitety Wydziałowe

3 651

499

2 745

407

100

13,7

75,2

11,1

Nauki humanistyczne i społeczne

1 035

89

907

39

100

8,6

87,6

3,8

Nauki biologiczne i rolnicze

928

148

660

120

100

16,0

71,1

12,9

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi

457

128

293

36

100

28,0

64,1

7,9

Nauki techniczne

860

75

654

131

100

8,7

76,1

15,2

Nauki medyczne

371

59

231

81

100

15,9

62,3

21,8

Komitety przy Prezydium PAN

Według danych Gabinetu Prezesa PAN

Według danych Gabinetu Prezesa PAN
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37
2
7

5
9

5
4

1
4

44

32
48

40
39

27
15

84
104
68
100
38

394

37

431

282
37

1 035
928
457
860
371

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

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

3 651

282

3 933

ogółem
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-
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2 082
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konferencji

-

-

97

342

76

-

135

771
121

3 472
2 501
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9 657
1 317

20 395

771

21 166
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-

1

15

-

-

-

2

22
4

16
1
37
9
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22
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-

1

-

3

4

-

1

9
-

43
41
6
44
13

147

9
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tytułów

-

1 000

-

3 050
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1 000

8 550
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34 817
14 020
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-
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-

161,00

91,40

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

WYSZCZEGÓLNIENIE

84
3
-

6
1

2
5
4
4

5
1

1
3

5
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34
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35
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3
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-

9
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3
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-
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180

377
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-

150
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-
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2

2

1

1

5

1
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1

2
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-
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400

480

-

350
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WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH
Komitet Agrofizyki

KOMITETY PROBLEMOWE:
Komitet Badań nad Migracjami
przew. Marek Okólski prof. dr hab.
Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
przew. Bogdan Klepacki prof. dr hab.
Komitet Etyki w Nauce
przew. Jan Woleński czł. koresp. PAN
Komitet Naukoznawstwa
przew. Urszula Żegleń prof. dr hab.
Komitet Rozwoju Edukacji Narodowej
przew. K. Zbigniew Kwieciński czł. koresp. PAN

Komitet Nauk Pedagogicznych
przew. Bogusław Śliwerski prof. dr hab.
Komitet Nauk Politycznych
przew. Grażyna Ulicka prof. dr hab.
przew. hon. Krzysztof Pałecki prof. dr hab.
Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych
przew. Bogusław Gediga prof. dr hab.
przew. hon. Stanisław Tabaczyński czł. rzecz. PAN
Komitet Nauk Prawnych
przew. Mirosław Wyrzykowski dr hab., prof. UW
Komitet Nauk Teologicznych
przew. Tadeusz Dola ks. prof. dr hab.
Komitet Psychologii
przew. Piotr Oleś prof. dr hab.
przew. hon. Jan Strelau czł. rzecz. PAN
Komitet Słowianoznawstwa
przew. Małgorzata Korytkowska prof. dr hab.
przew. hon. Janusz Siatkowski prof. dr hab.
Komitet Socjologii
przew. Krzysztof Frysztacki prof. dr hab.
Komitet Statystyki i Ekonometrii
przew. Jacek Osiewalski prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

9
2
3

31
33
21

104
3

2

28

928
28

1

36

1

7

44

30

-
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6
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2
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-

3

1

6
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6
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437
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120
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10
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-

1

-
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1
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2
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przew. Bohdan Dobrzański prof. dr hab.
przew. hon. Janusz Haman czł. rzecz. PAN
Komitet Antropologii
przew. Joachim Cieślik prof. dr hab.
Komitet Biochemii i Biofizyki
przew. Grzegorz Bartosz czł. koresp. PAN
Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej
przew. Jan Kozłowski czł. koresp. PAN
Komitet Biologii Rozrodu
przew. Tomasz Janowski prof. dr hab.
przew. hon. Tadeusz Krzymowski czł. rzecz. PAN
Komitet Biotechnologii
przew. Tomasz Twardowski prof. dr hab.
Komitet Botaniki
przew. Bogdan Jackowiak prof. dr hab.
przew. hon. Tomasz Wodzicki prof. dr hab.
Komitet Cytobiologii
przew. Elżbieta Wyroba prof. dr hab.
przew. hon. Włodzimierz Korohoda prof. dr hab.
Komitet Ekologii
przew. Jan R.E. Taylor dr hab., prof. UwB
przew. hon. Roman Andrzejewski prof. dr hab.
Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin
przew. Ewa Zimnoch-Guzowska prof. dr hab.
Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej
przew. Andrzej Mocek prof. dr hab.
Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego
przew. Jerzy Jeznach prof. dr hab.
przew. hon. Stanisław Kostrzewa prof. dr hab.
Komitet Mikrobiologii
przew. Grzegorz W. Węgrzyn czł. koresp. PAN
Komitet Nauk Leśnych
przew. Zbigniew Sierota prof. dr hab.,
od XI 2014 r. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki prof. dr hab
Komitet Nauk Ogrodniczych
przew. Franciszek Adamicki prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

5
2

3
5

1

35
33

29
37

36

3

30
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6
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6
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-
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Komitet Chemii

WYDZIAŁ III NAUK ŚCISŁYCH I NAUK O ZIEMI
Komitet Astronomii
przew. Andrzej Udalski czł. koresp. PAN
Komitet Badań Czwartorzędu
przew. Krystyna Szeroczyńska prof. dr hab.
Komitet Badań Morza
przew. Marcin Pliński prof. dr hab.
przew. hon. Czesław Druet czł. rzecz. PAN

Komitet Nauk o Żywności
przew. Włodzimierz Lenart prof. dr hab.
przew. hon. Antoni Rutkowski czł. rzecz. PAN
Komitet Nauk Weterynaryjnych
przew. Włodzimierz Kluciński prof. dr hab.
Komitet Nauk Zootechnicznych
przew. Jan Jankowski prof. dr hab.
przew. hon. Zbigniew Staliński prof. dr hab.
Komitet Ochrony Przyrody
przew. Zbigniew Mirek prof. dr hab.
Komitet Ochrony Roślin
przew. Zbigniew T. Dąbrowski prof. dr hab.
przew. hon. Jerzy J. Lipa czł. rzecz. PAN
Komitet Parazytologii
przew. Bożena Moskwa prof. dr hab.
Komitet Techniki Rolniczej
przew. Józef Kowalski prof. dr hab.
przew. hon. Janusz Haman czł. rzecz. PAN
Komitet Technologii Drewna
przew. Ewa Dobrowolska prof. dr hab.
Komitet Uprawy Roślin
przew. Zbigniew Skinder prof. dr hab.
Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich
przew. Kazimierz Klima prof. dr hab.
przew. hon. Stanisław Kopeć prof. dr hab.
Komitet Zoologii
przew. Janusz Markowski prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE
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32

1
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68
4

2

25
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1
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-
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WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH
Komitet Akustyki
przew. Eugeniusz Kozaczka prof. dr hab.
przew. hon. Andrzej Rakowski czł. rzecz. PAN
Komitet Architektury i Urbanistyki
przew. Zbigniew Bać prof. dr hab.
przew. hon. Witold Cęckiewicz czł. rzecz. PAN
Komitet Automatyki i Robotyki
przew. Krzysztof Malinowski czł. koresp. PAN
Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
przew. Roman Maniewski czł. koresp. PAN
Komitet Budowy Maszyn
przew. Józef Gawlik prof. dr hab.
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji

przew. Janusz Lipkowski czł. rzecz. PAN
przew. hon. Adam Bielański czł. rzecz. PAN
Komitet Chemii Analitycznej
przew. Jacek Namieśnik prof. dr hab.
przew. hon. Adam Hulanicki czł. koresp. PAN
Komitet Fizyki
przew. Franciszek Krok prof. dr hab.
Komitet Geofizyki
przew. Kaja Pietsch prof. dr hab. inż.
Komitet Krystalografii
przew. Maria Gdaniec prof. dr hab.
przew. hon. Kazimierz Łukaszewicz czł. koresp. PAN
Komitet Matematyki
przew. Wiesław Pleśniak czł. koresp. PAN
Komitet Nauk Geograficznych
przew. Andrzej Kostrzewski prof. dr hab.
Komitet Nauk Geologicznych
przew. Jacek Matyszkiewicz prof. dr hab. inż.
Komitet Nauk Mineralogicznych
przew. Janusz Janeczek prof. dr hab.
przew. hon. Andrzej Manecki prof. dr hab. inż.

WYSZCZEGÓLNIENIE

7
3
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-

20

38

5

40

7

4
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12
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-

-
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-

-
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przew. Józef Modelski czł. koresp. PAN
Komitet Elektrotechniki
przew. Andrzej Demenko prof. dr hab.
Komitet Geodezji
przew. Marcin Barlik prof. dr hab.
Komitet Górnictwa
przew. Antoni Tajduś prof. dr hab.
przew. hon. Stanisław Knothe czł. rzecz. PAN
Komitet Informatyki
przew. Jan Węglarz czł. rzecz. PAN
Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej
przew. Stanisław Ledakowicz prof. dr hab.
przew. hon. Andrzej Burghardt czł. rzecz. PAN
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
przew. Wojciech Radomski prof. dr hab.
Komitet Inżynierii Produkcji
przew. Ryszard Knosala prof. dr hab.
Komitet Inżynierii Środowiska
przew. Czesława Rosik-Dulewska prof. dr hab.
Komitet Mechaniki
przew. Tadeusz Burczyński czł. koresp. PAN
przew. hon. Witold Gutkowski czł. rzecz. PAN
Komitet Metalurgii
przew. Krzysztof Fitzner prof. dr hab.
Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej
przew. Janusz Mroczka czł. koresp. PAN
przew. hon. Eugeniusz Ratajczyk prof. dr hab.
Komitet Nauki o Materiałach
przew. Bogusław Major czł. koresp. PAN
przew. hon. Marek Hetmańczyk prof. dr hab.
Komitet Termodynamiki i Spalania
przew. Władysław Gajewski prof. dr hab.
Komitet Transportu
przew. Janusz Dyduch prof. dr hab.
Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi
przew. Marek Nieć prof. dr hab.

WYSZCZEGÓLNIENIE

11

4

4

3
3
2

32
33

38

33
33
30

3

44

46

5

32

2

10

43

40

6

42

-

2

34

28

5

45

ogółem

w tym
czł. PAN
i AMU

Członkowie komit.

2

2

1

1

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

2

Zebrania
plenarne

2

11

5

6

3

12

5

2

6

18

2

4

9

4

9

338

1 790

607

897

317

1 533

569

255

580

2 995

147

190

1 385

284

1 087

uczest.
konferencji

108

760

387

203

269

1 162

421

209

292

1 342

66

125

316

149

667

referaty
komunik.

4

1

1

7

2

-

-

5

4

1

1

-

-

-

1

ekspertyzy

liczba
tytułów

2

1

7

1

3

1

-

3

1

2

1

1

1

1

1

970

150

1 435

200

420

530

-

550

500

400

150

*

350

180

800

nakład
(w egz.)

78,80

10,00

63,60

137,00

90,00

137,00

-

64,00

40,00

94,50

85,00

20,00

93,66

20,69

51,50

arkusze
wydaw.

Publikacje komitetu

(stan na 31 XII
2014na
r.) 31 XII 2014 r.)
(stan
Działalność o charakterze naukowym

konf. nauk.
organiz.
i wspołorg.

