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Marek Ciara
(Warszawa)
MATERIAŁY ALEKSANDRA CZYŻEWSKIEGO
(1910-1982)
(III-263)
Aleksander Czyżewski urodził się 8 maja 1910 r. w Samarze w Rosji. Był synem Pawła i
Nadziei z Bobrowskich. W okresie międzywojennym przebywał w Wilnie, gdzie ukończył
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, a następnie wstąpił na Uniwersytet im. Stefana Batorego, w
którym studiował filozofię i ekonomię. Po ukończeniu studiów podjął prace w tej uczelni na
stanowisku młodszego asystenta. Po wybuchu wojny pracował w fabryce obróbki drewna w Wilnie.
W latach 1945-1948 był kierownikiem działu w Oddziale Państwowej Kontroli Handlowej w
Toruniu. W latach 1948-1949 był dyrektorem administracyjno - handlowym w Państwowym
Przedsiębiorstwie „Polska Wiklina” w Poznaniu. Następnie w latach 1949-1952 był wiceprezesem
zarządu Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Cepelia” w Warszawie. W latach
1953-1955 był naczelnym dyrektorem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Prywatnego Przemysłu
Chemicznego, Spożywczego i Różnych w Warszawie.
W latach 1955-1961 był dyrektorem Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego Rolnictwa. W
1961 roku przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane, a jego zadania przejęło podległe Ministerstwu
Rolnictwa Zjednoczenie Przedsiębiorstw Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę. Aleksander Czyżewski
pełnił funkcję dyrektora zjednoczenia do lipca 1969 r.
W latach 1970-1972 Aleksander Czyżewski był doradcą prezesa Centralnego Urzędu
Gospodarki Wodnej. Od 1972 r. do przejścia na emeryturę w 1976 r. był zatrudniony w Instytucie
Kształtowania Środowiska na stanowisku głównego projektanta.
W 1963 r. Aleksander Czyżewski obronił pracę doktorską w Wyższej Szkole Rolniczej w
Olsztynie. Praca pod tytułem: Zaopatrzenie rolnictwa w wodę. Ekonomika branży i metodyka analizy
została napisana pod kierunkiem profesora Kazimierza Majewskiego.
W 1974 r. Aleksander Czyżewski został mianowany pełnomocnikiem rządu PRL w Radzie
Pełnomocników RWPG do spraw Problemu I: „Socjalne, ekonomiczne, organizacyjno - prawne i
pedagogiczne aspekty ochrony środowiska”.
W 1971 r. jako sekretarz Polskiego Komitetu Ochrony Środowiska Człowieka przewodniczył
polskiej delegacji na III Sesję Komitetu Przygotowawczego Konferencji ONZ, która odbyła się w
Nowym Jorku w dniach od 13 do 24. 09. 1971 r. Był przewodniczącym delegacji polskiej w naradzie
ekspertów krajów RWPG poświęconej problemowi ochrony przyrody w Moskwie 2-3. 11. 1973 r.
Był też uczestnikiem Międzynarodowego Seminarium Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
poświęconego statystyce ochrony środowiska w Warszawie w październiku 1973 r.
Aleksander Czyżewski należał do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i
Melioracyjnych. W latach 1961-1962 wchodził w skład Zarządu Głównego, a w latach 1962-1971
był zastępcą przewodniczącego tej organizacji. Był przewodniczącym Komisji d/s Ochrony
Środowiska oraz w 1982 r. przewodniczącym Zespołu d/s Ekonomiki i Reformy Gospodarczej przy
Zarządzie Głównym SITWM. W stowarzyszeniu był w latach 1961-1971 przewodniczącym Sekcji
Głównej Zaopatrzenia Wsi w Wodę.
Aleksander Czyżewski był autorem publikacji na temat gospodarki wodnej i ochrony
środowiska, m. in.: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstw zaopatrzenia rolnictwa w wodę
(1962), Społeczno - gospodarcze i hydrogeologiczne warunki zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę
na terenach deficytowych w wodę (1968), Ochrona środowiska - rachunek strat i korzyści
społecznych (1981). Był autorem artykułów dotyczących zaopatrzenia rolnictwa w wodę, gospodarki
wodnej i ochrony środowiska publikowanych w czasopismach: „Biuletyn Zaopatrzenia Rolnictwa i
Wsi w Wodę”, „Biuletyn Instytutu Kształtowania Środowiska” i „Gospodarka Wodna”. W tym
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ostatnim czasopiśmie w latach 1975-1980 wchodził w skład Rady Programowej.
Aleksander Czyżewski był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1957) i Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1965). Zmarł 7 grudnia 1982 r., pochowany został na
Cmentarzu Prawosławnym przy ul. Wolskiej 138/140 w Warszawie.
Materiały Aleksandra Czyżewskiego w ilości 0,85 mb wpłynęły do Archiwum Polskiej
Akademii Nauk w 1984 r. Był to dar żony Marii Czyżewskiej. Zespół w księdze nabytków został
wpisany pod numerem 1727. Spuściznę uporządkowano zgodnie z zasadami przyjętymi w
Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Spuściznę uporządkował i inwentarz opracował Marek Ciara.
Prace przy porządkowaniu spuścizny ukończono w 2011 r.
Spuścizna Aleksandra Czyżewskiego zawiera materiały z lat 1932-1982, w tym większość z
lat 1960-1982 . Materiały spuścizny podzielono na pięć grup tematycznych: I. Materiały twórczości
naukowej, II. Materiały działalności organizacyjno - naukowej i pracy zawodowej, III. Materiały
biograficzne, IV. Materiały osób obcych, V. Załączniki.
