Polska Akademia Nauk

SPRAWOZDANIE 2017
(WPROWADZENIE)

Warszawa, czerwiec 2018

Projekt graficzny okładki
Robert Dobrzyński

 Copyright
Polska Akademia Nauk

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
00-901 Warszawa, plac Defilad 1
tel. (22) 182-66-00
fax (22) 182-70-69
e-mail: bupn@pan.pl

ISSN 1231-5362

Na okładce: Akademia Medyczno-Chirurgiczna w Warszawie
(ob. Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica). Drzeworyt, autor wzoru nieznany,
autor matrycy F. H. Rober. Reprodukcja ze zbiorów
Archiwum Dokumentacji Fotograficznej Instytutu Sztuki PAN.
Skanowanie reprodukcji Reprograf s.c. J. D. Dobrzyńscy
Druk, oprawa i przygotowanie płyt CD:
Agencja Wydawniczo-Poligraficzna GIMPO
ul. M. Grzegorzewskiej 8, 02-778 Warszawa
Nakład: 750 egz.

A. POWAŁOWSKA

Spośród wielu pól aktywności, którym Polska Akademia Nauk poświęcała swoją uwagę w roku 2017, na szczególną uwagę zasługują działania skoncentrowane wokół szeroko rozumianej troski o środowisko naturalne. Polska
Akademia Nauk zajęła zdecydowane stanowisko w sprawie ochrony Puszczy
Białowieskiej przed masową wycinką. W minionym roku Akademia wielokrotnie postulowała o pilne opracowanie spójnej strategii ochrony tego unikatowego lasu pierwotnego, przede wszystkim w oparciu o fakty oraz wyniki
badań naukowych. W wydanym oświadczeniu zaakcentowaliśmy potrzebę
rozwiązania złożonych społeczno-środowiskowych problemów występujących na tym terenie poprzez opracowanie ujednoliconych przepisów prawnych,
które nie tylko pomogą skuteczniej chronić Puszczę Białowieską, ale również
zyskają akceptację lokalnej społeczności.
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Innym istotnym działaniem, w które byliśmy czynnie zaangażowani
w 2017 roku była walka ze smogiem. Smog jest wielkim problemem Polski
gdyż oddziałuje na zdrowie i życie milionów jej obywateli. Wysokie stężenia pyłów zawieszonych i benzopirenu zwiększają ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych, przewlekłych chorób układu oddechowego oraz układu
krążenia. Mikrosiłownie kogeneracyjne do wytwarzania energii cieplnej
i elektrycznej, a także filtry elektrostatyczne, opracowane z myślą o ochronie
środowiska naturalnego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, stanowią istotny wkład Polskiej Akademii Nauk w rozwój innowacyjnych
technologii antysmogowych.
Trzecim niezwykle ważnym zagadnieniem, któremu Akademia poświęciła
uwagę w 2017 roku, była walka z chorobami przenoszonymi przez kleszcze.
Polska należy do krajów o wysokim współczynniku występowania chorób
odkleszczowych. Pierwszym krokiem inicjującym długofalowe działania środowisk naukowych było spotkanie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Chorobom Odkleszczowym, zorganizowane pod patronatem
Polskiej Akademii Nauk jesienią 2017 roku. Ponad pięćdziesięciu przedstawicieli świata nauki i biznesu zebrało się we Wrocławiu w celu wymiany poglądów na temat współczesnej diagnostyki i terapii zakażeń odkleszczowych.
W 2017 roku, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk aktywnie uczestniczyli w pracach Narodowego Kongresu Nauki formułując propozycje zmian
systemowych w nauce i szkolnictwie wyższym. Ogłoszony przez Akademię
w 2016 roku projekt utworzenia Uniwersytetu PAN stał się punktem wyjścia
do kilkumiesięcznych dyskusji na temat reform Polskiej Akademii Nauk.
Zrodziło się wiele pomysłów dotyczących przyszłości Akademii, jednakże
dyskusja na temat kierunku w jakim powinna zmierzać Akademia, pozostaje
w gestii społeczności PAN, a zwłaszcza wszystkich jej członków.