TAB. 3 KOMITETY
KOMITETY NAUKOWE
I PROBLEMOWE
PANPAN
W 2014
R. R. (cd.)
TAB.
NAUKOWE
I PROBLEMOWE
W 2014
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Według danych Gabinetu Prezesa PAN

* tytuły ukazują się w formie elektronicznej

WYDZIAŁ V NAUK MEDYCZNYCH
Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej
przew. Jerzy Walecki prof. dr hab.
przew. hon. Grzegorz Pawlicki prof. dr hab.
Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej
przew. Ryszard Słomski prof. dr hab.
Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka
przew. Jacek M. Witkowski prof. dr hab. med.
Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych
przew. Włodzimierz Buczko prof. dr hab.
Komitet Nauk Klinicznych
przew. Henryk Skarżyński prof. dr hab.
Komitet Nauk Neurologicznych
przew. Tomasz Trojanowski czł. rzecz. PAN
Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka
przew. Anna Gronowska-Senger prof. dr hab.
przew. hon. Stanisław Berger prof. dr hab.
Komitet Neurobiologii
przew. Andrzej Wróbel prof. dr hab.
Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej
przew. Marek Woźniewski prof. dr hab.
Komitet Rozwoju Człowieka
przew. Leszek Szewczyk prof. dr hab.
Komitet Terapii i Nauk o Leku
przew. Jan Pachecka prof. dr hab.
Komitet Zdrowia Publicznego
przew. Tomasz Zdrojewski dr hab. med.

KOMITETY PROBLEMOWE:
Komitet Gospodarki Wodnej
przew. Maciej Maciejewski prof. dr hab.
Komitet Problemów Energetyki
przew. Tadeusz Chmielniak czł. koresp. PAN

WYSZCZEGÓLNIENIE

38
2

5
2
11
7
4
-

5
2
-

36
34
31
28
35
24

46
29
28
33
18

7

42
371
29

1

33

ogółem

w tym
czł. PAN
i AMU

Członkowie komit.

-

4

2

4

4

1

2

1

2

2

2

1

26
1

3

Zebrania
plenarne

5

4

3

5

2

5

7

7

3

3

2

48
2

-

6

1 500

855

900

1 770

641

102

717

1 200

421

500

414

9 270
250

-

451

uczest.
konferencji

25

80

140

469

159

8

104

63

95

120

44

1 317
10

-

174

referaty
komunik.

1

-

2

-

-

-

-

5

-

-

-

9
1

-

1

ekspertyzy

2

3

-

4

1

4

-

2

-

-

-

1

1

13
-

liczba
tytułów

-

1 200

100

2 100

-

1 000

-

-

-

200

300

4 900
-

190

800

nakład
(w egz.)

-

72,00

-

72,00

-

9,00

-

-

-

7,00

20,00

180,00
-

21,75

57,00

arkusze
wydaw.

Publikacje komitetu

(stan na 31 XII(stan
2014na
r.) 31 XII 2014 r.)
Działalność o charakterze naukowym

konf. nauk.
organiz.
i wspołorg.

TAB. 3 KOMITETY
KOMITETY NAUKOWE
I PROBLEMOWE
PANPAN
W 2014
R. R. (dok.)
TAB.
NAUKOWE
I PROBLEMOWE
W 2014
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245 190

Nauki medyczne

Według danych Gabinetu Prezesa PAN

1 012 739

Nauki techniczne

752 192

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi

27 534

79 985

34 672

75 179

57 225

864 099
479 170

274 595

165 516

440 111

3 353 390

420 949

3 774 339

Ogółem

Nauki biologiczne i rolnicze

Nauki humanistyczne i społeczne

Komitety Wydziałowe

Komitety przy Prezydium PAN

OGÓŁEM

WYSZCZEGÓLNIENIE

działalność
organiz.
i statutowa
wydawn.

-

-

-

-

-

-

-

-

ekspertyzy
opinie

-

-

-

-

-

-

-

-

W tym środki z budżetu

40 659

95 381

53 297

101 941

136 420

427 698

38 223

465 921

zebrania
naukowe

6 000

406 498

80 435

83 000

367 886

943 819

45 397

989 216

-

4 500

-

-

7 000

11 500

34 800

46 300

170 997

426 375

583 788

219 050

295 568

1 695 778

137 013

1 832 791

W tym środ. na działal. upowsz. naukę
upowszech.
ekspertyzy
osiągnięć
wydawn.
opinie
naukowych

TAB.4 4KOSZTY
KOSZTY
DZIAŁALNOŚCI
KOMITETÓW
NAUKOWYCH
I PROBLEMOWYCH
na na
31 XII
2014
r.) r.)
TAB.
DZIAŁALNOŚCI
KOMITETÓW
NAUKOWYCH
I PROBLEMOWYCH
PAN WPAN
2014WR.2014 R. (stan
(stan
31 XII
2014
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Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
Instytut Agrofizyki
Instytut Biochemii i Biofizyki
Instytut Biologii Doświadczalnej
Instytut Biologii Ssaków
Instytut Botaniki
Instytut Chemii Bioorganicznej
Instytut Dendrologii
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
Instytut Fizjologii Roślin
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt
Instytut Genetyki Roślin
Instytut Ochrony Przyrody
Instytut Paleobiologii

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

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

OGÓŁEM *)

WYSZCZEGÓLNIENIE

728
812
1 303
537
310

8 945
1 234
2 401
3 190
1 351
769

2014
304
331
471
210
110

1 426

1 385

75
78
71
74
29
47
29
20
68
30
18
60
65
64

26
28
34
36
16
17
11
13
24
15
10
24
27
23

17
104
291
305
46
92
487
94
96
61
123
105
86
42

10
44
115
106
16
40
72
25
32
31
32
47
27
19

2
21
41
51
6
12
26
14
15
10
15
18
15
9

WYDZIAł II NAUKI BIOLOGICZNE I ROLNICZE

191
151
112
157
39
86
32
31
87
38
34
79
84
113

2
4
1
1
1
1
1

1
2
9
1
1
1
1
2

18
15
23
15
5

76

74

w tym:
czł. PAN

Pracownicy naukowi
profesorowie

WYDZIAŁ I NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

3 690

8 789

3 558

RAZEM

2013

w osobach

OGÓŁEM

5
21
39
47
7
26
34
10
14
15
16
21
8
10

45
44
32
31
6
17
10
6
30
10
8
26
28
31

324
362
434
177
116

1 413

1 386

adiunkci

3
2
35
8
3
2
12
1
3
6
1
8
4
-

4
6
5
7
7
13
8
1
14
5
10
10
10

100
119
398
150
84

851

787

asystenci

7
60
176
199
30
52
415
69
64
30
91
58
59
23

116
73
41
83
10
39
3
11
19
8
16
19
19
49

506
1 589
1 887
814
459

5 255

5 231

Pozostali
pracownicy

TAB. 55PRACOWNICY
ZATRUDNIENI
W INSTYTUTACH
NAUKOWYCH NAUKOWYCH
PAN W 2014 R.
TAB.
PRACOWNICY
ZATRUDNIENI
W INSTYTUTACH
PAN W 2014 R.
na 31
XII, dla których
PAN
jest głównym
miejscempracy)
pracy)
(stan na 31 XII 2014(stan
r., dla
których
PAN jest
głównym
miejscem
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Instytut Badań Systemowych
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Instytut Budownictwa Wodnego
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Instytut Inżynierii Chemicznej
Instytut Maszyn Przepływowych
Instytut Mechaniki Górotworu
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Instytut Podstaw Informatyki
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Instytut Podstawowych Problemów Techniki

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE
RAZEM
28
82
23
31
32

10
28
13
11
14

9

44

91
123
54
106
91
37
58
200
58
88
79
74
292

32
48
30
44
40
25
23
77
22
41
35
27
93

WYDZIAŁ IV NAUKI TECHNICZNE

45
30
72
49
27
165
72
202
68
133
65
48
74
41
83
56
64

86
183
178
99
32
343
138
525
127
363
176
113
145
114
171
181
172

1
1
3
1
1
1
2
1
4

-

4

20
20
11
19
17
8
9
20
9
19
16
4
38

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

3
1
-

32
18
17
12
8
20
18
64
33
65
32
15
37
17
38
27
14

w tym:
czł. PAN

Pracownicy naukowi
profesorowie

WYDZIAŁ III NAUKI ŚCISŁE I NAUKI O ZIEMI

53
176
49
72
102

w osobach

OGÓŁEM

3
20
4
22
7
5
6
21
6
22
12
6
43

2

13
10
25
13
8
40
7
75
29
52
19
17
32
20
38
14
20

10
41
9
14
15

adiunkci

9
8
15
3
16
12
8
36
7
7
17
12

3

2
30
24
11
105
47
63
6
16
14
16
5
4
7
15
30

8
13
1
6
3

asystenci

59
75
24
62
51
12
35
123
36
47
44
47
199

35

41
153
106
50
5
178
66
323
59
230
111
65
71
73
88
125
108

25
94
26
41
70

Pozostali
pracownicy

(cd.)
TAB. 55PRACOWNICY
ZATRUDNIENI
W INSTYTUTACH
NAUKOWYCH NAUKOWYCH
PAN W 2014 R.
TAB.
PRACOWNICY
ZATRUDNIENI
W INSTYTUTACH
PAN W 2014 R. (cd.)
na 31
XII, dla których
PAN
jest głównym
miejscempracy)
pracy)
(stan na 31 XII 2014(stan
r., dla
których
PAN jest
głównym
miejscem
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Pozostali

Opracowano w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

OGÓŁEM

447

10
40

10

12
24

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej

106
102
9
40
-

47
12
53
24
78
447
20

293-

14
53
104
78
64
20

3
6-

-

-

14
OGÓŁEM
104
w osobach
64
31
47

RAZEM

-

31

Muzeum
Ziemi
Zakład Ichtiobiologii
i Gospodarki Rybackiej
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różn. Biol.
OGÓŁEM
Stacja Badawcza Roln. Ekol. i Hod. Zach. Zwierząt
Opracowano
w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
Zakład
Antropologii

Biblioteka
Nauk. PAU i PAN
Zakład Antropologii

Biblioteka
KórnickaRoln. Ekol. i Hod. Zach. Zwierząt
Stacja Badawcza

Biblioteka
Gdańska– Centrum Zachowania Różn. Biol.
Ogród Botaniczny

Biblioteka Kórnicka
Archiwum
Warszawie
Biblioteka w
Nauk.
PAU i PAN
Archiwum
Nauki PAN i PAU w Krakowie
Muzeum Ziemi

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Biblioteka Gdańska

Archiwum w Warszawie

13

2

3

21
5
13
-

31

151-

profeso- rowie 1
1-

-

-

-

--

--

----

w tym: czł. PAN --

Pracownicy
naukowi
-

35

132
-

2
5-

-

16

2

3

21
3
16
-

adiunkci

-

-

4-

-1--

--

-

11

6

4

61
11
-

asystenci

-

-

407

14

2

51
14
69
407
20

41
2

14
51
104
69
61
20

pozostali
104
pracownicy
61
31
41

14

31

(stan na 31 XII 2014 r.)

