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�

Polskie Towarzystwo Bada� Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) jest 

organizacj� zrzeszaj�c� osoby zajmuj�ce si� badaniami naukowymi zwi�zanymi z 

promieniowaniem jonizuj�cym oraz elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizuj�cym. 

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju bada� dotycz�cych działania promieniowania na 

materi� �yw� i nieo�ywion� oraz popularyzacja tych bada�. 

� 

Dla osi�gni�cia swych celów PTBR: 

1) organizuje zjazdy, sympozja, zebrania naukowe, odczyty, wykłady i konkursy, 

2) inicjuje wymian� do�wiadcze� naukowych, a tak�e nawi�zywanie kontaktów mi�dzy  

     poszczególnymi placówkami badawczymi w kraju i za granic�, 
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3)  popiera prace badawcze i aplikacyjne, organizuje wewn�trzne kursy dokształcaj�ce,  

     przyznaje nagrody oraz wyró�nienia honorowe za popularyzacj� i osi�gni�cia z zakresu  

     oddziaływania promieniowania, 

4)  wydaje publikacje z zakresu bada� radiacyjnych i pokrewnych oraz opinie o stanie  

      i potrzebach bada� radiacyjnych i pokrewnych w Polsce i wyst�puje w tych sprawach  

      wobec władz, 

5)   utrzymuje kontakty naukowe z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granic�, 

6)   współdziała w pracach nad dziejami bada� radiacyjnych i pokrewnych w Polsce, 

7)   powołuje i odwołuje komisje i sekcje specjalistyczne, 

8)   mo�e prowadzi� działalno�� gospodarcz�. 

 

Polskie Towarzystwo Bada� Radiacyjnych liczy ponad 300 członków zorganizowanych  

w 5 oddziałach terenowych: krakowskim, łódzkim, siedleckim, �wi�tokrzyskim  

i warszawskim. Niestety blisko połowa z członków nie opłaca regularnie rocznej składki 

członkowskiej. 

W roku 2009 Zarz�d Główny PTBR obradował 3 razy. Sprawy bie��ce Towarzystwa 

były ponadto omawiane i załatwiane na licznych spotkaniach Prezydium oraz członków 

Zarz�du Głównego odpowiedzialnych za poszczególne zadania. Zarz�d Główny PTBR podj�ł 

24 uchwały. Najwa�niejsze z nich to:  

- wybór Pana prof. dr hab. Andrzeja Wójcika na Przewodnicz�cego Komitetu  

              Naukowego Kongresu ICRR’2011, 

- przyj�cie Listy kandydatów do Komitetu Naukowego Kongresu ICRR’2011, 

- upowa�nienie Oddziału Siedleckiego PTBR do organizacji XV Zjazdu PTBR w  

              dniach 20-23 wrze�nia 2010 r. w Siedlcach. 

Zarz�d Główny  PTBR w dniu 25 sierpnia 2009 r., w zwi�zku ze zbli�aj�cym si� XV 

Zjazdem PTBR, ogłosił konkurs o Nagrody Naukowe Zarz�du Głównego Polskiego 

Towarzystwa Bada� Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie. 

 W dniu 13 maja 2009 r. na posiedzeniu ZG PTBR  jednogło�nie przyj�to 

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, zamykaj�ce si� sum� bilansow� po stronie 

aktywów i pasywów w wysoko�ci 76 471,49 zł. Zarz�d zdecydował, i� o nadwy�k� 

przychodów nad kosztami w wysoko�ci 176,03 zł, która stanowi dodatni wynik finansowy za 

rok obrotowy 2008,  nale�y w nast�pnym roku obrotowym powi�kszy� �rodki własne 

Towarzystwa w pozycji: „skumulowany wynik finansowy z lat ubiegłych”. 
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 Jednym z głównych nurtów działalno�ci PTBR w 2009 r. były prace zwi�zane  

z organizacj� w Warszawie XIV Mi�dzynarodowego Kongresu Bada� Radiacyjnych 

(ICRR’2011).  Komitet Organizacyjny 14. �wiatowego Kongresu Bada� Radiacyjnych 

ICRR’2011 wybrany na posiedzeniu ZG PTBR w dniu 17.01.2008 r. pracował w składzie: 

Przewodnicz�cy:  Prof. Marek K. Janiak,  Członkowie:  Lek. med. Marek Bilski, Dr Aneta 

Cheda,  Prof. Marcin Kruszewski, Doc. Anna Lankoff, Dr Ewa Nowosielska, Dr Krzysztof 

Pachocki, Dr Małgorzata Rochalska, Dr Jolanta Wrembel-Wargocka. 