Jerzy Duszyński
Prezes PAN
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Członkowie Akademii i Zgromadzenie Ogólne PAN
Członkowie Akademii uczestniczyli w realizacji ustawowych zadań Akademii. Według
stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. korporacja Polskiej Akademii Nauk liczyła 319 członków
krajowych, w tym 24 kobiety oraz 199 członków zagranicznych, w tym 6 kobiet (tabela).
Podczas 135. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 7 grudnia 2017 r. dokonano
wyboru 26 członków zagranicznych PAN.
W Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN: Daniel Bar-Tal (Izrael),
Antony Polonsky (USA), Hans Sauer (Niemcy), Peter Murray Simons (Irlandia).
W Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN: Kiyoshi Okuda (Japonia), Peter
B. Reich (Australia), Da-Wen Sun (Irlandia), Magdalena Żernicka-Goetz (Wielka Brytania).
W Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN: Wolfgang Domcke (Niemcy), Piotr
J. Flatau (USA), Martin Hairer (Wielka Brytania), Roald Hoffmann (USA), Maciej Lewenstein (Hiszpania), Jacek Lipkowski (Kanada), Michał Misiurewicz (USA), Barbara Romanowicz (USA), Dariusz Stramski (USA).
W Wydziale IV Nauk Technicznych PAN: Hojjat Adeli (USA), Laszlo T. Koczy (Węgry),
Shuji Nakamura (USA), Jos Vander Sloten (Belgia), Bogdan W. Wilamowski (USA).
W Wydziale V Nauk Medycznych PAN: Krzysztof Bankiewicz (USA), John A. Hansen
(USA), Janusz Rak (Kanada), Alexei Verkhratsky (Wielka Brytania).
Zgromadzenie Ogólne PAN obradowało w roku 2017 dwukrotnie: 8 czerwca i 7 grudnia.
W roku sprawozdawczym podjęło 5 uchwał.
Tematyka sesji obejmowała głównie sprawy związane z bieżącą działalnością Akademii.
Między innymi dokonano wyboru członków zagranicznych Akademii, podjęto uchwałę
w sprawie zmniejszenia do czterech liczby wiceprezesów Akademii, przyjęto ujednolicony
tekst Statutu PAN.
Wysłuchano sprawozdania Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2016 r., a także opinii Komisji Rewizyjnej o działalności statutowej
PAN oraz w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Akademii w 2016 r. Zgromadzenie Ogólne PAN przyjęło uchwałę w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania
finansowego z działalności PAN za 2017 r. Zgromadzeni wysłuchali sprawozdania
prof. Andrzeja Zolla, przewodniczącego Komisji do spraw Etyki w Nauce z działalności
komisji w 2016 r.
Prezes PAN podczas grudniowej sesji wręczył Nagrody Naukowe Prezesa PAN za 2017
rok oraz poinformował o wyróżnieniach naukowych i odznaczeniach, którymi uhonorowani
zostali członkowie Polskiej Akademii Nauk.
W trakcie Zgromadzeń Ogólnych organizowano sesje naukowe. Podczas pierwszej
z nich, w czerwcu, odbył się panel poświęcony Uniwersytetowi Polskiej Akademii Nauk.
Zaprezentowano m.in. koncepcję Uniwersytetu PAN, także w aspekcie jej wpływu na śro-
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dowisko naukowe. Podczas sesji grudniowej odbył się panel „Naukowe podstawy aktywnego
zwalczania pojawu kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej”.

