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(Click here to download this press release in PDF format) Obecnie wyst�puje w kraju bardzo wyrazna konieczno[� silnej
konsolidacji i przebudowy [rodowisk naukowo-technicznych. Musz� one dostosowywa� si� do potrzeb zmieniaj�cego si�
spoBeczeDstwa wiedzy. Wyraznym odzwierciedleniem tych dynamicznych procesów jest
powstanie Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego.Od poBowy roku 2007 trwaBy formalne starania krajowego
[rodowiska naukowego i technicznego fotoniki zwi�zane z przeksztaBceniem istniej�cej od 1988 roku Polskiej Sekcji
SPIE&ndash;The International Society for Optical Engineering (SPIE-PL) [spie.org] oraz [www.spie.pl] w Polskie
Stowarzyszenie Fotoniczne (PSP) [www.photonics.pl]. Na pocz�tku roku 2008 S�d Administracyjny w Warszawie
zatwierdziB statut stowarzyszenia. Siedzib� PSP jest WydziaB Fizyki Politechniki Warszawskiej. Stowarzyszenie wyst�piBo
o nadanie uprawnieD do prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej oraz zamierza wyst�pi� o nadanie statusu organizacji
po|ytku publicznego.Obecnie PSP posiada ponad 200 czBonków, gBównie ze [rodowisk uczelnianych i instytutów
naukowych, a ci�gle jeszcze w mniejszym stopniu ze [rodowisk przemysBowych, businessowych i administracyjnych.
CzBonkowie PSP pochodz� z caBego kraju. PSP otwarte jest na czBonków zagranicznych i korporacyjnych. Celem PSP
jest integracja krajowego [rodowiska naukowo-technicznego fotoniki i podejmowanie istotnych z punktu widzenia
naukowego, technicznego, finansowego i organizacyjnego akcji w imieniu caBego [rodowiska krajowego w stosunku do
przemysBu, administracji lokalnej i paDstwowej, partnerów zagranicznych, programów europejskich, konsorcjów i platform
technologicznych.W zamierzeniu, dziaBalno[ci PSP jest wspóBpraca krajowa. Gromadz�c reprezentantów wszystkich
krajowych [rodowisk, PSP ma znaczne szanse wypracowa� sobie rol� wspólnej platformy wielu dziaBaD takich pokrewnych
tematycznie organizacji jak (za ich zgod�): Polski Komitet Optoelektroniki SEP, Sekcja Optoelektroniki Komitetu
Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Sekcja Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskie Towarzystwo Techniki
Sensorowej, Polskie Platformy Technologiczne Zaawansowanych MateriaBów oraz Opto i Nanoelektroniki, Konsorcjum
Polska Optoelektronika. Proponowana pBaszczyzna wspóBpracy dotyczy gBównie budowy praktycznej koalicji z
przemysBem w kraju i w ramach programów operacyjnych, strukturalnych, celowych, zamawianych i innych
europejskich.WspóBpraca mi�dzynarodowa Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego obejmuje SPIE, i towarzystwa o
zasi�gu [wiatowym jak OSA, IEEE, LEOS, EOS, narodowe stowarzyszenia fotoniki w krajach s�siednich. WspóBpraca
mi�dzynarodowa obejmuje tak|e optyczne organizacje przemysBowe dziaBaj�ce w skali europejskiej. Wa|n� rol� PSP jest
wspomaganie SPIE w budowie rodzaju globalnej federacji stowarzyszeD naukowo-technicznych fotoniki. PSP zamierza
uruchomi� publikacj� internetow� Photonics Letters [www.photonics.pl/PL]. To czasopismo Internetowe b�dzie korzystaBo z
bazy danych MYSPIE [myspie.org], SPIEDL [spiedl.org]. Wymienione systemy s� analogami interaktywnych baz danych
OpticsInfoBase, Xplore, Versita. CaBkowicie internetowe wydawnictwo, bez wersji drukowanej, posiadaj�ce numer
identyfikacyjny on-line ISSN, b�dzie publikowa� bardzo szybko, krótkie recenzowane komunikaty o obj�to[ci nie
przekraczaj�cej 4 stron, ale o strukturze peBnego artykuBu.Obszarem dziaBalno[ci PSP jest organizacja i wspóB-
organizacja lub sponsoring konferencji naukowo technicznych z dziedziny optyki, optoelektroniki i fotoniki oraz obszarów
pokrewnych np. zjawisk fizycznych, symulacji i projektowania elementów, metrologii, konstrukcji aparatury, czujników,