W grupie I znalazły się materiały twórczości naukowej z lat 1932-1982 w ilości 25 jednostek
podzielone na trzy podgrupy: A. Opracowania, artykuły, referaty, B. Recenzje, C. Materiały
warsztatowe. W pierwszej podgrupie liczącej 21 jednostek w porządku chronologicznym znalazły się
rękopisy i maszynopisy opracowań artykułów i referatów. W podgrupie drugiej w jednostce 22
znalazły się recenzje. W podgrupie trzeciej składającej się z trzech jednostek (23-25) znajdują się
materiały warsztatowe: teksty zarządzeń dotyczących budowy wodociągów i ochrony przyrody,
notatki, wycinki prasowe oraz mapy przedstawiające warunki hydrogeologiczne w Polsce.
W grupie II (jednostki 26-44) znalazły się materiały z lat 1960-1982 dotyczące działalności
organizacyjno - naukowej w ilości 19 jednostek. Grupa ta została podzielona na 6 podgrup
tematycznych: A. Działalność organizacyjno - naukowa, B. Działalność dydaktyczna, C. Praca
zawodowa, D. Konferencje i seminaria, E. Działalność redakcyjna i wydawnicza, F. Działalność
społeczna i społeczno - polityczna.
W podgrupie A obejmującej 4 jednostki (26-29) znalazły się materiały dotyczące współpracy
z Polską Akademią nauk, w szczególności z Wydziałem IV - Nauk Technicznych, Instytutem Nauk
Prawnych, Instytutem Rozwoju Rolnictwa i Wsi, Komitetem Gospodarki i Inżynierii Wodnej,
Komitetem „Człowiek i Środowisko”, pracy w Instytucie Kształtowania Środowiska oraz materiały
dotyczące opracowania ekspertyz zleconych przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów i
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
W podgrupie B obejmującej dwie jednostki z lat 1971-1975 (30-31) znalazły sie materiały
dotyczące kursu Naczelnej Organizacji Technicznej, plan wykładów o ochronie środowiska, program
przedmiotu szkolnego „Ochrona środowiska człowieka” oraz materiały szkoleniowo - metodyczne.
W podgrupie C znajdują się 3 jednostki (32-34), w których są materiały dotyczące pracy
zawodowej w Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym Rolnictwa, Zjednoczeniu Przedsiębiorstw
Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę i w Polskim Komitecie Ochrony Środowiska Człowieka.
W podgrupie D znajdują się 4 jednostki (35-38), w których są materiały z konferencji i
seminariów poświęconych ochronie środowiska.
W podgrupie E znajdują się 2 jednostki (39-40), w których są materiały działalności
redakcyjnej i wydawniczej: karty programowe opracowań i protokoły Rady Programowej
czasopisma „Gospodarka Wodna”.
W podgrupie F składającej się z 4 jednostek (41-44) znalazły się materiały działalności w
organizacjach społecznych i politycznych, w szczególności w Stowarzyszeniu Inżynierów i
Techników Wodnych i Melioracyjnych,
Nieliczne są materiały z grupy III (jednostka 45) dotyczące biografii twórcy spuścizny. Są to:
wniosek o przydział większego mieszkania i upoważnienie do odbioru wynagrodzenia.
Grupa IV - Materiały osób obcych składa się z 5 jednostek (46-50) z lat 1958-1981. Są to
opracowania i artykuły innych autorów na temat ochrony środowiska. W tej grupie zastosowano
układ alfabetyczny według nazwisk autorów.
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W grupie V - Załączniki (jednostki 51-58) znalazły sie materiały z lat 1953-1982. Są to
książki i pojedyncze numery czasopism z artykułami twórcy spuścizny.
W Archiwum PAN materiały Aleksandra Cyżewskiego otrzymały sygnaturę III-263. Numer
zespołu w Systemie Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM-376. Inwentarz liczy 58 jednostek
archiwalnych i 14 aneksów.
Źródła i bibliografia
1. Materiały Aleksandra Czyżewskiego (1910-1982), Archiwum Polskiej Akademii Nauk, III-263,
j. 26-41, 45
2. Aleksander Czyżewski, akta meldunkowe z ewidencji ludności, Archiwum Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy
3. Aleksander Czyżewski, akta odznaczeń, Archiwum Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
4. Aleksander Czyżewski, nekrologi w: „Życie Warszawy”, z 10. 12. 1982 r., 13. 12. 1982 r., 14, 12.
1982 r.