W roku 2009 odbyły si� trzy posiedzenia KO 14. �wiatowego Kongresu Bada� Radiacyjnych 

ICRR’2011 (09.02.2009 r., 10.04.2009 r. i 30.11.2009 r.). W czasie spotka� omówiono szereg 

tematów istotnych dla organizacji Kongresu ICRR’2011, w wyniku czego zapadły decyzje 

oraz podj�to działania wymienione poni�ej. 

1. W 2009 r. podpisano umow� z biurem Congress-or, zlecaj�c� mu profesjonaln� 

organizacj� Kongresu.  

2. Po ‘wizji lokalnej’ w PKiN przeprowadzonej przez prof. prof. Marka Janiaka i Andrzeja 

Wójcika oraz przedstawicieli biura Congress-or, podpisano umow� z PKiN o rezerwacji 

pomieszcze� na parterze i 4. pi�trze oraz Sali Kongresowej wraz z kuluarami na czas 

trwania Kongresu. Pierwsza rata opłaty za u�ytkowanie w/w pomieszcze� w wysoko�ci 

50% przewidzianej kwoty ma zosta� przelana 10.08.2011 r., a druga rata dni po 

zako�czeniu Kongresu w ci�gu 7 dni od otrzymania faktury od Wynajmuj�cego. 

3. Biuro Congress-or zarezerwowało na czas trwania Kongresu 1000 miejsc w 23 hotelach o 

ró�nym standardzie, w tym: w 4 hotelach 5*, 4 - 4*, 6 - 3*, 3 - 2* i 6 - 1*. Biuro 

Congress-or zarezerwowało równie� miejsca w akademikach, po uprzednim sprawdzeniu 

jako�ci pokoi, gdzie ceny noclegów s� ni�sze ni� w hotelach.  

4. Ze wzgl�du na to, �e jesieni� 2011 r. Ameryka�skie Towarzystwo Bada� Radiacyjnych 

(Radiation Research Society, RRS) planuje zorganizowanie zjazdu swoich członków, 

członkowie KO ICRR’2011 uznali, �e korzystna byłaby organizacja tego zjazdu w 

poł�czeniu z Kongresem ICRR’2011 w Warszawie. W wyniku korespondencji 

prowadzonej z prof. Ohtsura Niwa, vice-przewodnicz�cym i przyszłym przewodnicz�cym 

IARR oraz z przewodnicz�c� RRS – dr. Kathy Held i rozesłaniu przez ni� w�ród 

członków RRS ankiety dotycz�cej ł�cznej organizacji Kongresu ICRR’2011 i zjazdu RRS 

w Warszawie, w grudniu 2009 r. została podj�ta korzystna dla nas decyzja o organizacji 

zjazdu RRS w ramach Kongresu ICRR’2011.  
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5. Przygotowano nowy projekt internetowej strony internetowej ICRR’2011 i, po 

wprowadzeniu kilku niezb�dnych poprawek, strona WWW Kongresu w nowej szacie 

graficznej została udost�pniona w grudniu 2009 r. 

6. W lipcu 2009 r. opracowano i wydrukowano broszur� informacyjn� o Kongresie 

ICRR’2011, która została rozpropagowana w�ród uczestników 37. Zjazdu Europejskiego 

Towarzystwa Bada� Radiacyjnych w Pradze w sierpniu 2009 r., a tak�e w czasie innych 

kongresów i konferencji krajowych i mi�dzynarodowych. 