Opracowano w Biurze Ekonomicznym PAN na podstawie informacji pozyskanych z w/w instytutów wg wzoru formularza opracowanego przez Biuro i skorelowanego
ze sprawozdaniem GUS Z-06 za 2014 r.
Pracownicy naukowi
OGÓŁEM
pozostali
WYSZCZEGÓLNIENIE
w tym:
profesoTAB. 5A PRACOWNICY ZATRUDNIENI W POMOCNICZYCH
W 2014 R.pracownicy
w osobach
RAZEM JEDNOSTKACH NAUKOWYCH
adiunkci
asystenci
TAB. 5A PRACOWNICY ZATRUDNIENI W POMOCNICZYCH JEDNOSTKACH NAUKOWYCH
PAN
W 2014 R. (stan na 31 XII)
czł.
PAN
rowie

TAB. 5A PRACOWNICY ZATRUDNIENI W POMOCNICZYCH JEDNOSTKACH NAUKOWYCH PAN W 2014 R. (stan na 31 XII)

*) łącznie z jednym instytutem międzynarodowym PAN (MLSPMiNT)

WYDZIAŁ V NAUKI MEDYCZNE Pracownicy naukowi
Pozostali 14
39
5
24
Instytut Biologii Medycznej
OGÓŁEM53
WYSZCZEGÓLNIENIE
profeso- 10
w tym: pracownicy
RAZEM 66
adiunkci31
asystenci18
179
17
1
113
Instytut Farmakologii
w osobach
rowie
czł. PAN
69
37
15
18
4
32
Instytut Genetyki Człowieka
216 V NAUKI MEDYCZNE
72
28
1
30
14
144
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
WYDZIAŁ
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
252
96
40
3
32
24
156
53
39
10
5
24
14
Instytut Biologii Medycznej
66
17
1
31
18
113
Instytut
Farmakologii
*) łącznie
z jednym instytutem międzynarodowym PAN (MLSPMiNT) 179
69
37
15
18
4
32
Instytut Genetyki Człowieka
Opracowano
w Biurze
Ekonomicznym
PAN na podstawie informacji pozyskanych
z w/w 72
instytutów wg wzoru
216
28 formularza
1 opracowanego
30 przez Biuro14i skorelowanego
144
Instytut
Immunologii
i Terapii
Doświadczalnej
ze sprawozdaniem
GUS Z-06 za 2014
r.
Instytut
Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej
252
96
40
3
32
24
156

OGÓŁEM
WYSZCZEGÓLNIENIE
TAB. 5 PRACOWNICY
ZATRUDNIENI W INSTYTUTACH
NAUKOWYCH PAN W 2014
R. (dok.)
profesow tym:
pracownicy
adiunkci
RAZEM
asystenci
w osobach
rowie
(stan
na 31 XII,czł.
dlaPAN
których PAN jest głównym miejscem pracy)

Pracownicy naukowi

TAB. 55PRACOWNICY
ZATRUDNIENI
W INSTYTUTACH
NAUKOWYCH NAUKOWYCH
PAN W 2014 R. (dok.)
TAB.
PRACOWNICY
ZATRUDNIENI
W INSTYTUTACH
PAN W 2014 R. (dok.)
na 31
XII, dla których
PAN
jest głównym
miejscempracy)
pracy)
(stan na 31 XII 2014(stan
r., dla
których
PAN jest
głównym
miejscem

TAB.6 6ZATRUDNIENIE
ZATRUDNIENIE
I PŁACE
W 2014
PAN R.
W 2014 R.
TAB.
I PŁACE
W PAN W
Przeciętna liczba
zatrudnionych
(ogółem)

Wyszczególnienie

Wynagrodzenie
brutto (ogółem)
w tys. zł

Średnia miesięczna
płaca brutto *)
w złotych

OGÓŁEM
2013

9 592,0

558 498,4

4 852,1

2014

9 563,6

580 394,0

5 057,3

2013

8 655,7

517 635,1

4 983,6

2014

8 701,2
1 244,1

540 982,7
67 369,1

5 181,1
4 512,6

w tym:
INSTYTUTY NAUKOWE PAN**)

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
NAUKI BIOLOGICZNE I ROLNICZE

2 309,9

136 970,1

4 941,4

NAUKI ŚCISŁE I NAUKI O ZIEMI

3 035,4

209 531,8

5 752,4

NAUKI TECHNICZNE

1 332,7

83 986,8

5 251,7

779,1

43 124,9

4 612,7

656,6

27 143,9

3 445,0

262,6

13 225,9

4 197,7

NAUKI MEDYCZNE

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

*)
**)

krajowe

231,6

9 288,9

3 342,2

zagraniczne stacje naukowe
Jednostki naukowe PAN posiadające status
pomocniczych jednostek naukowych
Inne jednostki organizacyjne

31,0

3 937,0

10 600,4

134,5
259,5

5 270,2
8 647,8

3 265,3
2 777,3

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 2014 r.
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TAB. 7 TYTUŁY
I STOPNIE
NAUKOWE
NADANE
W 2014 R.W 2014 R.
TAB.
TYTUŁY
I STOPNIE
NAUKOWE
NADANE
Doktora habilitowanego

Doktora

Profesora*

uzyskane przez
pracowników
PAN

nadane w PAN
osobom spoza
PAN

uzyskane przez
pracowników
PAN

nadane w PAN
osobom spoza
PAN

OGÓŁEM

65

107

43

130

97

Nauki humanistyczne
i społeczne

11

27

18

14

43

Nauki biologiczne i rolnicze

20

27

4

29

16

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi

18

26

6

54

12

Nauki techniczne

10

18

15

23

19

Nauki medyczne

6

9

-

10

7

WYSZCZEGÓLNIENIE

* pracownikom PAN
Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

TAB. 8 KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH I OPIEKA NAD STUDENTAMI W 2014 R.
TAB. 8 KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH I OPIEKA NAD STUDENTAMI W 2014 R.
Uczestnicy studiów doktoranckich

WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółem

pobierający stypendia
w tym
w tym
przyjęci
przyzn. przez
w roku
jednostki
sprawo- ogółem
prowadzące
zdawczym
studia doktor.

Opieka nad studentami
prace magist. wyk.
pod kier. pracown.
naukowych PAN
studenci
odbywający w jedno- w uczelpraktyki w
stkach
niach
jednostkach
PAN
maciePAN
rzystych

OGÓŁEM

2506

470

1270

1029

1687

204

475

Nauki humanistyczne
i społeczne

847

164

100

81

51

13

184

Nauki biologiczne
i rolnicze

615

105

456

325

601

64

79

Nauki ścisłe i nauki
o Ziemi

582

120

436

398

663

62

122

Nauki techniczne

299

52

148

103

138

13

65

Nauki medyczne

163

29

130

122

234

52

25

Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
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TAB. 9 UMOWY I POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ PAN Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI

(stan na dzień 31 XII 2014 r.*)

Kraj
Albania
Arabia Saudyjska
Austria
Azerbejdżan
Belgia

Białoruś
Bułgaria
Chiny

Chorwacja
Czarnogóra
Czechy
Egipt
Estonia
Francja

Gruzja
Indie
Iran
Izrael
Japonia
Republika Korei

KRL‐D
Litwa
Łotwa
Macedonia
Meksyk
Mołdowa
Mongolia
Niemcy

Partner zagraniczny
• Akademia Nauk Albanii
• Miasteczko Naukowo‐Techniczne im. Króla Abdulaziza
• Austriacka Akademia Nauk
• Europejska Akademia Nauk i Sztuk (EASA)
• Narodowa Akademia Nauk Azerbejdżanu
• Narodowy Fundusz Badań Naukowych Wspólnoty Francuskiej (FNRS)
• Fundusz Badań Naukowych Flandrii (FWO)
• Belgijska Królewska Akademia Nauki, Literatury i Sztuki
(Wspólnoty Flamandzkiej)
• Narodowa Akademia Nauk Białorusi
• Bułgarska Akademia Nauk
• Chińska Akademia Nauk
• Chińska Akademia Nauk Społecznych
• Chińska Akademia Nauk Medycznych
• Chińska Akademia Nauk Technicznych
• Chińska Akademia Nauk Technicznych – umowa o utworzeniu Polsko‐
Chińskiego Centrum Dialogu Uczonych i Inżynierów
• Chińska Akademia Nauk Technicznych – porozumienie o współpracy
Polsko‐Chińskiego Centrum Dialogu Uczonych i Inżynierów
• Szanghajska Akademia Nauk Społecznych
• Chorwacka Akademia Nauk i Sztuk
• Czarnogórska Akademia Nauk i Sztuk
• Akademia Nauk Republiki Czeskiej
• Akademia Badań Naukowych i Technologii
• Estońska Akademia Nauk
• Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS)
• Akademia Nauk – Instytut Francji
• Uniwersytet Piotra i Marii Curie w Paryżu (UPMC)
• Komisariat Energii Atomowej i Energii Alternatywnych (CEA)
• Gruzińska Narodowa Akademia Nauk
• Indyjska Narodowa Akademia Nauk
• Rada Badań Naukowych i Przemysłowych Indii (CSIR)
• Akademia Nauk Islamskiej Republiki Iranu
• Izraelska Akademia Nauk Ścisłych i Humanistycznych
• Japońskie Towarzystwo Popierania Nauki (JSPS)
• Uniwersytet Ritsumeikan w Kioto (RU)
• Narodowa Fundacja Badań Republiki Korei (NRF) /przejęła zobowiązania
Koreańskiej Fundacji Nauki i Inżynierii (KOSEF)/
• Koreańska Akademia Nauk i Technologii
• Państwowa Akademia Nauk KRL‐D
• Litewska Akademia Nauk
• Łotewska Akademia Nauk
• Macedońska Akademia Nauk i Sztuk
• Rada Narodowa Nauki i Techniki Meksyku
• Akademia Nauk Mołdowy
• Mongolska Akademia Nauk
• Berlińsko‐Brandenburska Akademia Nauk
• Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG)
• Uniwersytet Bremeński
• Uniwersytet w Essen
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Data podpisania obowiązującej
umowy/porozumienia
18.10.2002 r.
25.06.2007 r.
14.11.2007 r.
19.01.2011 r.
25.11.2013 r.
01.08.2006 r./21.08.2006 r.
13.06.2013 r./ 24.07.2013 r.
27.10.1993 r.
19.05.1998 r.
27.03.1996 r.
19.07.2000 r.
26.04.2001 r.
25.04.1989 r.
05.06.2006 r.

31.12.2010 r.
09.09.2013 r.
23.09.1998 r.
01.03.1995 r.
12.11.2007 r.
09.12.2002 r.
21.01.1971 r.
17.06.1996 r.
02.01.2012 r./16.01.2012 r.
08.02.1983 r.
20.04.2011 r./04.05.2011 r.
19.11.2009 r.
10.05.2006 r.
16.03.2012 r.
07.10.1977 r.
18.07.2005 r.
09.04.2008 r.
02.07.2012 r./22.07.2012 r.
26.03.1977 r.
28.09.1993 r.
12.11.2013 r.
27.11.1996 r.
21.06.1996 r.
19.06.1996 r.
08.10.1993 r.
28.04.1981 r.
29.05.1991 r.
21.01.2013 r.
03.09.2002 r.
26.09.1995 r.
24.10.1996 r.
01.06.1998 r.