5. A. Czyżewski, Dziesięć lat niełatwego wysiłku, Biuletyn Branżowy Zaopatrzenia Rolnictwa w
Wodę”, 1966, nr 1/28, s. 11-14
6. Dr Aleksander Czyżewski 1910-1982, „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie”, 1984, nr 4(250),
s. 120, (brak autora)
7. J. Mazgajski, Pięciolecie działalności Sekcji Głównej Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę,
[w:] „Biuletyn Branżowy Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę”, 1966, nr 1/28, s. 25-28
8. SITWM Działalność i rozwój. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i
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PRZEGLĄD ZAWARTOŚCI INWENTARZA
I. Materiały twórczości naukowej
A. Opracowania, artykuły, referaty
B. Recenzje
C. Materiały warsztatowe
II. Materiały działalności organizacyjno - naukowej i pracy zawodowej
A. Działalność organizacyjno - naukowa
B. Działalność dydaktyczna
C. Praca zawodowa
D. Konferencje i seminaria
E. Działalność redakcyjna i wydawnicza
F. Działalność społeczna i społeczno - polityczna
III. Materiały biograficzne
IV: Materiały osób obcych
V. Załączniki
Aneksy
I. MATERIAŁY TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ
A. Opracowania, artykuły, referaty
1. Metodyka programowania i planowania zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę
Opracowanie zbiorowe we współpracy z: Chilczuk M., Kirejczyk Z., Such E.,
1969, masz., l., k. 273
2. Ochrona środowiska
Opracowania, fragmenty bez tytułu i początku
1970 i b. d., rkp., masz., l., k. 230

1-25
1-21
22
23-25
26-44
26-29
30-31
32-34
35-38
39-40
41-44
45
46-50
51-58
1-14
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3. Czyżewski A., Dymus K., Koncepcja rozwoju Instytutu Ochrony Środowiska w latach 1972-1975
Opracowanie
1972, masz., pow., sz., k. 24
4. Obsługa rolnictwa i ludności jako czynnik kształtujący formy osadnictwa wiejskiego.
Uzbrojenie inżynierskie
Opracowanie zbiorowe we współpracy z: Chorąży R., Kotowski K., Puczyński K.,
Wolska B.
1973, masz., l., k. 169
5. Czyżewski A., Stachurka M., Ocena strat spowodowanych negatywną dla środowiska
działalnością różnych obiektów gospodarki narodowej
Opracowanie, fragment
1973, masz., l., k. 39
6. Główne kierunki kompleksowego działania w zakresie ochrony i kształtowania środowiska
Opracowanie
1974, masz., l., k. 45
7. Synteza i prognozy rozwoju badań i współpracy naukowej krajów członkowskich RWPG
w dziedzinie socjalno - ekonomicznych, organizacyjno - prawnych i pedagogicznych aspektów
ochrony środowiska
Opracowanie
1976, masz., l., k. 96
8. Ochrona środowiska - rachunek strat i korzyści społecznych
Opracowanie, fragmenty, różne wersje
1980, masz., l., k. 176
9. Charakterystyka i ocena zasad nowego systemu ekonomicznego w budownictwie w związku
z reformą ekonomiczną w NRD
Opracowanie
B. d., masz., l., k. 40
10. Kompleksowa analiza techniczno - ekonomiczna działalności Biura „Prosan” w latach
1956-1969
Opracowanie
B. d., masz., l., k. 444
11. Czyżewski A., Polkowski J., Odpady a ochrona środowiska
Opracowanie, fragmenty, różne wersje
B. d., rkp., masz., l., k. 119
12. Ochrona środowiska
Opracowania, fragmenty bez tytułu i początku
B. d., rkp., masz., j. franc., pol., ros., l., k. 112
13. Gospodarka wodna i ochrona środowiska
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Artykuły i drobne prace
1967-1980, rkp., masz., druk, j. pol., ros., l., k. 189, zob., aneks 1
14. Jw.
Artykuły i drobne prace
1970-1982, rkp., masz., l., k. 240, zob. aneks 2
15. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony środowiska
Artykuły i drobne prace
1972-1981 i b. d., masz., j. pol., ros., l., k. 108, zob. aneks 3
16. Ochrona środowiska
Artykuły i drobne prace
B. d., masz., l., k. 205, zob. aneks 4
17. Jw.
Artykuły i drobne prace
B. d., rkp., masz., l., k. 160, zob. aneks 5
18. Jw.
Artykuły i drobne prace
B. d., rkp., masz., l., j. pol., ros., k. 206, zob. aneks 6
19. Jw.
Artykuły i drobne prace
B. d., rkp., masz., l., k. 213, zob. aneks 7
20. Zaopatrzenie rolnictwa i wsi w wodę
Artykuły i drobne prace
B. d., masz., l., sz., k. 93, zob. aneks 8
21. Ochrona środowiska
Referaty
1972-1982 i b. d., rkp., masz., masz. pow., druk, l., k. sz., k. 181, zob. aneks 9