7. Podj�to prób� skontaktowania si� z redaktorem naczelnym ‘Nukleoniki’ prof. 

Chmielewskim w sprawie mo�liwo�ci publikacji prac po Kongresie ICRR’2011 w 

‘Nukleonice’.  

8. Prof. Andrzej Wójcik prowadzi prace nad ostatecznym ustaleniem składu Komitetu 

Naukowego Kongresu. Na li�cie znajduj� si� 64 nazwiska osób, które ju� wyraziły zgod� 

na uczestnictwo w tym Komitecie oraz 16 nazwisk osób, do których wysłano ju� 

zaproszenia, ale nie otrzymano jeszcze od nich odpowiedzi. 

9. Trwaj� prace nad skompletowaniem Komitetu Honorowego Kongresu, w skład którego 

zgodzili si� wej��: Prezes PAN - prof. Michał Kleiber (Przewodnicz�cy), Prezes PAA – 

prof. Michał Waligórski, poprzedni Prezes PAA – prof. Jerzy Niewodnicza�ski, 

Przewodnicz�cy Rady ds. Atomistyki PAA – prof. Andrzej Chmielewski, Krajowy 

Konsultant ds. Radioterapii Onkologicznej – prof. Marian Reinfuss, Dyrektor Muzeum 

Marii Skłodowskiej-Curie – mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, Prezes Federacji 

Polonijnych Organizacji Medycznych - prof. Marek Rudnicki oraz prof. Julian Liniecki. 

Wysłano tak�e listy zapraszaj�ce do udziału w Komitecie Honorowym do Prezydent 

Warszawy, Minister Zdrowia oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wy�szego. 

10. Wysłano list do Prezydenta RP z pro�b� o obj�cie patronatu honorowego nad Kongresem 

ICRR’2011.  

11. W wyniku zło�enia wszystkich niezb�dnych dokumentów w s�dzie, po 

kilkunastomiesi�cznych staraniach, w ko�cu 2009 r. otrzymano aktualny odpis numeru 

KRS PTBR, co umo�liwiło zło�enie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy�szego 

wniosku o dofinansowanie działalno�ci wspomagaj�cej badania w celu uzyskania 

funduszy na organizacj� Kongresu ICRR’2011. 

12. W 2007 r. dr Krzysztof Pachocki wyst�pił do Poczty Polskiej z propozycj� wydania w 

2011 r. znaczka okoliczno�ciowego, koperty i datownika upami�tniaj�cych setn� rocznic� 

przyznania Marii Skłodowskiej-Curie nagrody Nobla. W trakcie spotkania KO w dniu 

30.11.2009 r. postanowiono równie�, �e na znaczku powinien znale�� si� symbol 
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wskazuj�cy na jego zwi�zek z Kongresem ICRR’2011, a na kopercie odniesienie do 

PTBR. Na pocz�tku kwietnia 2010 r. otrzymano wiadomo��, �e Poczta Polska wprowadzi 

w styczniu 2011 r. znaczek w bloku dla upami�tnienia 100-lecia Nagrody Nobla z chemii 

dla Marii Skłodowskiej-Curie. Nas pro�b� Poczty PTBR b�dzie brał udział w pracach 

zwi�zanych z przygotowaniem emisji tego znaczka. 

13. W zwi�zku z tym, �e w roku 2011 przypada setna rocznica otrzymania Nagrody Nobla 

przez Mari� Skłodowsk�-Curie, wiele towarzystw naukowych i instytucji wyst�piło do 

Marszałka Sejmu RP z pro�b� o ogłoszenie roku 2011 rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. 

Z tego wzgl�du oraz z uwagi na organizacj� Kongresu ICRR’2011 w Polsce PTBR 

przył�czyło si� do tej pro�by i list w tej sprawie został przesłany przez ZG PTBR do 

Marszałka Sejmu (datowany 10.12.2009 r.) 

14. Do ok. 70 firm zostały wysłane listy z pro�b� o sponsoring. Jak dot�d, tylko jedna firma 

(Philips Medical) przysłała odpowied�, w której zaznaczyła konieczno�� przesłania takiej 

pro�by do centrali zagranicznej, która mo�e podejmowa� decyzje w takich sprawach. 

