
 

UCHWAŁA NR 68/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Polskiej Akademii Nauk 
 
Na podstawie § 22 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r., w związku z art. 28 ust. 1 pkt 16 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478,  
z późn. zm.) oraz w związku z § 4 ust. 2 pkt 3 i § 5 ust. 1 Regulaminu wyboru członków Akademii, 
trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/2018 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 21 czerwca 
2018 r. (z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zgłasza prof. dr. hab. Grzegorza Karcha na 
członka Polskiej Akademii Nauk. 

2. Pisemna rekomendacja stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 

 
 



 

Załącznik do uchwały Nr 68/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. 

 
 
 

Rekomendacja 
kandydatury Grzegorza Karcha na członka Polskiej Akademii Nauk 

 

Rekomendujemy kandydaturę Grzegorza Karcha na członka-korespondenta Polskiej 
Akademii Nauk w przekonaniu, że jego dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny w pełni 
uzasadniają przyjęcie go do tego grona.  

Profesor Grzegorz Karch urodził się w 1969 roku, studiował matematykę w Uniwersytecie 
Wrocławskim i tu uzyskał awanse naukowe: 1995 - doktorat, 2001 - habilitację i w 2011 - tytuł 
profesora. W swojej pracy naukowej zajmuje się szczególnie szeroko badaniem równań 
różniczkowych typu ewolucyjnego. Badania te motywowane są zagadnieniami fizyki i biologii,  
w szczególności asymptotyki ich rozwiązań dla dużych czasów.    

Grzegorz Karch opublikował ponad 70 prac w świetnych, światowo rozpoznawanych 
czasopismach (np. Advances in Math., J. Math. pures et appl., Archive for Rational Mechanics and 
Analysis, Communications Pure Appl. Mathematics, J. Math. Biology, Nonlinearity, J. Differential 
Equations), często współpracując ze znanymi matematykami we Francji, Japonii, Niemczech. 
Prace te były cytowane ponad 1300 razy i wg matematycznej bazy MathSciNet, i wg Web of 
Science; indeks Hirscha = 23. Kandydat wypromował pięcioro doktorów nauk matematycznych  
i opiekuje się licznymi doktorantami i post-dokami.  

Grzegorz Karch rozwiązał kilka istotnych problemów w bardzo różnych działach równań 
różniczkowych cząstkowych, mających znaczący wpływ na rozwój teorii matematycznych bardzo 
często ważnych w praktycznych zastosowaniach. Jego prace są oparte na ideowo prostych ale 
finezyjnych technicznie pomysłach, co nadaje im oryginalności. W szczególności:   
 skonstruował i przebadał (wraz z M. Cannone) rozwiązania automorficzne równania Boltzmanna 

z kinetycznej teorii gazów mające nieskończoną energię;  
 zbadał globalną asymptotyczną stabilność osobliwych rozwiązań układu Naviera-Stokesa 

równań hydrodynamiki (rozwiązań Landaua z osobliwymi siłami zewnętrznymi); 
 opisał (wspólnie z m.in. A. Marciniak-Czochrą i K. Suzuki) mechanizm tworzenia się osobliwości 

rozwiązań układów reakcji-dyfuzji ze zdegenerowaną dyfuzją, pojawiających się w typowych 
modelach biologicznych i medycznych (wzrost nowotworów, pattern formation);  

 zbadał (nie)stabilność rozwiązań stacjonarnych, istotnie uogólniając paradygmat niestabilności 
Turinga na szeroką klasę adekwatnych modeli; 

 badał (z P. Bilerem i C. Imbertem) równanie filtracji w ośrodkach porowatych z nielokalnym 
ciśnieniem i skonstruował rozwiązania o zwartym nośniku;   

 badał także  (z P. Bilerem, D. Pilarczyk i J. Zienkiewiczem) osobliwe rozwiązania układu Keller-
Segela w biologicznym zjawisku chemotaksji.   

Jego prace były wielokrotnie nagradzane przez Fundację Nauki Polskiej (1999), Polskie 
Towarzystwo Matematyczne (2005 - nagroda im. S. Zaremby), nagroda im. W. Sierpińskiego III 
Wydziału P.A.N. (2008), Instytut Matematyczny PAN (Nagroda IM 2013).  

Kandydat realizował wiele projektów badawczych MNiSW, NCN i międzynarodowych (z 
Francją, Austrią, USA). Wygłasza liczne referaty na zaproszenie na ważnych konferencjach 
międzynarodowych i uniwersytetach, odwiedza zagraniczne ośrodki badawcze (CNRS, Paris, Lyon, 
Cleveland, Heidelberg, Bielefeld).   

Grzegorz Karch służy środowisku naukowemu jako członek Rady Narodowego Centrum 
Nauki (od 2016), redaktor naczelny czasopisma (z listy JCR) "Colloquium Mathematicum" (od 
2012), dyrektor Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2016). Był też 
członkiem Rady Centrum Banacha, prodziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki (2002-08), 
uczestnikiem paneli ekspertów w NCN, zasiada także w jury licznych nagród.  

Grzegorz Karch należy do najbardziej rozpoznawalnych w świecie polskich matematyków. 
Oryginalność prowadzonych badań i ich związek z praktycznymi rozwiązaniami w szczególności  
w zakresie fizyki i biologii przydaje jego pracy badawczej dodatkowej atrakcyjności i znaczenia. 
Ogromne zaangażowanie w życie macierzystego Uniwersytetu oraz wielu instytucji, organizacji  
i towarzystw naukowych w Polsce i na świecie ukazuje naukowca prawdziwie nieprzeciętnego  
o ogromnym wpływie na naukę światową. Z pełnym przekonaniem polecamy kandydaturę 
Grzegorza Karcha na członka Polskiej Akademii Nauk.  