B. Recenzje
22. Ochrona środowiska
Recenzje i opinie
1976 i b. d., rkp., masz., masz. pow. l., k. 105, zob. aneks 10
C. Materiały warsztatowe
23. Ochrona środowiska
Zarządzenie dotyczące budowy wodociągów, Austria 1932
Zarządzenie Rady Ministrów NRD o ochronie przyrody, 1970, notatki
1932-1972 i b. d., rkp., masz., l., k. 186
24. Jw.
Wycinki prasowe, notatki
1977-1981 i b. d., rkp., masz., druk, l., sz., k. 198
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25. Zaopatrzenie rolnictwa w wodę
Mapy przedstawiające zaopatrzenie rolnictwa w wodę
B. d., rkp., l., k. 8
II. MATERIAŁY DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNO - NAUKOWEJ I PRACY
ZAWODOWEJ
A. Działalność organizacyjno - naukowa
26. Polska Akademia Nauk
Wydział IV - Nauk Technicznych, Instytut Nauk Prawnych, Instytut Rozwoju Rolnictwa
i Wsi, Komitet „Człowiek i Środowisko”, Komitet Gospodarki i Inżynierii Wodnej, Komitet
Melioracji. Komunikaty dotyczące sesji naukowych, uwagi do projektu programu „Człowiek
i Biosfera”, sprawozdanie, korespondencja
1969-1976, b.d., rkp., masz., l., k. 63
27. Instytut Kształtowania Środowiska
Notatka GUS dotycząca zagrożenia środowiska, wykaz przedstawicieli w Radzie
Pełnomocników RWPG, sprawozdanie z posiedzenia Rady pełnomocników RWPG,
instrukcja, protokoły posiedzeń, notatki służbowe, korespondencja, fotografie dotyczące
ochrony środowiska
1972-1978 i b. d., rkp., masz., j. niem., pol., ros., l., k. 138, fot. 6
28. „Założenia modelowe oraz zasady kształtowania działalności gospodarczej, szczególnie w
zakresie rolnictwa (m. in. chemizacja) przemysłu i turystyki w zlewniach rzek i akwenów
stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę pitną lub mających wybitne walory turystyczne w
nawiązaniu do różnych warunków przyrodniczych występujących na ich terenach”
Ekspertyza na zlecenie Komisji Planowania przy Radzie Ministrów: karta programowa,
kalkulacja kosztów, korespondencja
1978-1979 i b. d., rkp., masz., masz. pow., l., k. 57
29. „Warunki i program ochrony zasobów wodnych rzeki Wkry”
Ekspertyza na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy: karta programowa, kalkulacja
kosztów, lista wykonawców, korespondencja
1979-1981 i b. d., rkp., masz., masz. pow., l., k. 57
B. Działalność dydaktyczna
30. „Ochrona środowiska człowieka”
Program kursu NOT, plan wykładów z ochrony środowiska, program przedmiotu szkolnego
„Ochrona środowiska człowieka” dla szkół średnich, „Tablica 19” dotycząca zagrożeń dla
środowiska
1971 i b. d., masz., druk, l., k. 43
31. Ocena strat wynikających z degradacji i zanieczyszczenia środowiska
Materiały szkoleniowo - metodyczne, różne wersje
opracował zespół: Czyżewski A., Stachurka M., Borkowska E.
1973-1975, masz., l., opr., k. 105
C. Praca zawodowa
32. Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Rolnictwa w Warszawie
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Sprawozdanie z delegacji do ZSRR, protokół posiedzenia Rady Techniczno - Ekonomicznej
informator, korespondencja, plan Moskwy
1960-1961, rkp., masz., druk, j. ang., franc., niem., pol., ros., l., k. 113
33. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę
Plan zaopatrzenia w wodę na lata 1966-1970, plan rozwoju gospodarki wodnej 1971-1975,
notatka dotycząca uchwały Rady Ministrów, korespondencja
1971-1972, masz., l., k. 57
34. Polski Komitet Ochrony Środowiska Człowieka
Protokół posiedzenia Prezydium Komitetu, plan pracy, korespondencja
1971-1972, masz., l., k. 27
D. Konferencje i seminaria
35. Konferencja naukowo - techniczna. Metodyka programowania zaopatrzenia rolnictwa w wodę,
Kraków 24-25 listopad 1965
Zadania nauki w dziedzinie architektury i planowania wsi w świetle wyników II Kongresu Nauki
Polskiej, Warszawa 1973
Gospodarka odpadami i możliwości stosowania technologii mało- i bezodpadowych w
zakładach aglomeracji warszawskiej. Materiały konferencyjne, Warszawa, czerwiec 1981
1965-1981, druk, opr, k. 247
36. Konferencja ONZ w Sztokholmie „Człowiek i środowisko”, 9-24. 06. 1972
Program pobytu w Polsce M. F. Strong - przedstawiciela ONZ w Nowym Jorku, 13-24. 09.
1971 r., materiały informacyjne Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, informacja
Komitetu Przygotowawczego Konferencji ONZ, raport Sekretarza Generalnego ONZ
1970-1973 i b. d., masz., j. pol., ros., l., sz., k. 274
37. Seminarium Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczące statystyki ochrony środowiska,
Warszawa 15-19. 10. 1973 r.
Informacja dotycząca resortowego systemu statystyki. lista uczestników
1973, masz., druk, j. pol., ros., l., k. 27
38. Konferencje państw RWPG dotyczące ochrony środowiska
Narada w Moskwie w 1973 r., konferencje statystyków RWPG w Budapeszcie w 1975 r.
posiedzenie Rady Ochrony i Kształtowania Środowiska w 1976 r., konferencja „Technologie
mało- i bezodpadowe” w Sofii w 1981 r., projekt umowy Rządu PRL z Rządem NRD
dotyczący ochrony środowiska, sprawozdania, korespondencja
1973-1981, masz., j. pol., ros., l., sz., k. 74
E. Działalność redakcyjna i wydawnicza
39. Redakcje i wydawnictwa
Karty programowe opracowań, założenia programowo - tematyczne, konspekt wydawnictwa,
korespondencja
1970-1980 i b. d., rkp., masz., l., k. 150
40. „Gospodarka Wodna”
Protokoły posiedzeń rady programowej, plan tematyczny, korespondencja
1974-1980 i b. d., rkp., masz., l., k. 91
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F. Działalność społeczna i społeczno - polityczna
41. PZPR, Polski Związek Wędkarski, Stowarzyszenie Ochrony i Odnowy Środowiska
„Krajobrazy Mazowieckie”, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa, Związek Młodzieży Socjalistycznej
