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doc dr hab. Bożena Płonka-Syroka z-ca redaktora naczelnego „Medycyny 
Nowożytnej” .

Halina Lichocka 
Instytut Historii Nauki PAN

INFORMACJA O PRACACH KOMISJI DS. OCENY 
PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH INSTYTUTU HISTORII NAUKI PAN 

(LATA 2001-2003) W WARSZAWIE

W październiku 2003 r., na kolejnym posiedzeniu Rady Naukowej Instytu
tu Historii Nauki PAN powołano Komisję ds. oceny pracowników naukowych 
Instytutu Historii Nauki PAN w składzie: prof.dr hab. Kalina Bartnicka, prof.dr 
hab. Barbara Kuźnicka, prof.dr hab. Józef Miąso i prof.dr hab. Stefan Zamecki 
(przewodniczący).

W toku swych prac Komisja oceniła wkład pracy wszystkich pracowników 
naukowych Instytutu, biorąc pod uwagę złożone przez nich sprawozdania opi
sowe za lata 2001-2003. Oceny dotyczące poszczególnych pracowników zo
staną przedstawione do wglądu zainteresowanym w najbliższej przyszłości.

W niniejszej informacji Komisja zwraca uwagę na następujące sprawy (por. 
też szczegółowe sprawozdania opisowe IHN PAN za lata 2001-2003).

1) Instytut Historii Nauki PAN, na dzień 31 grudnia 2003 r., liczył 32 praco
wników naukowych. Wśród nich było 4 asystentów (w tym 1 urlopowa
ny), 11 adjunktów, 9 docentów (w tym 2 urlopowanych) i 8 profesorów.

2) Odeszli na emeryturę (spośród samodzielnych pracowników naukowych): 
prof.dr hab. Barbara Kuźnicka (2001), prof.dr hab. Irena Stasiewicz-Jasiu- 
kowa (2001), prof.dr hab. Tadeusz Bieńkowski (2002), prof.dr hab. Jerzy 
Burchardt (2002), doc.dr hab. Andrzej Biernacki (2002), doc.dr hab.Wan- 
da Grębecka (2002) -  łącznie 6 osób.

3) Należy podkreślić, że w latach 2001-2003 9 osób podwyższyło swe for
malne kwalifikacje, uzyskując: tytuł naukowy profesora: Bolesław Orłow
ski (2001) i Ryszard Terlecki (2002); dra habilitowanego: Jaromir Jeszke 
(2001), Bożena Płonka-Syroka (2001), Bożena Urbanek (2002), Wiesław 
Wójcik (2002), Halina Lichocka (2003) i Robert Zaborowski (2003); do
ktora: Beata Wysakowska (2003) -  łącznie 9 osób.

4) W ostatnim półroczu 2003 r. nastąpiły zmiany organizacyjne dotyczące 
struktury IHN PAN. Dyrektorem została prof.dr hab. Kalina Bartnicka, a jej 
zastępcą doc.dr hab. Halina Lichocka. Powstały dwa zakłady, a mianowi
cie: Zakład Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki (kier. doc.dr 
hab. Grażyna Rosińska) obejmujący: Sekcję Historii Nauk Ścisłych i Techni
ki (kier. prof.dr hab. Bolesław Orłowski), Sekcję Historii Nauk Medycznych
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(kier. prof.dr hab. Andrzej Środka) i Sekcję Historii Chemii i Farmacji (kier. 
doc.dr hab. Halina Lichocka); Zakład Historii Nauk Społecznych, Oświa
ty i Organizacji Nauki (kier. doc.dr hab. Leszek Zasztowt) obejmujący: 
Sekcją Historii Nauk Społecznych (kier. dr Paweł Komorowski), Sekcję 
Dziejów Oświaty (kier. dr Joanna Schiller) i Sekcją Organizacji Nauki (kier. 
doc.dr hab. Jan Piskurewicz).

5) Wszyscy pracownicy IIIN PAN realizują indywidualne programy badaw
cze, publikując prace związane z tymi programami i inne (por. sprawozda
nia opisowe składane co roku przez pracowników). Niezależnie od tego, 
dodatkowo niektórzy z nich, w tym także ci, którzy przeszli na emeryturą, 
podjąli w ramach Instytutu dodatkowe zającia: a) w szczególności redago
wanie wydawanych periodyków i innych publikacji zwartych, jak: 
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” (rcd.nacz. prof.dr hab. Stefan Za- 
mecki), „Analecta” (rcd.nacz. doc. dr hab. Halina Lichocka), „Organon” 
(red.nacz. doc.dr hab. Andrzej Biernacki), „Rozprawy z Dziejów Oświa
ty” (rcd.nacz. prof.dr hab. Józef Miaso), „Medycyna Nowożytna” 
(red.nacz. doc.dr hab. Zofia Podgórska-Klawe), „Słownik Biograficzny 
Polskich Nauk Medycznych XX wieku” (red.nacz. doc.dr hab. Zofia Pod
górska-Klawe), „Studia Copemicana” (red. nacz. prof.dr hab. Witold 
Wróblewski spoza IHN PAN, ale jego zastąpcą jest doc.dr hab. Grażyna 
Rosińska); b) niektórzy pracownicy, w ramach IHN PAN, prowadzili se
minaria, jak: prof.dr hab. Kalina Bartnicka, doc.dr hab. Andrzej Biernacki, 
doc.dr hab. Bożena Płonka-Syroka, doc. dr hab. Bożena Urbanek i prof.dr 
hab. Stefan Zamecki (wraz z prof.dr hab. Aliną Motycką z IFiS PAN).