materiaBów, automatyzacji systemów, zastosowaD, itp. Jednym z wa|nych zadaD dla PSP jest inicjowanie konsorcjów
realizacyjnych, platform technologicznych i uczestnictwo w prowadzeniu programów badawczych celowych,
zamawianych, operacyjnych, strukturalnych i innych finansowanych z funduszy krajowych i programów europejskich w
dziedzinie fotoniki. Podejmowane s� stosowne inicjatywy dotycz�ce np. kontynuacji obecnie prowadzonych programów i
inicjacji nowych z zakresu systemów optoelektronicznych dla przemysBu, ochrony [rodowiska i medycyny, a tak|e
obronno[ci kraju, które daBy w wyniku konkretne rezultaty wdro|eniowe.Obszarem dziaBalno[ci PSP jest doradztwo
naukowo-techniczne, dziaBalno[� gospodarcza, wspóBpraca z biznesem, przemysBem, administracj�. W miar� rozwoju PSP
rozwa|ane jest powoBanie izby rzeczoznawców, wspóBpraca z krajowymi izbami gospodarczymi oraz z przemysBem i
handlem. W kraju nie nast�piBo zjawisko masowego powstawania maBych firmy typu hi-tech produkuj�cych w�sko
wyspecjalizowane i konkurencyjne produkty wysoko technologiczne. PSP poprzez analiz� tych przemian rynku,
wspomaganie ich korzystnych trendów, blisk� wspóBprac� z wszystkimi uczestnikami tych przemian b�dzie staraBo si� dziaBa�
w ten sposób na korzy[� naszego [rodowiska. PSP chce by� aktywnym po[rednikiem przede wszystkim pomi�dzy uczelniami,
gdzie generowana jest nowa kadra, a maBymi firmami technologicznymi rozwijaj�cymi nowoczesne produkty na
rynek.PSP jest bliskie spraw studenckich i rozwoju mBodych uczonych. PSP zamierza podejmowa� w tym zakresie
inicjatywy na rzecz studentów, doktorantów i mBodych uczonych aktywnych w obszarze optyki, optoelektroniki i fotoniki.
Zostanie powoBana wBasna organizacja studencka i doktorancka. PSP uwa|a, |e konieczne jest rozszerzenie programów
studiów na uczelniach technicznych w zakresie fotoniki i blisko zwi�zanej z ni� nanotechnologii. Konieczne jest zwi�kszenie
liczby ksztaBconych doktorantów w tej dziedzinie w kraju. Istniej� obecnie praktyczne mo|liwo[ci znacznego
umi�dzynarodowienia modelu ksztaBcenia doktoranta w tak zaawansowanej dziedzinie jak fotonika.W dniach 30 maja -
01 czerwca br. odbyBo si� oficjalne, uroczyste Sympozjum otwarcia dziaBalno[ci przez PSP. Program naukowy
Sympozjum obejmowaB szereg referatów wygBoszonych przez najwybitniejszych specjalistów [wiatowych na najbardziej
aktualne problemy fotoniki. Program techniczny sympozjum obejmowaB kilka referatów na bie|�ce sprawy krajowego i
europejskiego [rodowiska fotonik. Po sesjach plenarnych odbyBa si� uroczysto[� wr�czenia nagród PSP dla wybitnych
dziaBaczy SPIE i Polskiej Sekcji SPIE, którzy przyczynili si� do zasadniczego rozwoju wspóBpracy mi�dzynarodowej. W dniu
1 czerwca delegacja SPIE i przedstawiciele zarz�du PSP uczestniczyli w O[rodku Pracy Twórczej PW w WILDZE w
specjalnej studencko-doktoranckiej sesji konkursowej prac na temat fotoniki w ramach corocznego Sympozjum Fotoniki i
In|ynierii Sieci Internet WILGA [wilga.ise.pw.edu.pl].Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne jest gotowe podj�� wspóBprac� z
ka|d� organizacj� po|ytku publicznego, administracji lokalnej i paDstwowej, przemysBow�, biznesow�, lobbystyczn�, której
celem jest rozwój nauki w Polsce. Dla PSP rozwój nauki oznacza stworzenie szans realizacji wBasnej kariery naukowej dla
mBodych uzdolnionych ludzi, stworzenie godziwych warunków pracy dla uczonych, budowa infrastruktury naukowej i
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zapewnienie jej ci�gBego odnawiania, stworzenie realnych i silnych mechanizmów rozwoju przemysBu korzystaj�cego
aktywnie z rozwoju nauki stosowanej. PSP zach�ca indywidualne osoby zainteresowane optyk�, optoelektronik� i fotonik� do
wst�powania w swoje szeregi [psp@photonics.pl].Tomasz R. WoliDski, Ryszard S. Romaniuk, w imieniu Zarz�du PSP
Politechnika Warszawska
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