Obchody Tygodnia Czystości Wód, notatka, program działania, statut, zaproszenie,
korespondencja, plakat
1969-1980 i b. d., rkp., masz., masz. pow., druk, l., k. 64
42. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych - NOT
Kongres Techników Polskich, Zespół do spraw Analizy Struktury i Regulaminów,
umowy SITWM z innymi organizacjami, uchwały Zarządu Głównego, protokoły zebrań,
sprawozdania, plan pracy, korespondencja
1969-1982, rkp., masz., l., k. 213
43. Jw.
Zespół Rzeczoznawców, Komisja Ochrony Środowiska, Komisja Ochrony Środowiska,
Komitet d/s Kształtowania i Ochrony Środowiska, Zespół d/s Ekonomiki i Reformy
Gospodarczej, informacja o działalności Zespołu Rzeczoznawców, opinia o projekcie ustawy,
porządek dzienny posiedzeń, plan pracy, program szkolenia kadr, korespondencja
1972-1982, rkp., masz., l., k. 154
44. Jw.
Seminaria i konferencje, program, założenia programowe, protokół z posiedzenia komitetu
organizacyjnego, sprawozdanie korespondencja, zaproszenie
1975-1981 i b. d., rkp., masz., l., k. 64
III. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE
45. Dokumenty osobiste
Wniosek w sprawie przydziału mieszkania, upoważnienie do odbioru wynagrodzenia
1975, rkp., masz., l., k. 2
IV. MATERIAŁY OSÓB OBCYCH
46. Gospodarka wodna i ochrona środowiska. Autorzy B-E
Opracowania, artykuły
1977-1981 i b. d., masz., masz. pow., j. pol., ros., l., k. 194, zob. aneks 11
47. Jw. Autorzy G-K
Opracowania, artykuły
1973-1980 i b. d., masz., masz. pow., j. pol., ros., l., k. 195, zob. aneks 12
48. Jw. Autorzy K-Ł
Opracowania, artykuły, referat
1972-1977 i b. d., masz., masz. pow., druk, j. niem., pol., ros., l., k. 191, zob. aneks 13
49. Jw. Autorzy M-Z
Opracowania, artykuły
1960-1981 i b. d., rkp., masz., masz. pow., j. niem., pol., ros., l., k. 204, zob. aneks 14
50. Jw., autorzy nieustaleni
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Opracowania, artykuły
1969-1971 i b. d., masz., l., k. 161
V. ZAŁĄCZNIKI
51. A.C., Pichula S., Zarys polskiego systemu finansowego i kredytowego.
Materiały szkoleniowe
Główne kierunki kompleksowego programu ochrony i kształtowania środowiska
[w:] Bezpieczeństwo i higiena pracy - materiały szkoleniowe,
Główne kierunki działalności organizacji społecznych, zawodowych i twórczych
w ochronie środowiska, [w:] Ochrona środowiska. Materiały szkoleniowe
Opracowania
1953-1977, druk, opr., sz., k. 156
Druk: poz. 1. Warszawa 1953
poz. 2. Warszawa 1977
poz. 3. Warszawa 1977
52. Zadania Przedsiębiorstwa Wiertniczo-Studniarskiego i jego organizacja,
Organizacja i ekonomika Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego Rolnictwa
Artykuły
1956-1959, masz., pow., opr. k. 81
Druk: poz. 1. „Biuletyn Techniczno - Ekonomiczny”, Warszawa 1956, nr 1, s. 8-13
poz. 2. „Wykonawstwo Studzien”, 1959, nr 4, s. 3-76
53. Kilka uwag o potrzebach i środkach zaradczych w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę
Metodyka międzyzakładowej analizy porównawczej
O potrzebie i metodzie ogólnokrajowego programu zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę
Kilka uwag o tematyce Światowej Konferencji ONZ w Sztokholmie, „Człowiek i Środowisko”
Artykuły
1960-1972, druk, opr., k. 84
Druk: poz. 1. „Gospodarka Wodna”, 1960, nr 4, s. 156-157
poz. 2. „Przegląd Organizacji”, 1962, nr 11(61), s. 15-17
poz. 3. „Miasto”, 1972, nr 2, s. 21-22
poz. 4. „Miasto”, 1972, nr 5, s. 1-2
54. Przekształcenie PHR w zjednoczenie wiodące i związane z tym zadania organizacyjne
Praca nad ekonomiką branżową - warunkiem prawidłowego rozwoju branży
Ustalanie wykorzystania zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa
Organizacyjne i techniczne kierunki rozwoju i koordynacji usług w dziedzinie zaopatrzenia
rolnictwa i wsi w wodę
Metodyka i organizacja międzyzakładowej analizy porównawczej (Przegląd doświadczeń NRD)
Artykuły
1961-1964, druk, opr., sz., k. 204
Druk: poz. 1.”Biuletyn Branżowy Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę”1961, nr 3, s. 3-21
poz. 2. Jw. 1961, nr 3, s. 51-65
poz. 3. Jw. 1962, nr 7, s. 5-13
poz. 4, Jw. 1962, nr 11, s. 28-51
poz. 5. Jw. 1964, nr 1/17, s. 15-26
55. Dziesięć lat niełatwego wysiłku
Kilka uwag o metodyce i miernikach oceny efektywności inwestycji w zakresie zaopatrzenia
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rolnictwa w wodę
O potrzebie stosowania w „Wodrolach” miernika normatywnej wartości przetwarzania
Artykuły
1966-1967, druk, opr., sz., k. 115
Druk” poz. 1. „Biuletyn Branżowy Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę”, 1966, nr 1/28, s. 11-14
poz. 2. Jw. 1967, nr 5-6 (38-39), s. 5-14
poz. 3. Jw. 1967, nr 5-6 (38-39), s. 27-29
56. Specjalizacja produkcji w przedsiębiorstwach zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę
Główne kierunki usprawnień planowania i zarządzania w zakresie zaopatrzenia rolnictwa
i wsi w wodę
Uwagi o wielozakładowej obsłudze wiejskich urządzeń zaopatrzenia rolnictwa w wodę
Rozwój zaopatrzenia rolnictwa w wodę w Polsce Ludowej
Ocena efektywności inwestycji zaopatrzenia wsi w wodę w świetle prac zespołu problemowego
Komitetu Nauki i Techniki
Artykuły
1966-1969, druk, opr., k. 202
Druk poz. 1. „Biuletyn Branżowy Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę”, 1968, nr 3(42), s. 3-10
poz. 2. Jw. 1968, nr 6(45), s. 3-9
poz. 3. Jw. 1968, nr 6(45), s. 56-57
poz. 4. Jw. 1969, nr 1-2 (46-47), s. 3-8
poz. 5. Jw. 1969, nr 1-2 (46-47), s. 9-17
57. Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstw zaopatrzenia rolnictwa w wodę
A. C., Chilczuk M., Ochrona środowiska rolniczego i hydrograficznego w Polsce
Opracowania
1962, 1973, druk, opr. k. 112
Druk poz. 1. Warszawa 1962
poz. 2. Warszawa 1973
58. A. C., Skrzekot J., Współpraca krajów RWPG w dziedzinie ochrony i kształtowaniu środowiska
Rola organizacji społecznych w kształtowaniu i ochronie środowiska w Polsce
Wszechstronna analiza środowiska przyrodniczego niezbędnym narzędziem organizacji kontroli
i zarządzania ochroną środowiska
Ustalenia i wnioski Międzynarodowej Konferencji „Technologie małoodpadowe i bezodpadowe”
Artykuły
1977-1982, druk, opr., sz., k.118
Druk. poz. 1. „Biuletyn Instytutu Kształtowania Środowiska”, 1977, nr 11, s. 15-20
poz. 2. Jw. 1980, nr 2, s. 33-42
poz. 3. Jw. 1980, nr 12, s. 13-18
poz. 4. Jw. 1982, nr 10, s. 22-25
ANEKS 1
J. 13. Gospodarka wodna i ochrona środowiska. Artykuły i drobne prace
1. Wybrane zagadnienia organizacyjne zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę, „Wiadomości Instytutu
Melioracji i Użytków Zielonych”, 1967, T. VI, z. 2, s. 17-34
2. O potrzebie i metodzie ogólnokrajowego programu zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę,
„Miasto”, 1972, nr 2, s. 21-22
3. Sowierszenstwowanie metodow primienienia ekonomiczeskich i administratiwnych stimułow dlia
effektiwnowo razwitia i ochrany okrużajuszczej sredy, 1975
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4. Socjalno - ekonomiczne, organizacyjno - prawne i pedagogiczne aspekty ochrony środowiska,
„Biuletyn Instytutu Kształtowania Środowiska”, 1976, nr 8, s. 5-8
5. Czyżewski A., Skrzekot A., Współpraca krajów RWPG w dziedzinie ochrony i kształtowania
środowiska, „Biuletyn Instytutu Kształtowania Środowiska”, 1977, nr 11, s. 15-20
6. Główne kierunki działalności organizacji społecznych, zawodowych i twórczych w ochronie
środowiska, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa 1977, s. 34-39
7. Główne kierunki kompleksowego programu ochrony i kształtowania środowiska, Warszawa 1977
8. Społeczno ekonomiczne problemy ochrony środowiska w świetle Programu RFN /1971-1975/
„Przegląd Geograficzny”, 1978, t. L, z. 1, s. 119-128
9. Rola organizacji społecznych w kształtowaniu i ochronie środowiska, „Biuletyn Instytutu
Kształtowania Środowiska”, 1980, nr 2, s. 33-42
ANEKS 2
J. 14. Gospodarka wodna i ochrona środowiska
1. Próba strukturalnej oceny ekonomicznej projektu planu inwestycyjnego gospodarki wodnej na lata
1971-1975, 1970
2. Zarządzanie gospodarka wodną w krajach demokracji ludowych, 1970
3. Studium wstępne nad systematyką pojęć ochrony środowiska w zakresie potrzeb
społeczno - gospodarczych, 1971
4. Wybrane aktualne zagadnienia w gospodarce wodnej w Polsce, 1976
5. Czynniki ekonomiczne w kosztach produkcji w świetle radzieckich materiałów naukowych, 1977
6. Informacja o kompleksowym zagospodarowaniu i wykorzystaniu Wisły, 1978
7. Biotechniczne i ekonomiczne znaczenie i treść rozwoju technologii bezodpadowych /w świetle
materiałów RWPG/ , 1979
8. Ekologiczno - techniczne i ekonomiczne znaczenie i treść rozwoju technologii bezodpadowych,
1979
9. Metody tworzenia ogólnokrajowego programu ochrony środowiska na bazie programów
regionalnych, 1979
10. Ekonomiczne stymulowanie racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych ze szczególnym
uwzględnieniem zasobów wodnych, 1980
11. Kilka uwag o tendencjach rozwoju polityki ochrony środowiska, 1980
12. Założenia i struktura tematyczna „Banku danych o odpadach” /w świetle materiałów
zachodnioniemieckich/, 1980
13. Racjonalne gospodarowanie wodą w przemyśle dla zapewnienia do 1990 roku wydatnego
zmniejszenia zużycia wody, 1980
14. Uwagi i wnioski odnośnie opracowania Urzędu miasta stołecznego Warszawy, pt. „Raport
o stanie środowiska WSW i program działania”, 1981
15. Czyżewski A., Nurowski Z., Analityczny raport o wynikach ankietyzacji przeprowadzonej
w wybranych przedsiębiorstwach: budownictwa wodnego, melioracyjnych i zaopatrzenia
rolnictwa w wodę - w sprawie rozeznania stanu wdrażania i funkcjonowania mechanizmów