6) Niektórzy pracownicy przejawiali ożywioną działalność poza IHN PAN 
w zakresie dydaktyki w różnych uczelniach na terenie kraju, a także 
uczestniczyli w krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach 
wygłaszając na nich referaty. Należy jednak podkreślić, że w latach 
2001-2003 ostatniego typu działalność pracowników IIIN PAN została 
poważnie ograniczona ze wzglądu na trudności finansowe. W kontekście 
tej uwagi należy zaznaczyć, że zmniejszyła sią liczba pracowników wy
jeżdżających na staże naukowe za granicą.

W ocenie Komisji mobilność badawcza, pisarska, organizacyjna, dydaktycz
na, redakcyjna etc. pracowników naukowych IHN PAN, mimo niekorzystnych 
w latach 2001-2003 utrudnień w zakresie finansowania Instytutu przez Komitet 
Badań Naukowych, zasługuje na wysoką oceną. Można sądzić, że zmiany struk
turalne w ramach Instytutu wpłyną korzystnie na jakość pracy ogółu praco
wników naukowych, przyczyniając się do wiąkszej integracji wokół wspólnych 
programów badawczych. Niekorzystnym zjawiskiem jest zmniejszająca sią licz
ba profesorów, która zapewne osiągnie w roku 2005 roku poziom co najwyżej
6 osób. Taki stan rzeczy, w perspektywie lat następnych, grozi utratą przez Insty
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tut dotychczasowych uprawnień. Innym niekorzystnym zjawiskiem jest niska li
czebność w grupie asystentów (4 osoby). Wskazane byłoby dodatkowe zatrud
nienie nowych pracowników rokujących nadzieją na dalszy rozwój w ramach 
uprawianych w Instytucie dyscyplin badawczych lub inicjujących nowe dyscyp
liny. W tej ostatniej sprawie głos znaczący powinien należeć -  według Komisji
-  zwłaszcza do tych wszystkich pracowników, którzy pełnią kierownicze funk
cje w ramach IHN PAN.

Komisja ds. oceny pracowników IHN PAN przedkłada Radzie Naukowej 
IIIN PAN niniejszą informacją.

Warszawa, 12 lutego 2004 r.

Członkowie Komisji:
K. Bartnicka, Barbara Kuźnicka,
S. Zamecki, J. Miąso

KOMITET HISTORII NAUKI I TECHNIKI PAN 
Informacje o działalności w 2003 r.

Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, wyłoniony w rezultacie wyborów na 
kadencją 2003-2006, które odbyły sią w m aju 2003 r., ukonstytuow ał się 
w czerwcu tegoż roku i na swoim pierwszym posiedzeniu plenarnym powołał 
jednogłośnie (w głosowaniu tajnym) prof. dr hab. Ireną Stasiewicz-Jasiukowąna 
funkcją Przewodniczącej. Komitet Historii Nauki i Techniki PAN został miano
wany Komitetem Narodowym do spraw współpracy z Międzynarodową Unią 
Historii i Filozofii Nauki (IUIIPS), Sekcja Historii Nauki. Przewodnicząca -  prof.
I. Stasiewicz-Jasiukowa weszła w skład Komitetu Narodowego do Spraw 
Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki (ICSU) przy Prezydium PAN.

I. SKŁAD KOMITETU

W roku rozpoczynającym kadencję skład Komitetu był następujący:

prof. dr hab. Andrzej Abramowicz', historia archeologii; Łódź
prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz; historia kartografii; Toruń
prof dr hab. Irena Bajerowa; historia językoznawstwa; Kraków
prof. dr hab. Andrzej Bielski', historia fizyki; Toruń
prof. dr hab. med. Tadeusz Brzeziński', historia medycyny; Szczecin
ks. prof. dr hab. Roman Darowski; historia filozofii człowieka; Kraków
prof. dr hab. Roman Duda; historia matematyki; Wrocław
prof. dr hab. Julian Dybiec, historia oświaty i nauki; Kraków