TAB. 9 UMOWY I POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ PAN Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI (dok.)
(stan na dzień 31 XII 2014 r.*)

Kraj

RPA
Rosja

Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Tajpej
Ukraina

USA

Uzbekistan
Węgry
Wielka Brytania

Wietnam
Włochy

Partner zagraniczny
• Towarzystwo im. Maxa Plancka (MPG)
/list intencyjny inicjujący Wspólny Program Grup Młodych Badaczy/
• Towarzystwo im. Maxa Plancka (MPG)
/porozumienie o utworzeniu Grupy Młodych Badaczy w Dreźnie/
• Stowarzyszenie Leibniza
• Niemiecka Akademia Przyrodników Leopoldina – Narodowa
Akademia Nauk
• Narodowa Fundacja Badawcza (NRF)
• Rosyjska Akademia Nauk (RAN)
• Rosyjska Akademia Nauk /porozumienie o nagrodach/
• Rosyjska Akademia Nauk /porozumienie o współpracy
naukowej w dziedzinie podstawowych badań kosmicznych/
• Akademia Rumuńska
• Serbska Akademia Nauk i Sztuk
• Słowacka Akademia Nauk
• Słoweńska Akademia Nauk i Sztuk
• Królewska Szwedzka Akademia Literatury, Historii i Starożytności
• Królewska Szwedzka Akademia Rolnictwa i Leśnictwa
• Ministerstwo Nauki i Technologii
• Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
• Narodowa Agencja Kosmiczna Ukrainy
• Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy
• Narodowa Fundacja Naukowa (NSF)
• Narodowa Akademia Nauk (NAS)
• Narodowa Rada ds. Badań w Eurazji i Europie Wschodniej
• Uniwersytet Stanu Ohio
• Uzbecka Akademia Nauk
• Węgierska Akademia Nauk
• Węgierskie Biuro Badania Przestrzeni Kosmicznej
• Akademia Brytyjska
• Towarzystwo Królewskie w Londynie
• Towarzystwo Królewskie w Edynburgu
• Wietnamska Akademia Nauk i Technologii
• Wietnamska Akademia Nauk Społecznych
• Włoska Rada Badań Naukowych (CNR)
• Accademia Nazionale dei Lincei

* Według danych Biura Współpracy z Zagranicą PAN
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Data podpisania obowiązującej
umowy/porozumienia
03.04.2000 r.
09.02.2006 r./28.02.2006 r.
08.06.2010 r.
22.09.2010 r./24.09.2010 r.
28.02.1992 r.
07.12.2002 r.
16.10.2001 r.
14.03.2005 r.
07.12.2002 r.
14.05.1998 r.
28.06.1993 r.
28.09.1994 r.
05.01.2005 r./12.01.2005 r.
02.09.1997 r.
12.06.1997 r.
01.07.1997 r.
02.12.1994 r.
13.12.2006 r./22.12.2006 r.
26.10.1994 r.
15.10.1987 r./ 01.12.1987 r.
14.12.1999 r.
29.10.2013 r.
10.07.2006 r.
21.09.1995 r.
27.05.1997 r.
09.09.2011 r./20.09.2011 r.
17.05.1990 r.
04.10.2002 r.
02.11.2011 r.
05.11.2008 r.
23.10.2012 r.
03.10.1991 r.

TAB. 10 KONTAKTY ZAGRANICZNE PAN W 2014 R.
Liczba umów
o współpracy z inst.
zagranicznymi

WYSZCZEGÓLNIENIE

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

JEDNOSTKI NAUKOWE I POMOCNICZE
JEDNOSTKI NAUKOWE WYDZIAŁÓW PAN

754

1 986

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

97
150
345
126
36

194
627
863
184
118

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

21
3
11
13
1
2
3
1
2
2
10
18
5
5

40
24
2
9
10
20
12
5
25
5
16
8
7
11

WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
Inst. Agrofizyki
Inst. Biochemii i Biofizyki
Inst. Biologii Doświadczalnej
Inst. Biologii Ssaków
Inst. Botaniki
Inst. Chemii Bioorganicznej
Inst. Dendrologii
Inst. Fizjologii i Żywienia Zwierząt
Inst. Fizjologii Roślin
Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt
Inst. Genetyki Roślin
Inst. Ochrony Przyrody
Inst. Paleobiologii
Inst. Parazytologii
Inst. Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt
Inst. Środowiska Rolniczego i Leśnego
Muzeum i Instytut Zoologii
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania
Różnorodności Biologicznej
Zakład Antropologii
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej
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2
11
26
12
14
5
2
2
1
2
4
10
3
5
23
14
5
8

42
20
74
92
34
18
37
30
4
9
19
18
7
81
32
30
26
20

1
-

19
9
6

TAB. 10 KONTAKTY ZAGRANICZNE PAN W 2014 R. (dok.)
Liczba umów
o współpracy z inst.
zagranicznymi

WYSZCZEGÓLNIENIE

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

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

5
1
14

12
250
16

6
11
18
1
42
114
8
24
4
18
33
17
15
7

32
4
38
11
97
56
29
65
47
26
23
62
43
28

7
-

19
5

15
17
4
8
8
1
13
14
1
20
4
4
17

16
6
37
6
2
7
1
40
1
30
38

5
11
5
8
7

22
20
11
28
37

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

WYDZIAŁ V NAUK MEDYCZNYCH
Inst. Biologii Medycznej
Inst. Farmakologii
Inst. Genetyki Człowieka
Inst. Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Inst. Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
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TAB. 11 DOFINANSOWANIE WYMIANY OSOBOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH UMÓW I POROZUMIEŃ PAN
Z ZAGRANICZNYMI AKADEMIAMI NAUK I ORGANIZACJAMI RÓWNORZĘDNYMI W PODZIALE NA
JEDNOSTKI NAUKOWE I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W 2014 R. (w PLN)
Lp.

Jednostka

2
1
I. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
1 Instytut Archeologii i Etnologii
2 Instytut Badań Literackich
3 Instytut Filozofii i Socjologii
4 Instytut Historii
5 Instytut Historii Nauki
6 Instytut Języka Polskiego
7 Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
8 Instytut Nauk Ekonomicznych
9 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
10 Instytut Slawistyki
11 Instytut Studiów Politycznych
12 Instytut Sztuki
Razem:

Przyjazdy uczonych
zagranicznych

Wyjazdy polskich
uczonych

3

4

20 484,08
3 266,00
28 440,00
18 241,60
5 540,00
19 840,00
47 862,20
5 562,00
1 090,00

28 327,35
1 090,05
38 103,23
1 736,42
2 563,06
708,06
21 076,92
1 008,00
28 192,70
28 993,69
144,00
2 038,04

150 325,88

153 981,52

7 473,43
12 333,00
4 930,00
15 968,20
4 700,00
6 036,35
1 500,00
4 410,00
4 482,50
2 120,40
2 100,00
28 978,50
4 226,00
12 005,37

3 181,51
9 208,88
6 055,94
1 468,42
7 938,55
1 460,03
1 464,07
2 503,21
3 037,13
13 720,66
12 199,27
2 249,76
16 619,98

111 263,75

81 107,41

2 156,40
6 108,00
15 674,20
9 965,00
7 140,00
20 516,06
27 703,34
2 620,00

1 568,67
9 212,23
4 938,43
16 592,32
11 813,17
9 593,13
15 708,85
5 778,46

II. Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych
1 Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
2 Instytut Agrofizyki
3 Instytut Biochemii i Biofizyki
4 Instytut Biologii Doświadczalnej
5 Instytut Biologii Ssaków
6 Instytut Botaniki
7 Instytut Dendrologii
8 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
9 Instytut Fizjologii Roślin
10 Instytut Ochrony Przyrody
11 Instytut Parazytologii
12 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
13 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt
14 Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego
15 Muzeum i Instytut Zoologii
Razem:
III. Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi
1 Centrum Astronomiczne
2 Centrum Badań Kosmicznych
3 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
4 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
5 Instytut Chemii Fizycznej
6 Instytut Fizyki
7 Instytut Fizyki Jądrowej
8 Instytut Fizyki Molekularnej
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TAB. 11 DOFINANSOWANIE WYMIANY OSOBOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH UMÓW I POROZUMIEŃ PAN
Z ZAGRANICZNYMI AKADEMIAMI NAUK I ORGANIZACJAMI RÓWNORZĘDNYMI W PODZIALE NA
JEDNOSTKI NAUKOWE I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W 2014 R. (w PLN) (dok.)
Lp.

Przyjazdy uczonych
zagranicznych
3

Jednostka

2
1
9 Instytut Geofizyki
10 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
11 Instytut Matematyczny
12 Instytut Nauk Geologicznych
13 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
14 Instytut Oceanologii
15 Instytut Wysokich Ciśnień
16 Międzynarodowe Lab. Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temp.
Razem:

Wyjazdy polskich
uczonych
4

27 197,80
29 056,40
5 200,00
4 026,69
24 333,20
4 960,00
4 643,00
1 890,00

6 304,16
2 905,41
789,40
3 346,04
12 529,25
2 419,20
1 187,42
921,60

193 190,09

105 607,74

7 654,00
15 774,00
10 210,00
17 719,92
4 096,80
5 440,00
3 310,00
25 064,00

6 611,61
11 115,99
42 768,30
9 294,45
4 544,03
5 168,95
2 133,04
11 229,67

89 268,72

92 866,04

2 180,00
7 570,00
15 850,00

1 971,00
1 556,15
112,00
5 552,51

25 600,00

9 191,66

2 179,97
2 179,97

3 245,26
3 245,26

IV. Wydział IV Nauk Technicznych
1 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
2 Instytut Badań Systemowych
3 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
4 Instytut Maszyn Przepływowych
5 Instytut Mechaniki Górotworu
6 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
7 Instytut Podstaw Informatyki
8 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
9 Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Razem:
V. Wydział V Nauk Medycznych
1 Instytut Farmakologii
2 Instytut Genetyki Człowieka
3 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
4 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
Razem:
VI. Pomocnicze jednostki naukowe
1 Archiwum
2 Zakład Antropologii
Razem:
VII. Jednostki działalności gospodarczej
1 Zakład Działalności Pomocniczej
Razem:
VIII. Jednostki spoza PAN
ŁĄCZNIE
Według danych Biura Współpracy z Zagranicą PAN
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5 481,80

-

5 481,80

-

139 410,56

2 964,37

716 720,77

448 964,00

TAB. 12 DOFINANSOWANIE WYMIANY OSOBOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH UMÓW
I POROZUMIEŃ PAN Z ZAGRANICZNYMI AKADEMIAMI NAUK I ORGANIZACJAMI RÓWNORZĘDNYMI
W PODZIALE NA KRAJE WSPÓŁPRACY W 2014 R. (w PLN)
Lp.

Kraj współpracy

1

2

1

Belgia

2

Białoruś

3

Bułgaria

4

Chiny

5

Chorwacja

6

Czechy

7

Egipt

8

Estonia

9

Francja

10

Gruzja

11

Indie

12

Izrael

13

Japonia

14

Litwa

15

Łotwa

16

Macedonia

17

Mołdowa

18

Rumunia

19

Serbia

20

Słowacja

21

Słowenia

22

Szwecja

23

Taipei

24

Ukraina

25

Wielka Brytania

26

Węgry

27

Wietnam

28

Włochy

Przyjazdy uczonych zagranicznych
3

Razem:
Według danych Biura Współpracy z Zagranicą PAN
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Wyjazdy polskich uczonych
4

29 202,94
23 897,00
74 803,93
42 891,12
43 621,59
46 287,48
17 816,47
53 721,62
13 954,62
5 964,00
75 021,40
11 318,17
7 895,20
6 849,00
45 823,20
3 574,05
39 630,37
1 634,19
4 267,74
16 805,50
68 145,58
49 066,60
13 568,00
20 961,00

17 639,64
6 843,56
66 636,43
48 673,82
5 080,82
21 386,40
15 044,54
8 166,68
20 787,39
873,25
18 673,76
16 137,30
33 811,23
5 083,84
2 831,18
5 602,03
44 169,47
1 170,76
17 675,08
4 156,91
1 168,22
20 822,74
6 783,30
1 080,93
13 665,77
25 012,26
19 986,69

716 720,77

448 964,00

TAB. 13 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW PAN W SZKOŁACH WYŻSZYCH
W 2014 R.
Zajęcia ze studentami
(wykłady, ćwiczenia,
seminaria itp.)
liczba osób prowadzących

Wykłady
(inne poza zajęciami ze
studentami)
liczba osób prowadzących

OGÓŁEM

1308

741

Nauki humanistyczne i społeczne

385

137

Nauki biologiczne i rolnicze

299

164

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi

307

234

Nauki techniczne

240

150

Nauki medyczne

77

56

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYDZIAŁ I NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
Inst. Archeologii i Etnologii