reformy gospodarczej, 1982
ANEKS 3
J. 15. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony środowiska
1. Przygotowania do udziału Polski w konferencji ONZ w Sztokholmie 1972 r., pt.
„Człowiek i Środowisko”, 1972
2. Udział Polski w przygotowaniu Konferencji ONZ nt. „Środowisko człowieka”
/Sztokholm 6-15 czerwca 1972 r./, 1972
3. Ustalenia i wnioski międzynarodowej Konferencji technologie mało- i bezodpadowe”, 1981
4. Analiza wniosków dotyczących współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony
i kształtowania środowiska, b. d.
5. Metodyczne problemy opracowywania prognozy w ramach Problemu I, b. d.
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6. Metodiczeskije problemy razrabotki prognoza w ramkach Problemu I, b. d.
7. Możliwości usług eksportowych ze strony Instytutu Kształtowania Środowiska, b. d.
8. Ochrona środowiska w ramach działalności Europejskiej Komisji Gospodarczej, b. d.
9. Ochrona zasobów wodnych w krajach socjalistycznych (w świetle analizy Grupy Gospodarki
wodnej Sekretariatu RWPG), b. d.
10. Program ONZ w zakresie ochrony naturalnego środowiska, b. d.
11. Razrabotka sistiemy techniko-ekonomiczeskich pokazatielej ocenki kaczestwa okrużajuszczej
sriedy, b. d.
12. Treść i główne kierunki tematyczne współpracy krajów członkowskich RWPG w dziedzinie
ochrony i kształtowania środowiska, b. d.
13. Uwagi do referatu EKG pt. „Statystyczne dane niezbędne dla badania środowiska”, b. d.
ANEKS 4
1. J. 16. Ochrona środowiska. Artykuły i drobne prace
1. Działalność gospodarczo - techniczna Zespołu Rzeczoznawców SITWM
2. Działalność społeczna w ochronie środowiska
3. Ekonomiczne oddziaływanie i finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska
4. Główne kierunki doskonalenia planowania ochrony środowiska w świetle materiałów Gosplanu
ZSRR
5. Główne kierunki kształtowania środowiska w planowaniu przestrzennym
6. Główne kierunki programu działania w ochronie środowiska
7.Główne problemu programu działania Polskiego Komitetu Ochrony Środowiska Człowieka