Kompania Piwowarska wyraziła brak zainteresowania sponsorowaniem Kongresu 

ICRR’2011, natomiast Cadbury Wedel sp. z o.o. i Sobieski sp. z o.o. przesłały pro�b� o 

skontaktowanie si� z nimi w drugiej połowie 2010 r., gdy� dopiero wtedy b�d� 

rozpatrywane takie wnioski. W zwi�zku z tym zaproponowano przesłanie listów z pro�b� 

o sponsoring bezpo�rednio do prof. Andrzeja Blikle, do banków i firm takich jak Zeiss, 

Nikon, Olympus, Hewlett-Packard, a tak�e do LOT-u (w tym przypadku z pro�b�  

o wprowadzenie zni�ek na przeloty dla uczestników Kongresu ICRR’2011) w połowie 

2010 r.  

15. Do 26 czasopism naukowych zostały wysłane listy z pro�b� o zamieszczenie w nich 

ogłosze� o Kongresie ICRR’2011. Z tej listy 11 czasopism wyraziło zgod� na bezpłatne 

zamieszczenie czarno-białych ogłosze�, krótkich notatek b�d� informacji na stronach 

internetowych. Umieszczono równie� informacje o Kongresie na dwóch stronach 

internetowych: konsylium24.pl oraz www.webconferences.org.   

16. Potwierdzono, �e zostan� zorganizowane 4 sympozja satelitarne: w Krakowie - „Przyszłe 

kierunki bada� układu sercowo-naczyniowego - co wnios� do diagnostyki chorób serca u 

kobiet?”(3.09.2011) oraz „Fizyczne i biologiczne podstawy terapii hadronowej”  

(2-3.09.2011), w Pradze - „Etyka w ochronie radiologicznej” (pomi�dzy 24 a 

27.09.2011); zgłosiło si� biuro, które jest zainteresowane organizacj� tego sympozjum, 

wi�c postanowiono przekaza� informacj� o tym prof. Friedo Zoelzer’owi) i w Kijowie: 

„Wpływ Czarnobyla na zdrowie i �rodowisko – �wier� wieku pó�niej”(2-3.09.2011). 
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Ponadto, wyra�ono zgod� na zorganizowanie przez dr. Wojciecha Głuszewskiego sesji pt. 

„Using nuclear techniques for the characterization and preservation of culture heritage 

artefacts”.  

17. W trakcie posiedze� KO Kongresu omówiono równie� spraw� opłaty kongresowej, której 

wysoko�� ustalono na 400 euro. Jednocze�nie zaproponowano uwzgl�dnienie ni�szych 

opłat dla członków PTBR, a tak�e (ewentualnie) dla osób z byłego „bloku wschodniego”. 

18. Zaproponowano wyst�pienie do telewizji i radia z propozycj� obj�cia patronatu 

medialnego nad kongresem ICRR’2011. 

19. Zaproponowano wyst�pienie do Prezydenta Warszawy i Biura Promocji Warszawy z 

pro�b� o promowanie i wsparcie finansowe Kongresu ICRR’2011. 

20. W roku 2009 do składu KO Kongresu ICRR’2011 dokooptowano dwoje członków:  

doc. dr hab. Wand� Stankiewicz-Szymczak oraz dr. Pawła Kukołowicza. 

 

W 2009 r. Towarzystwo uzyskało uaktualnienie wpisu do Krajowego Rejestru 

S�dowego – Postanowienie z dnia 19.11.2009 r. S�du Rejonowego dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, Syg. sprawy: WA.XIII 

NS-REJ.KRS/033380/09/132. 

W poczet członków Polskiego Towarzystwa Bada� Radiacyjnych  

im. M. Skłodowskiej-Curie zostało przyj�tych jedena�cie nowych osób.  Cztery osoby 

zrezygnowały z członkowstwa PTBR.  

  

    ..............................................................                    .............................................................. 

           / dr  Krzysztof  Pachocki/                                  /prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak/ 
                  Sekretarz PTBR                                                             Prezes PTBR 
 
 
 