32

4

Inst. Badań Literackich

58

37

Inst. Filozofii i Socjologii

65

11

Inst. Historii

35

23

Inst. Historii Nauki

17

1

Inst. Języka Polskiego

13

3

Inst. Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych

13

14

Inst. Nauk Ekonomicznych

24

1

Inst. Nauk Prawnych

47

25

Inst. Psychologii

16

1

Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa

7

4

Inst. Slawistyki

25

5

Inst. Studiów Politycznych

33

8

WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii

8

4

Inst. Agrofizyki

4

-

Inst. Biochemii i Biofizyki

22

15

Inst. Biologii Doświadczalnej

76

61

Inst. Biologii Ssaków

15

24

Inst. Botaniki

18

-

Inst. Chemii Bioorganicznej

27

-

Inst. Dendrologii

8

13

Inst. Fizjologii i Żywienia Zwierząt

1

5

Inst. Fizjologii Roślin

2

6
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TAB. 13 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW PAN W SZKOŁACH WYŻSZYCH
W 2014 R. (cd.)
Zajęcia ze studentami
(wykłady, ćwiczenia,
seminaria itp.)
liczba osób prowadzących

Wykłady
(inne poza zajęciami ze
studentami)
liczba osób prowadzących

Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt

12

9

Inst. Genetyki Roślin

32

-

WYSZCZEGÓLNIENIE

Inst. Ochrony Przyrody

16

3

Inst. Paleobiologii

11

2

Inst. Parazytologii

3

2

Inst. Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności

15

6

Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt

3

-

Inst. Środowiska Rolniczego i Leśnego

2

-

Muzeum i Instytut Zoologii

5

-

Ogród Botaniczny – CZRB

13

11

Zakład Antropologii

1

-

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej

1

-

Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego
i Hodowli Zachowawczej Zwierząt

4

3

WYDZIAŁ III NAUK ŚCISŁYCH I NAUK O ZIEMI
Centr. Astronomiczne

5

1

Centr. Badań Kosmicznych

9

11

Centr. Badań Molekularnych i Makromolekularnych

19

2

Centr. Fizyki Teoretycznej

8

-

Centr. Materiałów Polimerowych i Węglowych

13

1

Inst. Chemii Fizycznej

46

13

Inst. Chemii Organicznej

23

13

Inst. Fizyki

27

43

Inst. Fizyki Jądrowej

28

6

Inst. Fizyki Molekularnej

22

3

Inst. Geofizyki

25

8

Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

3

27

Inst. Matematyczny

17

75

Inst. Nauk Geologicznych

15

12

Inst. Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych

7

2

Inst. Oceanologii

29

-

Inst. Wysokich Ciśnień

6

-

Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól
Magnetycznych i Niskich Temperatur

2

6

Muzeum Ziemi

3

11
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TAB. 13 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW PAN W SZKOŁACH WYŻSZYCH
W 2014 R. (dok.)
Zajęcia ze studentami
(wykłady, ćwiczenia,
seminaria itp.)
liczba osób prowadzących

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wykłady
(inne poza zajęciami ze
studentami)
liczba osób prowadzących

WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH
Inst. Badań Systemowych

32

4

Inst. Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

15

22

Inst. Budownictwa Wodnego

2

1

Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

17

14

Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

8

3

Inst. Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

8

6

Inst. Inżynierii Chemicznej

7

-

Inst. Maszyn Przepływowych

20

12

Inst. Mechaniki Górotworu

4

-

Inst. Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

13

9

Inst. Podstaw Informatyki

39

9

Inst. Podstaw Inżynierii Środowiska

5

4

Inst. Podstawowych Problemów Techniki

70

66

WYDZIAŁ V NAUK MEDYCZNYCH
Inst. Biologii Medycznej

1

-

Inst. Farmakologii

17

11

Inst. Genetyki Człowieka

4

2

Inst. Immunologii i Terapii Doświadczalnej

15

-

Inst. Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

40

43

Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
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119 600
28 065 *
26 091 *
27 805
1 830

3

158
17
14
42
-

231

liczba
tytułów

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

5 670
10 260
14 600
9 090
26 570
3 550
3 480
3 260
650
1 700
1 000
1 300
3 000
13 470
22 000
119 600

4
34
45
30
46
12
17
12
2
5
3
2
20
27
23
282

158

5
1
1
1
12
19
8

3
8
41
13
31
1
14

57 850

1 760
250
1000
300
2 800
8 510
5 000

5 370
2 300
12 850
3 740
10 670
300
3 000

57 850
10 900
2 819
5 775
-

77 344

4

nakład
całkowity
(egz.)

publikacje zwarte

WYDZIAŁ I NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

282
50
36
86
4

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

203 391 *

2

1

458

nakład
całkowity
(egz.)

liczba
tytułów

OGÓŁEM

0

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM wydane

5

65

7
1
3
1
4
6

1
10
4
11
9
5
3

65
26
15
28
3

137

41 450

1500
400
1 700
1 000
3 550
12 000

300
4 120
1 750
4 300
9 300
1 050
480

41 450
15 765 *
20 822 *
18 400
1 830

98 267 *

6

7

13

2
7
1

3
-

13
2
1
1

17

8

40

1
4
8

13
2
6
6
-

40
1
1
11
-

53

19 800

200
1 410
5 000

3 840
550
6 600
2 200
-

19 800
600
250
2 390
-

23 040

9

w tym:
wydawnictwa ciągłe
wyłącznie
czasopisma drukowane
elektroinne ciągłe
nicznie
nakład
nakład
liczba
liczba
liczba
całkowity
całkowity
tytułów
tytułów
tytułów
(egz.)
(egz.)

TAB. 14 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA JEDNOSTEK NAUKOWYCH PAN W 2014 R.

10

6

2
-

4
-

6
4
5
5
-

20

liczba
tytułów

500

•
-

500
-

500
800
2 200
1 240
-

4 740

11

nakład
całkowity
(egz.)

pozostałe
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nakład
całkowity
(egz.)
2

liczba
tytułów
1

OGÓŁEM wydane

2
4
8
50

1
7
1
1
2
11
1
1
3
1
1
1
2
2
1
620
1 750
5 200
28 065

170
2 990
200
300
4 600
2 170
400
400
1 700
440
300
5 600
1 200
25 *

Centrum Badań Kosmicznych
Instytut Chemii Organicznej
Inst. Fizyki
Inst. Fizyki Jądrowej
Inst. Fizyki Molekularnej
Inst. Geofizyki
Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
Inst. Matematyczny

1
3
1
2
2
4
3
12

520
4 970
110
600
52 *
750
15 439

WYDZIAŁ III NAUK ŚCISŁYCH I NAUK O ZIEMI

Europejskie Regionalne Centrum
Ekohydrologii
Inst. Agrofizyki
Inst. Biochemii i Biofizyki
Inst. Biologii Doświadczalnej
Inst. Biologii Ssaków
Inst. Botaniki
Inst. Chemii Bioorganicznej
Inst. Dendrologii
Inst. Fizjologii i Żywienia Zwierząt
Inst. Fizjologii Roślin
Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt
Inst. Genetyki Roślin
Inst. Ochrony Przyrody
Inst. Paleobiologii
Inst. Parazytologii
Inst. Rozrodu Zwierząt i Badań
Żywności
Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt
Muzeum i Inst. Zoologii
-

-

3
2
2
2
3
2

520
110
600
750
839

200
1100
10900

300
2 000

1
1

1
3
17

430
200
4 600
970
1 100
-

4

3

1
1
2
5
2
-

nakład
całkowity
(egz.)

liczba
tytułów

publikacje zwarte

WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH

0

WYSZCZEGÓLNIENIE

5

1
2
9

2
2
5
26

1
1
1

-

1
2
1
6
1
1
1
1

-

4 970
52 *
14 100

620
950
4 100
15 765

3 600
1 200
25 *

-

440

170
1 760
300
1 200
400
400
600

6

7

1
-

2

-

1
1
-

8

-

1
1

-

-

9

-

600
600

-

-

w tym:
wydawnictwa ciągłe
wyłącznie
czasopisma drukowane
elektroinne ciągłe
nicznie
nakład
nakład
liczba
liczba
liczba
całkowity
całkowity
tytułów
tytułów
tytułów
(egz.)
(egz.)

TAB. 14 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA JEDNOSTEK NAUKOWYCH PAN W 2014 R. (cd.)

10

1

4

4
-

liczba
tytułów

11

500

800

800
-

nakład
całkowity
(egz.)

pozostałe
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36

595
920
7 830
6 490
270
100
1 035
600
1 350
710
2 050
4 430
27 805

3
5
10
23
2
1
8
3
10
4
3
11
86
1
2
1
4

* plus dostęp online
Według danych Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Inst. Farmakologii
Inst. Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Inst. Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
780
600
450
1 830

1 425

3

WYDZIAŁ V NAUK MEDYCZNYCH

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

26 091

1 950
200
1 000
500

2

1

4
2
1
1

nakład
całkowity
(egz.)

liczba
tytułów

OGÓŁEM wydane

WYDZIAŁ IV NAK TECHNICZNYCH

Inst. Nauk Geologicznych
Inst. Niskich Temperatur i Badań Strukt.
Inst. Oceanologii
Muzeum Ziemi

0

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

-

-

1
7
1
6
1
2
6
42

9

3

4

2

14

liczba
tytułów
-

-

120
700
150
550
250
450
680
5 775

1350

300

800

425

2 819

4

nakład
całkowity
(egz.)

publikacje zwarte

5

1
1
1
3

1
1
1
2
4
1
1
5
28

4

5

1
1

1

15

2
1
-

780
600
450
1 830

150
100
335
450
800
200
1 600
3 750
18 400

2 910

6 630

355
120

1 000

20 822

700
1 000
-

6

7

1
1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

8

-

1
11

6

2

2
-

-

1

1
-

900

240
-

-

250

250
-

-

250
2 390

1000

9

w tym:
wydawnictwa ciągłe
wyłącznie
czasopisma drukowane
elektroinne ciągłe
nicznie
nakład
nakład
liczba
liczba
liczba
całkowity
całkowity
tytułów
tytułów
tytułów
(egz.)
(egz.)

TAB. 14 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA JEDNOSTEK NAUKOWYCH PAN W 2014 R. (dok.)

10

-

1
5

4

-

-

-

5

1
2
1

liczba
tytułów

-

10
1 240

1230

-

-

-

2 200

1 000
200
500

11

nakład
całkowity
(egz.)

pozostałe

– 287 –
217 210
31 718
609 360
9 213

Komitety przy Prezydium PAN

Akademia Młodych Uczonych

Działalność oddziałów PAN

Oddział PAN we Wrocławiu

Opracowano w Biurze Ekonomicznym PAN

Według raportów złożonych przez jednostki organizacyjne PAN

141 000

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK NAUKOWYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

RAZEM

302 682

Działalność zagranicznych stacji naukowych PAN

655 836
353 154

Działalność bibliotek, archiwów oraz Muzeum Ziemi PAN

796 834
RAZEM

POMOCNICZE JEDNOSTKI NAUKOWE

-

-

-

-

-

-

796 834

Działalność Kancelarii PAN

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

69 277

-

246 664

45 389

Oddział PAN w Poznaniu

Oddział PAN w Łodzi

-

125 586

-

100 921

Oddział PAN w Lublinie

-

-

34 800

-

5 258

-

Oddział PAN w Krakowie

Oddział PAN w Katowicach

RAZEM

-

175 751

Komitety przy Wydziale V

12 311

795 895

Komitety przy Wydziale IV

Oddział PAN w Gdańsku

-

595 731

Komitety przy Wydziale III

-

302 050

7 000

679 183

Komitety przy Wydziale II

47 058

-

-

-

-

-

-

-

47 058

47 058

Ekspertyzy, opinie
i oceny naukowe

Komitety przy Wydziale I

RAZEM

-

Wydział V
2 797 538

100 460

Wydział IV
RAZEM

-

Wydział III

Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych

-

123 731

Wydział II

RAZEM

Działalność wydziałów PAN

196 041

3 726 670

23 271

RAZEM

5 320 340

Wydział I

RAZEM

2014

Zadania Prezesa PAN

OGÓŁEM PAN

ORGANY I KORPORACJA AKADEMII

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

-

67 109

47 900

115 009

-

-

-

-

22 889

20 700

100 921

2 020

5 000

151 530

-

45 397

6 000

372 662

80 435

83 000

344 615

932 109

-

57 060

-

-

23 271

80 331

-

1 163 971

1 278 980

w złotych

Zadania
wydawnicze

-

10 000

20 000

30 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 000

Tworzenie
i utrzymanie baz
i banków danych

141 000

225 572

285 254

510 826

796 834

796 834

69 277

246 664

22 500

104 886

-

10 291

4 213

457 830

31 718

137 013

169 751

417 975

515 296

219 050

327 568

1 818 371

-

43 400

-

-

-

43 400

196 041

2 515 642

3 964 302

Upowszechnianie
osiągnięć nauki
(konferencje,
wystawy, inne)

TAB. 15 SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWEJ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ W 2014 R.
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PAN

PAN
PAN

PAN

PAN
IBiIB
CChP
PAN
IPPT

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

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

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

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

Societe Immobiliere, DHM S.A.
74 rue Laurison

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

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

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

Optocyfronika, Sp. z o.o.
Warszawa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dane według sprawozdań przekazanych na dzień 09.04.2015 r.
Opracowano w Biurze Organizacyjno-Prawnym i Spraw Osobowych PAN

Placówka
tzw.
macierzysta

Spółka

Lp.