8. Granice toksyczności w rolnictwie
9. Identyfikacja i kontrola czynników zanieczyszczających podstawowym - problemem ochrony
środowiska
10. Informacja dotycząca narodowych ośrodków i zasobów służących międzynarodowej wymianie
informacji z dziedziny ochrony środowiska człowieka
11. Integracja problemu kształtowania środowiska z procesem reprodukcji społecznej
12. Kierunki reformy gospodarczej a ochrona środowiska
13. Kształtowanie środowiska pracy jako składowa część socjalistycznej kultury pracy
14. Metodologiczne podstawy ekonomicznej oceny gruntów rolnych i leśnych w krajach
socjalistycznych
15. Metody oceny strat spowodowanych negatywną dla środowiska działalnością obiektów
gospodarki narodowej
16. Metodyka ekonomicznej i pozaekonomicznej oceny oddziaływania człowieka na środowisko
17. Modelowe rozwiązania systemu zarządzania racjonalnym korzystaniem ze środowiska
ANEKS 5
J. 17. Jw.
1. Ocena obciążeń gospodarki narodowej
2. Ochrona środowiska człowieka w Polsce
3. Ochrona środowiska istotną częścią wysiłków społeczeństwa o podniesienie jakości życia
4. Ochrona środowiska ważnym sektorem gospodarczym
5. Określenie kosztów zanieczyszczeń i degradacji środowiska
6. Organizacja służb ochrony środowiska w świetle doświadczeń PRL
7. O właściwą treść ochrony środowiska człowieka w Polsce, czyli ochraniać znaczy rozwijać
8. Planowanie usług produkcyjnych dla rolnictwa
9. Polska a Bałtyk
10. Potrzeba, zakres działania i organizacja Polskiego Komitetu Ochrony Środowiska Człowieka
11. Potrzeby wynikające z dynamiki i kierunków rozwoju społeczno - gospodarczego kraju do roku
1990
12. Problemy ochrony środowiska w podstawowych dokumentach związanych z reformą
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gospodarczą
13. Problemy ochrony środowiska w „Raporcie o stanie gospodarki”
14. Problemy polityki w dziedzinie ochrony środowiska i jej związki z podstawami naukowej
organizacji i kierownictwa
15. Prognoza socjalno - ekonomicznego rozwoju Polski w latach 1976-1990
16. Program zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów przemysłowych i komunalnych
17. Przedsięwzięcia w zakresie regulacji zanieczyszczeń środowiska w świetle materiałów USA
18. Przegląd działalności organizacji społecznych na rzecz ochrony środowiska w innych
/poza Polską/ krajach socjalistycznych
19. Przesłanki ochrony środowiska przy wdrażaniu postępu naukowo - technicznego
ANEKS 6
J. 18. Jw.
1. Raport o stanie środowiska w Austrii - przypomnieniem i przykładem dla Polski
2. Rol obszczestwiennych organizacji w ochranie okrużajuszczej sriedy
3. Rola i miejsce oraz metodyka oceny wytrzymałości środowiska i jego jakości w
zagospodarowaniu przestrzennym poszczególnych rejonów kraju
4. Rola i miejsce organizacji społecznych w systemie zarządzania ochroną środowiska
5. Rola i miejsce techniczno - ekonomicznej oceny środowiska w praktyce planowania i zarządzania
gospodarką narodową
6. Rola organizacji społecznych w działaniach na rzecz ochrony środowiska
7. Rola przyrody i środowiska w rozwoju człowieka i społeczeństwa
8. Socjalno - ekonomiczna efektywność małoodpadowych technologii
9. Strategia środowiskowa europejskiego przemysłu
10. Treść i główne problemy programu działania w ochronie środowiska
11. Typowy schemat analiz aktualnych zasad planowania w dziedzinie ochrony środowiska
i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych
12. Udział SITWM w politycznym życiu Kraju i w pracach Kongresów Techniki Polskiej
13. Udział SITWM w pracach Kongresów Techników Polskich
14. Uwagi dotyczące oceny opracowań cząstkowych WRN i resortów dotyczących postulatów
w zakresie współpracy międzynarodowej w ramach materiałów wyjściowych
15. Wpływ środowiska naturalnego na rozwój społeczno - gospodarczy kraju
16. Wpływ zasobów naturalnych na rozwój gospodarczy kraju
17. Wstępne tezy uzasadnienia powołania Instytutu Pamięci Narodowej
18. Wszechstronna analiza środowiska przyrodniczego niezbędnym narzędziem organizacji kontroli
i zarządzania ochroną środowiska
19. Wybrane problemy użytkowania ziemi w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
ochrony środowiska
20. Zakładowe koszty przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i ich wyraz w społecznym
rachunku ekonomicznym / w świetle materiałów USA/
21. Związki między jakością środowiska i społeczno - ekonomicznym rozwojem społeczeństwa
ANEKS 7
J. 19. Jw.
1. Analiza „Optimum” przedsiębiorstw budowlanych
2. Ekonomiczna analiza lokalizacji inwestycji przemysłowych z punktu widzenia gospodarki wodnej
3. Gospodarka wodna jako element infrastruktury technicznej kraju
4. Kierunki rozwoju gospodarki wodnej PRL na tle innych krajów europejskich
5. Kompleksowe generalne założenia regulacji rzeki Wisły
6. Koncepcja gospodarowania zasobami wodnymi na obszarze Makroregionu Środkowego, ze
szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia w wodę Łodzi, Skierniewic i Płocka
7. Miejsce chlorocementu w spoiwach budowlanych
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8. Rozwój działalności w zakresie zasobów naturalnych w gospodarce wodnej
9. Syntetyczna charakterystyka planu rozwoju gospodarki wodnej w latach 1971-1975
10. Woda a środowisko w PRL
11. Wybrane problemy kompleksowego zagospodarowania wód
12. Zarządzanie gospodarką wodną w krajach demokracji ludowych
ANEKS 8
J.. 20. Zaopatrzenie rolnictwa i wsi w wodę. Artykuły i drobne prace
1. Informacja na temat stanu aktualnego i tendencjach rozwojowych wyposażenia technicznego
wiejskich jednostek osadniczych
2. Kierunki rozwojowe projektowania w branży zaopatrzenia rolnictwa w wodę
3. Potrzeba i znaczenie koordynacji zaopatrzenia rolnictwa w wodę
4. Potrzeba, treść i znaczenie koordynacji branżowej w dziedzinie zaopatrzenia rolnictwa w wodę
5. Próba wstępnej oceny organizacji zrzeszeń przedsiębiorstw budownictwa wodnego, wodnych
melioracji i zaopatrzenia rolnictwa w wodę
6. Wpływ zaopatrzenia w wodę na pozom kulturalno - produkcyjno - sanitarny ludności rolniczej
7. Wykorzystanie rur azbestocementowych przy budowie studzien wierconych - pilnym zadaniem
gospodarczym
8. Zasady przeprowadzania analiz ekonomicznych w projektach budowy /rozbudowy. odbudowy/
urządzeń zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę
ANEKS 9
J. 21. Ochrona środowiska. Referaty
1. Międzynarodowy wkład w przygotowanie światowej konferencji ONZ w Sztokholmie
„Człowiek i środowisko” (5-16. 06. 1972 r.). Wkład Polski, 1972
2. Główne problemy programu działania Polskiego Komitetu Ochrony Środowiska Człowieka, 1973
3. Ochrona środowiska a działalność handlu, referat na konferencję naukową organizowaną przez
SGPiS, „Społem” i „Samopomoc Chłopską”, Warszawa 1973
4. Źródła zasobów wodnych i możliwości pokrycia zapotrzebowania zaopatrzenia wsi w wodę - stan
aktualny i perspektywa roku 2000 - kierunki rozwoju badań naukowych, druk: Zadania nauki
w dziedzinie architektury i planowania wsi w świetle wyników II Kongresu Nauki Polskiej,
referaty i dyskusja z konferencji w dniu 7. 11. 1973 r. , s. 80-87
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