1989

1992

1990

1991

1936

1991

1992

1982

1998

Rok
zał.

485

7 450

1 000

1 018 400

€ 38 112

225 000

50 500

350 000

1 107 700

Kapitał
zakładowy
w zł.

TAB. 16 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU PAN W 2014 R.

485

3 650

200

304 000

€ 36 968,64

100 000

12 000

350 000

1 107 700

w złotych

97

73

4

40

970

200

12

700

22 154

ilość

100

49

20

30

97

45

24

100

100

w%

Udział PAN w kapitale
zakładowym

zawieszona
działalność

zawieszona
działalność

zawieszona
działalność

•

€ 96.645,38

2 469 243,40

1 006 648,50

5 922 820,63

6 478 323,60

Przychody ze
sprzedaży
w zł.

x

x

x

•

€ 6 206

71 218,24

44 206,79

-215 578,05

-190 373,87

Wynik finansowy
brutto w zł.

x

x

x

•

-

18,75

6

25

55,54

Średnioroczna
ilość
zatrudnionych
osób

x

x

x

•

podwyższenie kapitałów
własnych spółki

nagrody Rady
Nadzorczej, Kapitał
Zapasowy, Fundusz
Świadczeń Socjalnych

powiększenie kapitału
rezerwowego

strata

sposób pokrycia straty
zostanie określony na
posiedzeniu RN w dniu
14.04.2015 r.

Przeznaczenie zysku za
2014 r.
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1992
1988
1990
1992
1993

Fundacja
Centrum Medycyny

Fundacja
Rozwoju Matematyki Polskiej

Fundacja
Biblioteki Gdańskiej

Fundacja
im. Prof. Manfreda Lachsa

Fundacja
Promocji Prawa Europejskiego

2

3

4

5

6

Opracowano w Biurze Organizacyjno-Prawnym i Spraw Osobowych PAN

1985

Rok założenia

Fundacja
im. Jadwigi i Janusza Supniewskich

FUNDACJE

1

Lp.

100 402,40

97 266,02

245

40

30 057,97

12 096,01

Kapitał założycielski

TAB. 17 FUNDACJE, W KTÓRYCH PAN JEST FUNDATOREM W 2014 R.

•

•

38 795,06

•

2420,09

494,13

w złotych

Przychody za 2014 r.

•

•

44 702,89

•

22205,51

-

Koszty za 2014 r.

TAB. 18 GRUNTY W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA I GMINY W 2014 R.
Lp.
1

nazwa województwa
dolnośląskie

pow. gruntów
w [ha]

nazwa gminy

0,7662 m. Wrocław

pow. gruntów w [ha]

ilość
obrębów

ilość działek
ewidencyjnych

0,7662

3

6

m. Toruń

0,0296

1

2

Kruszwica

2

kujawsko-pomorskie

0,4835

0,4539

1

2

3

lubelskie

3,3159 Wólka

3,3159

1

33

4

łódzkie

0,3644 m. Łódź

0,3644

2

2

5

małopolskie

Gorlice

5,3200

1

1

Igołomia-Wawrzeńczyce

7,9450

1

2

Jodłownik

0,9400

1

2

0,2157

1

1

0,0900

1

1

17,3938 Skała
Uście Gorlickie
m. Kraków

2,7060

3

7

m. Zakopane

0,1771

1

2

Belsk Duży

6,5508

1

1

Celestynów

13,8000

1

5

Czosnów

232,3530

4

61

Jabłonna

222,4833

4

176

Konstancin-Jeziorna

5,0538

3

18

253,1273

6

83

Łomianki

5,8681

1

6

1 724,7170 Nadarzyn

5,3391

1

5

Pniewy

121,4100

2

20

Tarczyn

41

Lesznowola

6

7

8

mazowieckie

pomorskie

śląskie

358,2390

5

Wiązowna

17,3100

1

1

Wieliszew

420,1865

1

72

m. Otwock

8,3517

1

7

m. Pruszków

0,9779

1

12

m. Warszawa

53,6665

21

47

Jastarnia

0,4426

1

5

Sulęczyno

1,2400

1

1

m. Gdańsk

8,5185

7

19

m. Hel

5,1912

1

2

Chybie

345,6111

2

27

Jasienica

362,9707

2

294

Skoczów

228,9661

2

40

1 084,7411 Strumień

132,1600

1

11

15,3923

m. Gliwice

2,0547

2

5

m. Rybnik

0,1342

1

1

m. Zabrze

12,8443

1

24
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TAB. 18 GRUNTY W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA I GMINY W 2014 R. (dok.)
Lp.

9

pow. gruntów
w [ha]

nazwa województwa

nazwa gminy

2 746,2608

9

363

307,0300

2

20

79,2700

1

9

300,4959

4

116

2 136,9733

5

320

647,1749

9

113

Kościan

0,0500

1

1

Rokietnica

4,2000

1

6

m. Poznań

1,3291

3

6

m. Szczecin

0,0743

1

1

Ruciane-Nida
Kórnik
652,7540

0,2142

11 zachodniopomorskie
ogółem

ilość działek
ewidencyjnych

Mrągowo

Pisz

10 wielkopolskie

ilość
obrębów

Mikołajki

5 570,0300 Piecki

warmińsko-mazurskie

pow. gruntów w [ha]

m. Świnoujście

9 070,1724

*

0,1399
9 070,1724

1

1

128

2 001

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2014 r.

TAB. 19 BUDYNKI W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA W 2014 R.
Lp.

Nazwa województwa

Liczba budynków

1

dolnośląskie

9

2

kujawsko-pomorskie

2

3

łódzkie

2

4

małopolskie

30

5

pomorskie

29

6

śląskie

106

7

warmińsko-mazurskie

511

8

wielkopolskie

122

9

zachodniopomorskie

4

10 mazowieckie

559

ogółem liczba budynków

1374

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji
posiadanej w dniu 31.12.2014 r.
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TAB. 20 PROCES „UWŁASZCZENIA” INSTYTUTÓW PAN NA KONIEC 2014 R.
Liczba instytutów wnioskujacych o „uwłaszczenie”

55

Liczba złożonych wniosków

63

z tego:
rozpatrzonych pozytywnie (co do całości lub części)

58

w tym wydane decyzje:

52

odłożenie wydania opinii

3

nierozpatrzone

2

Wnioski rozpatrzone
Odłożenie wydania opinii

Wnioski nierozpatrzone

Instytut Slawistyki PAN

Instytut Dendrologii PAN

Instytut Badań Systemowych
PAN / Instytut Geofizyki PAN

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
(część)

Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN

Instytut Podstaw Inżynierii
Środowiska PAN

Instytut Maszyn Przepływowych
im. R. Szewalskiego PAN

3

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej PAN

Instytut Botaniki im. Wł. Szafera PAN

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań
Żywności PAN

4

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
im. J. Kielanowskiego PAN

Instytut Ochrony Przyrody PAN

5

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Instytut Agrofizyki
im. B. Dobrzańskiego PAN

6

Instytut Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni im. J. Habera PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN /
Instytut Chemii Organicznej PAN

7

Instytut Informatyki Teoretycznej
i Stosowanej PAN / Instytut Inżynierii
Chemicznej PAN

Instytut Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni im. J. Habera PAN

Lp.

pozytywnie
(co do całości lub części)

wydane decyzje

1

Instytut Fizyki PAN

2

8

Instytut Geofizyki PAN

9

Instytut Oceanologii PAN

10

Instytut Podstaw Informatyki PAN

11

Instytut Środowiska Rolniczego
i Leśnego PAN (Poznań ul. Bukowska
19, Turew, Rogaczewo Małe)

12

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

13

Instytut Matematyczny PAN (część)

14

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

15

Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych
im. W. Trzebiatowskiego PAN

16

Instytut Biologii Ssaków PAN

17

Instytut Badań Literackich PAN

18

Instytut Genetyki Człowieka PAN

19

Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN

20

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

21

Instytut Biologii Medycznej PAN

22

Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią PAN (Kraków)

23

Instytut Systematyki i Ewolucji
Zwierząt PAN

24

Instytut Środowiska Rolniczego
i Leśnego PAN (Poznań ul.
Szeherezady 74) - Akt Notarialny

25

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN
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26

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

27

Instytut Farmakologii PAN
Instytut Podstawowych Problemów

28
TAB.
20 PROCES „UWŁASZCZENIA” INSTYTUTÓW
Techniki PAN
PAN NA KONIEC 2014 R. (dok.)
Instytut Medycyny Doświadczalnej
Instytut
Archeologii
PAN
i Klinicznej
im.i Etnologii
M.
26
29
Liczba
instytutów wnioskujacych o „uwłaszczenie”
55Mossakowskiego
PAN
Instytut Farmakologii
63 PAN
Instytut Budownictwa Wodnego PAN

27
Liczba
złożonych wniosków
30

Instytut Podstawowych Problemów

z28
tego:

Techniki
PAN
Instytut
Gospodarki
Surowcami
Mineralnymi i Energią PAN
31
Instytut
Medycyny Doświadczalnej
rozpatrzonych pozytywnie (co do całości lub
części)
58
(Bańska
Niżna)
i Klinicznej im. M.
Mossakowskiego
29
PAN

w tym wydane decyzje:
32

52 Roślin PAN
Instytut Genetyki
Instytut Budownictwa Wodnego PAN

30

odłożenie wydania opinii
33
31
nierozpatrzone

3

Muzeum
i Instytut
Zoologii PAN
Instytut
Gospodarki
Surowcami
Mineralnymi i Energią
2 PAN
(Bańska
Niżna)
Instytut Fizyki Molekularnej PAN

34

(część)

Instytut Genetyki Roślin PAN

32

35

33
Lp.

36

34
1

Wnioski rozpatrzone
pozytywnie
(co do całości lub części)
Instytut Fizyki PAN

37

35 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
2

38
36

(część)

Instytut Sztuki PAN (dz. nr 6)

Muzeum i Instytut Zoologii PAN Odłożenie wydania opinii
wydane
decyzje
Instytut
Matematyczny

PAN
Instytut(Warszawa
Fizyki Molekularnej
PAN
ul. Śniadeckich
8)

(część)
Instytut Slawistyki
PAN

Instytut Dendrologii PAN

Instytut Matematyczny PAN (część)

PAN (dz. nr 6) Instytut Podstaw Inżynierii
InstytutInstytut
BiologiiSztuki
Doświadczalnej
Środowiska PAN
im. M. Nenckiego PAN

Instytut
Biologii Doświadczalnej
Instytut
Matematyczny
PAN
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań
M.
Nenckiego
(Warszawa
ul.
Śniadeckich
Instytut Botaniki
im.im.
Wł.
Szafera
PAN 8)PAN

3

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej PAN

37
39
4

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
im. J. Kielanowskiego PAN

Instytut
Matematyczny
PAN (część)
Instytut
Ochrony
Przyrody PAN

5
38

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Instytut
Doświadczalnej
InstytutBiologii
Agrofizyki
Instytut Fizjologii
i Żywienia
im. B. Dobrzańskiego
PAN PAN
im. M. Nenckiego

6

Instytut Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni im. J. Habera PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN /
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań
Instytut Chemii
Organicznej
PAN Polimerowych
Centrum
Materiałów

Instytut Informatyki Teoretycznej
i Stosowanej PAN / Instytut Inżynierii
Chemicznej PAN

Instytut Katalizy i Fizykochemii
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
Powierzchni
im. J. Habera
PAN Polimerowych
Centrum
Materiałów

40

39

41
7

40

42
8

41
9

Żywności PAN

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań
Żywności PAN
Zwierząt
im. J. Kielanowskiego PAN
Żywności PAN

i Węglowych PAN

im. J. Kielanowskiego PAN

i Węglowych PAN

Centrum
Materiałów
Instytut
PAN
(Akt Geofizyki
notarialny
- Polimerowych
przekazanie praw do
i Węglowych PAN

lokalu )

Instytut
Oceanologii
PAN
Centrum
Materiałów
Polimerowych

43
42

Centrum
Badań
Molekularnych
i Węglowych
PAN
i Makromolekularnych
PAN
(Akt Podstaw
notarialny
- przekazanie
Instytut
Informatyki
PAN praw do

11
44
43

Geografii
Instytut ŚrodowiskaInstytut
Rolniczego
Badań
i LeśnegoCentrum
PAN
(Poznań
ul.Molekularnych
Bukowska
i Przestrzennego
Zagospodarowania
19, Turew,
Rogaczewo
Małe) PAN PAN
i Makromolekularnych
im. S. Leszczyckiego

10

12

44
45

lokalu )

Instytut
Geografii
Instytut Biochemii
i Biofizyki
PAN
Instytut
Fizjologii
i Żywienia

13

45
14
46

im. J. Kielanowskiego
Instytut Mechaniki
Górotworu PANPAN

15
46

47
16

47
17
48

48
18
19

49
49
20
21

50
22

50
23

51

51
24

52
52
25

Zwierząt

i Przestrzennego
Zagospodarowania
im. J. Kielanowskiego
PAN
im. S. Leszczyckiego PAN

Instytut Matematyczny PAN(dz.
(część)
5/4)

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt

Instytut Immunologii i Terapii
Doświadczalnej
(dz. 5/4)im. L. Hirszfelda PAN

Instytut Niskich Temperatur
Instytut
Immunologii
i Terapiii Inżynierii
Instytut
Biocybernetyki
i Badań
Strukturalnych
Doświadczalnej
im. L.PAN
Hirszfelda
PAN ul.
Biomedycznej
PAN - Poznań
im.
W. Trzebiatowskiego

i 132 (Akt
Instytut Szeherezady
Biocybernetyki 130
i Inżynierii
Biomedycznej PAN - Poznań ul.
Szeherezady 130 i 132 (Akt
Instytut Badań
Literackich
PAN Cisnień PAN
Instytut
Wysokich
notarialny)
Instytut Biologii Ssaków
PAN
notarialny)

Instytut Wysokich Cisnień PAN

InstytutCzłowieka
Nauk Geologicznych
Instytut Genetyki
PAN

PAN,
Instytut Parazytologii im. W. SteInstytut
Nauk Geologicznych
PAN,
fańskiego
PAN, Instytut
Paleobiologii
Instytut Instytut
Historii im.
T. Manteufflaim.
PAN
Parazytologii
W. Steim. R. Kozłowskiego PAN, Instytut
fańskiego PAN, Instytut Paleobiologii
Geografii
i Przestrzennego
Zagospoim.
R. Kozłowskiego
PAN,
Instytut
Chemii
Bioorganicznej
PANInstytut
darowania
im. S. Leszczyckiego
Geografii
i Przestrzennego
Zagospo- PAN ul. Twarda
51/55)
darowania(Warszawa
im. S. Leszczyckiego
PAN
Instytut Biologii Medycznej PAN

(Warszawa ul. Twarda 51/55)

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
i 12)

Instytut Gospodarki Surowcami
Instytut
Biochemii
i(Kraków)
Biofizyki
PAN10
(Warszawa
Ustrzycka
Mineralnymi
i Energią
PANul.

(Warszawa ul. Ustrzycka 10 i 12)

Międzynarodowe
Instytut Systematyki
i Ewolucji Laboratorium
Międzynarodowe
Laboratorium
Zwierząt
PAN Pól
Silnych
Magnetycznych
Silnych Pól Magnetycznych

i Niskich Temperatur
Instytut Środowiska
i NiskichRolniczego
Temperatur
i Leśnego PAN (Poznań ul.
Instytut
Genetyki
i Hodowli
Szeherezady
74)
Akt iNotarialny
Instytut Genetyki
Hodowli
ZwierzątZwierząt
PAN (część - Szamoty)

PAN (część
- Szamoty)
Instytut Metalurgii
i Inżynierii
Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN

Opracowano
BiurzeGospodarowania
Gospodarowania
Nieruchomościami
PAN
wg na
stanu
na 31.12.2014
r.
Opracowano wwBiurze
Nieruchomościami
PAN wg
stanu
31.12.2014
r.
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Wnioski nierozpatrzone
Instytut Badań Systemowych
PAN / Instytut Geofizyki PAN
Instytut Maszyn Przepływowych
im. R. Szewalskiego PAN

Wykres1.
1.Grunty
GruntyPAN
PANwwpodziale
podziale
województwa
w 2014
Wykres
nana
województwa
w 2014
r. r.

1 ‐ dolnośląskie
2 ‐ kujawsko‐pomorskie
3 ‐ lubelskie
4 ‐ łódzkie
5 ‐ małopolskie
6 ‐ mazowieckie
7 ‐ pomorskie
8 ‐ śląskie
9 ‐ warm.‐mazurskie
10 ‐ wielkopolskie
11 ‐ zachodniopomorskie

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2014 r.

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2014 r.

Wykres 2.
2. Rodzaje
Rodzaje użytków
użytkówww2014
2014r.r.
Wykres
grunty pod wodami

Wykres 2. Rodzaje użytków w 2014 r.

grunty zab. i zurb.

grunty leśne
oraz zadrz. i zakrz.

nieużytki

grunty pod wodami
grunty zab. i zurb.

nieużytki

grunty leśne
oraz zadrz. i zakrz.

użytki rolne
użytki rolne

6
283,4548
- użytki
6 283,4548
- użytki
rolne rolne
ha ha
- grunty
leśne leśne
oraz zadrzewione
i zakrzewione
ha ha
2 063,8165
063,8165
- grunty
oraz zadrzewione
i zakrzewione
300,9173
- grunty
zabudowane
i zurbanizowane
ha ha
300,9173
- grunty
zabudowane
i zurbanizowane
149,8830 ha - grunty pod wodami
149,8830
ha - grunty pod wodami
3,9873 ha - tereny różne
3,9873
- tereny różne
268,1135
- nieużytki
ha ha
268,1135 ha - nieużytki

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2014 r.

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2014 r.
Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2014 r.

– 294 –

Wykres
Wykorzystanie
w ramach
jednostekPAN
organizacyjnych
PAN w 2014 r.
Wykres 3. 3.
Wykorzystanie
gruntówgruntów
w ramach jednostek
organizacyjnych
w 2014 r.)

PAN - osoba prawna
9%

instytuty
20%

pomocnicze jednostki
naukowe
27%

inne jednostki
organizacyjne
44%

1 832,8204
2 472,2999
3 985,7433
779,3088

- instytuty
- pomocnicze jednostki naukowe
- inne jednostki organizacyjne
- PAN - osoba prawna

ha
ha
ha
ha

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2014 r.
Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2014 r.

Wykres
4. Budynki
PANwojewództw
w ramach
województw
w 2014 r.
Wykres 4. Budynki
PAN w ramach
w 2014
r.
kujawsko-pomorskie; 2
dolnośląskie; 9

małopolskie; 30

łódzkie; 2
pomorskie; 29
śląskie; 106

dolnośląskie
dolnośląskie
kujawsko‐pomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
łódzkie
małopolskie
małopolskie

mazowieckie; 559

pomorskie
pomorskie
śląskie
śląskie
warmińsko-mazurskie; 511

warmińsko‐mazurskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
mazowieckie
mazowieckie

wielkopolskie; 122

zachodniopomorskie; 4

Zestawienie
dotyczybudynków
budynkówposadowionych
posadowionych
terenie
Polski
Zestawienie dotyczy
na na
terenie
Polski

Opracowano
w Biurze
Gospodarowania
Nieruchomościami
PAN naposiadanej
podstawie
dokumentacji
posiadanej w dniu 31.12.2014 r.
Opracowano w Biurze
Gospodarowania
Nieruchomościami
PAN na podstawie dokumentacji
w dniu
31.12.2014 r.
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Wykres
Wykorzystanie
budynków
ramachorganizacyjnych
jednostek organizacyjnych
PAN w 2014 r.
Wykres 5.5.Wykorzystanie
budynków
w ramachwjednostek
PAN w 2014 r.
budynkami
poza granicami kraju)
(łącznie z(łącznie
budynkamizpoza
granicami kraju)
- instytuty

401 szt.

- pomocnicze jednostki naukowe

311 szt.

- inne jednostki organizacyjne

564 szt.

- PAN - osoba prawna

102 szt.
PAN - osoba prawna
7%

instytuty
29%

inne jednostki organizacyjne
41%

pomocnicze jednostki
naukowe
23%

Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2014 r.
Opracowano w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami PAN na podstawie dokumentacji posiadanej w dniu 31.12.2014 r.

– 296 –

TAB. 21 WYKONANIE USTAWY BUDŻETOWEJ ZA ROK 2014
W CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

Rozdz.

§

Ustawa
budżetowa
na rok 2014

Wyszczególnienie

Dział 730 Nauka

78 151 000

Działalność organów i korporacji
uczonych Polskiej Akademii Nauk

73010

18 038 000

w złotych
Plan po
zmianach

Wykonanie

Stopień
realizacji
planu
(%)

78 151 000

77 866 349,28

99,6

16 810 326

16 726 256,41

99,5

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych

18 038 000

16 810 326

16 726 256,41

99,5

Działalność pomocniczych jednostek
naukowych i innych jednostek
organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

34 183 000

36 030 140

35 836 917,47

99,5

2009

Dotacja celowa w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich

90 000

204 540

204 539,77

100,0

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych

31 690 000

33 284 200

33 202 695,84

99,8

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych

582 000

902 115

894 659,35

99,2

6560

Dotacje celowe przekazane z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych
jednostkom zaliczanym do sektora finansów
publicznych

1 821 000

1 639 285

1 535 022,51

93,6

Pozostała działalność

25 930 000

25 310 534

25 303 175,40

100,0

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych

24 480 000

23 878 534

23 874 918,80

100,0

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych

1 450 000

1 432 000

1 428 256,60

99,7

2570

73011

73095

Opracowano w Biurze Ekonomicznym PAN
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Wykres 1. Struktura źródeł przychodów PAN w 2014 roku

119 254 tys. zł.

Przychody z prowadzonej
działalności
25%

Pozostałe przychody
10%

Dotacja podmiotowa
62%

Dotacja podmiotowa
Przychody z prowadzonej działalności
Pozostałe przychody
Dotacja celowa na inwestycje i inne dotacje celowe

Dotacja celowa na
inwestycje i inne dotacje
celowe
3%

Źródło danych: Wykonanie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2014 (wersja wstępna)

Wykres 2. Struktura kosztów w układzie rodzajowym
oraz wydatki majątkowe w 2014 roku

129 993 tys. zł.

Zakup towarów i usług
26%

Amortyzacja
13%

Pozostałe koszty
16%

Wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
41%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zakup towarów i usług
Amortyzacja
Pozostałe koszty
Środki na wydatki majątkowe

Środki na wydatki
majątkowe
4%

Źródło danych: Wykonanie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2014 (wersja wstępna)

– 298 –

SPIS TREŚCI
 PRZEDMOWA ........................................................................................................................... 3
 KIEROWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK . ....................................................... 6
 DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW KIEROWNICZYCH I KORPORACYJNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK ............................................................................................... 7
ZGROMADZENIE OGÓLNE PAN ............................................................................................. 7
PREZYDIUM PAN . ..................................................................................................................... 8
FORMY DZIAŁALNOŚCI KORPORACJI UCZONYCH PAN . ............................................. 12
KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK........................ 12
KOMITETY PROBLEMOWE PRZY PREZYDIUM PAN ....................................................... 12
Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ........................................................... 12
Komitet Badań Polarnych PAN.......................................................................................... 13
Komitet Bioetyki PAN ...................................................................................................... 14
Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN ....................................................................... 14
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN................................................... 14
Rada Języka Polskiego PAN............................................................................................... 15
Rada Towarzystw Naukowych .......................................................................................... 16
Rada Upowszechniania Nauki PAN.................................................................................... 16
ODDZIAŁY POLSKIEJ AKADEMII NAUK . .......................................................................... 16
Oddział PAN w Gdańsku . .................................................................................................. 16
Oddział PAN w Katowicach . ............................................................................................. 17
Oddział PAN w Krakowie .................................................................................................. 18
Oddział PAN w Lublinie .................................................................................................... 18
Oddział PAN w Łodzi ........................................................................................................ 19
Oddział PAN w Poznaniu ................................................................................................... 19
Oddział PAN we Wrocławiu .............................................................................................. 20
AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH . ................................................................................. 21
KOMISJA DO SPRAW ETYKI W NAUCE .............................................................................. 21
KOMISJA REWIZYJNA PAN ................................................................................................... 22
RADA DYREKTORÓW JEDNOSTEK NAUKOWYCH AKADEMII..................................... 22
RADA DO SPRAW NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII . ............................. 23
 WYDZIAŁ I NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH PAN............................. 24
Instytut Archeologii i Etnologii PAN .......................................................................................... 30
Instytut Badań Literackich PAN ................................................................................................. 33
Instytut Filozofii i Socjologii PAN . ............................................................................................ 34
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN .......................................................................... 36
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN ................................... 39
Instytut Języka Polskiego PAN ................................................................................................... 40
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN ......................................................... 42
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN ........................................................................................... 43
Instytut Nauk Prawnych PAN ..................................................................................................... 44
Instytut Psychologii PAN ............................................................................................................ 46
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ..................................................................................... 47
Instytut Slawistyki PAN .............................................................................................................. 49
Instytut Studiów Politycznych PAN . .......................................................................................... 51
Instytut Sztuki PAN . ................................................................................................................... 54
– 299 –

 WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH PAN .................................. 56
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN . ........................................................ 68
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN ............................................................. 70
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN .......................................................................................... 73
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN . ......................................... 76
Instytut Biologii Ssaków PAN .................................................................................................. 78
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN ....................................................................... 81
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN . ...................................................................................... 82
Instytut Dendrologii PAN . ........................................................................................................ 84
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN . ................................. 86
Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN . ...................................................... 87
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN .............................................................................. 89
Instytut Genetyki Roślin PAN . ................................................................................................. 91
Instytut Ochrony Przyrody PAN ............................................................................................... 93
Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN ........................................................... 96
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN .............................................................. 97
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN . ................................................................ 99
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN ........................................................................ 102
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN ...................................................................... 104
Muzeum i Instytut Zoologii PAN . ............................................................................................ 107
Pomocnicze jednostki naukowe PAN nadzorowane przez Wydział II ............................... 109
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie .... 109
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt
w Popielnie ...................................................................................................................... 110
Zakład Antropologii we Wrocławiu................................................................................. 111
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu ............................................... 113
 WYDZIAŁ III NAUK ŚCISŁYCH I NAUK O ZIEMI PAN . ........................................... 115
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN .......................................................... 121
Centrum Badań Kosmicznych PAN ......................................................................................... 123
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN . ............................................... 125
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN .......................................................................................... 128
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN ......................................................... 129
Instytut Chemii Fizycznej PAN . .............................................................................................. 131
Instytut Chemii Organicznej PAN . ........................................................................................... 134
Instytut Fizyki PAN.................................................................................................................... 136
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN . .......................................... 139
Instytut Fizyki Molekularnej PAN ............................................................................................ 142
Instytut Geofizyki PAN ............................................................................................................. 145
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN ................................. 149
Instytut Matematyczny PAN ..................................................................................................... 151
Instytut Nauk Geologicznych PAN ........................................................................................... 152
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN . ......................................................................... 155
Instytut Oceanologii PAN ......................................................................................................... 158
Instytut Wysokich Ciśnień PAN . .............................................................................................. 160
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN
(Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk) ......................................................... 163
– 300 –

Pomocnicza jednostka naukowa PAN nadzorowana przez Wydział III ............................ 165
Muzeum Ziemi ................................................................................................................... 165
 WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH PAN ................................................................. 167
Instytut Badań Systemowych PAN .......................................................................................... 179
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN ...................... 181
Instytut Budownictwa Wodnego PAN ..................................................................................... 183
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN... 184
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN . ............................................... 187
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN . ............................................................ 189
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN ........................................................................................ 190
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN............................................ 192
Instytut Mechaniki Górotworu PAN.......................................................................................... 194
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN ............... 196
Instytut Podstaw Informatyki PAN ........................................................................................... 198
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN ........................................................................... 200
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN................................................................... 202
Centrum Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frąckiewicza
Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk...................................................... 204
Centrum Badawcze PAN „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne”....................................... 205
 WYDZIAŁ V NAUK MEDYCZNYCH PAN........................................................................ 206
Instytut Biologii Medycznej PAN.............................................................................................. 211
Instytut Farmakologii PAN........................................................................................................ 214
Instytut Genetyki Człowieka PAN............................................................................................. 215
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN......................... 217
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN......... 219
 MIĘDZYNARODOWE INSTYTUTY NAUKOWE PAN................................................... 222
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej ............................................ 222
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich
Temperatur PAN (Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk).............................. 224
 ARCHIWA I BIBLIOTEKI PAN........................................................................................... 225
Archiwum w Warszawie............................................................................................................ 225
Archiwum Nauki PAN i PAU..................................................................................................... 226
Biblioteka Gdańska.................................................................................................................... 228
Biblioteka Kórnicka................................................................................................................... 228
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie........................................................................... 230
 INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PAN................................................................... 233
Dom Pracy Twórczej „Mądralin” w Otwocku.......................................................................... 233
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie . ........................................................................................... 233
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ................................................................................. 234
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie .................................................................. 234
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu ....................................................... 235
Zakład Doświadczalny w Kórniku . .......................................................................................... 235
Dom Rencisty im. Witolda Orłowskiego w Konstancinie......................................................... 236
Warszawska Drukarnia Naukowa.............................................................................................. 236
Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie........................................................................ 237
– 301 –

 INNE PODMIOTY.................................................................................................................. 238
Fundacje .................................................................................................................................... 238
Spółki ........................................................................................................................................ 238
 GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PAN....................................................... 240
 DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ PAN................................................. 241
 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ PAN................................................................................. 248
ZAGRANICZNE STACJE NAUKOWE PAN (POMOCNICZE JEDNOSTKI
NAUKOWE) . .......................................................................................................................... 251
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli.......................................................................... 251
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.................................................................. 252
Przedstawicielstwo „Polska Akademia Nauk” w Kijowie.................................................... 253
Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie.......................................................... 253
Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu . ........................................................... 253
Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie ........................................................... 254
Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu........................................................... 254
 INFORMACJA STATYSTYCZNA (TABELE, ZESTAWIENIA I WYKRESY)............... 257
TAB. 1.
Członkowie PAN w 2014 r. ................................................................................... 259
TAB. 2.
Członkowie komitetów naukowych i problemowych PAN wg miejsc
zatrudnienia w 2014 r. ........................................................................................... 259
TAB. 3.
Komitety naukowe i problemowe PAN w 2014 r. ................................................. 260
TAB. 4.
Koszty działalności komitetów naukowych i problemowych PAN w 2014 r. ...... 268
TAB. 5.
Pracownicy zatrudnieni w instytutach naukowych PAN w 2014 r. ....................... 269
TAB. 5A. Pracownicy zatrudnieni w pomocniczych jednostkach naukowych PAN
w 2014 r. ................................................................................................................ 271
TAB. 6.
Zatrudnienie i płace w PAN w 2014 r. . ................................................................. 272
TAB. 7.
Tytuły i stopnie naukowe nadane w 2014 r. .......................................................... 273
TAB. 8.
Kształcenie kadr naukowych i opieka nad studentami w 2014 r. .......................... 273
TAB. 9.
Umowy i porozumienia o współpracy naukowej PAN z partnerami
zagranicznymi . ...................................................................................................... 274
TAB. 10. Kontakty zagraniczne PAN w 2014 r. . .................................................................. 276
TAB. 11. Dofinansowanie wymiany osobowej realizowanej w ramach umów
i porozumień PAN z zagranicznymi akademiami nauk i organizacjami
równorzędnymi w podziale na jednostki naukowe i inne jednostki
organizacyjne w 2014 r. ......................................................................................... 278
TAB. 12. Dofinansowanie wymiany osobowej realizowanej w ramach umów
i porozumień PAN z zagranicznymi akademiami nauk i organizacjami
równorzędnymi w podziale na kraje współpracy w 2014 r. .................................. 280
TAB. 13. Działalność dydaktyczna pracowników PAN w szkołach wyższych w 2014 r. .... 281
TAB. 14. Działalność wydawnicza jednostek naukowych PAN w 2014 r. ........................... 284
TAB. 15. Szczegółowy podział dotacji podmiotowej w części dotyczącej
działalności upowszechniającej naukę w 2014 r. .................................................. 287
TAB. 16. Spółki z udziałem kapitału PAN w 2014 r. . .......................................................... 288
TAB. 17. Fundacje, w których PAN jest fundatorem w 2014 r. ............................................ 289
TAB. 18. Grunty w podziale na województwa i gminy w 2014 r. ........................................ 290
TAB. 19. Budynki w podziale na województwa w 2014 r. ................................................... 291
– 302 –

TAB. 20.
Wykres 1.
Wykres 2.
Wykres 3.
Wykres 4.
Wykres 5.
TAB. 21.
Wykres 1.
Wykres 2.

Proces „uwłaszczenia” instytutów PAN na koniec 2014 r. .................................... 292
Grunty PAN w podziale na województwa w 2014 r. ............................................. 294
Rodzaje użytków w 2014 r. . .................................................................................. 294
Wykorzystanie gruntów w ramach jednostek organizacyjnych PAN
w 2014 r. . ............................................................................................................... 295
Budynki PAN w ramach województw ................................................................... 295
Wykorzystanie budynków w ramach jednostek organizacyjnych PAN
w 2014 r. . ............................................................................................................... 296
Wykonanie ustawy budżetowej za rok 2014 w części 67
Polska Akademia Nauk............................................................................................ 297
Struktura źródeł przychodów PAN w 2014 r. . ....................................................... 298
Struktura kosztów w układzie rodzajowym oraz wydatki majątkowe
w 2014 r. ................................................................................................................. 298

– 303 –