Prezydium PAN
Podczas 8 posiedzeń Prezydium PAN podjęło 40 uchwał oraz ogłosiło 3 stanowiska w sprawach będących przedmiotem obrad. Między innymi dyskutowano o kryteriach oceny działalności komitetów naukowych PAN, powołano zespoły do oceny działalności komitetów
problemowych przy Prezydium PAN. Przyjęto jednolity tekst Regulaminu działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii oraz uchwałę w sprawie wyboru członków zagranicznych PAN. Dokonano wyboru przedstawicieli PAN do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Omawiano list otwarty odnoszący się do zachodzących aktualnie w Polsce reform
instytucjonalnych, które będą wpływać na rozwój Polski w ciągu następnych lat. Prezes PAN,
prof. Jerzy Duszyński zapowiedział rozpoczęcie konsultacji z reprezentantami międzynarodowego środowiska naukowego i akademickiego w sprawie projektu utworzenia Uniwersytetu PAN (UPAN). Na jednym z posiedzeń Wiceprezes PAN, prof. Paweł Rowiński
przedstawił projekt założeń UPAN. Zapoznano się również z projektem reformy Polskiej
Akademii Nauk opracowanym przez grupę członków PAN. Omawiano wyniki audytów
w niektórych instytutach PAN, a następnie przyjęto stanowiska dotyczące ich wyników.
Wysłuchano informacji przedstawionych przez czł. koresp. PAN, prof. Andrzeja Żelaźniewicza, Prezesa Oddziału PAN we Wrocławiu o przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne
Członków Oddziału PAN we Wrocławiu stanowiska dotyczącego zmian w strukturze PAN,
w którym między innymi proponuje się stworzenie przez władze PAN możliwości zgłaszania projektów reformy i nowej ustawy o PAN.
Omówiono projekt zmiany regulaminu wyboru członków Akademii, trybu utraty
członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii. Przyjęto Regulamin trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych PAN oraz wysłuchano informacji o ocenach działalności niektórych komitetów problemowych przy
Prezydium PAN.

Akademia Młodych Uczonych (AMU)
Akademia Młodych Uczonych do dnia 23 maja 2017 r. działała w 24-osobowym składzie,
a przez kolejne miesiące, w związku z zakończeniem kadencji przez część członków AMU,
w składzie 15-osobowym. Zebranie Ogólne Akademii Młodych Uczonych obradowało dwukrotnie. Wybrano nowe władze w kadencji rozpoczynającej się w dniu 24 maja 2017 r.
w składzie: przewodnicząca – dr Anna Ajduk, zastępczynie przewodniczącej – dr Nicole
Dołowy-Rybińska, dr hab. Monika Kędra i dr hab. Monika Kwoka.
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AMU uczestniczyła w kształtowaniu polityki naukowej. Z udziałem m.in. przedstawicieli Prezydium PAN zorganizowała w Jabłonnie konferencję „Kierunki reformy PAN
i AMU”. Członkowie AMU byli zaangażowani w konsultacje międzynarodowe, m.in. dla
Global Young Academy, czy w ramach programu Horizon 2020. Przedstawiciele AMU brali
udział w spotkaniach z ekspertami Policy Support Facility oraz w konsultacjach ustawy
o szkolnictwie wyższym i nauce.
W ramach swojej działalności Akademia Młodych Uczonych podejmowała również
wiele zadań związanych z popularyzacją nauki.

Komitety naukowe i problemowe PAN
W 2017 r. działało ogółem 91 komitetów, w tym 78 komitetów naukowych przy wydziałach
PAN i 13 komitetów problemowych (9 przy Prezydium PAN oraz 4 przy wydziałach PAN).
Uchwałą nr 39/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. Prezydium PAN przyjęło Regulamin
trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych PAN.
W roku sprawozdawczym Prezydium PAN powołało zespoły do przeprowadzenia oceny
działalności komitetów problemowych i rad przy Prezydium PAN w kadencji 2015‒2018.
Przewodniczący Rad Kuratorów wydziałów PAN rozpoczęli proces oceny działalności
komitetów naukowych.
Komitety pełnią funkcje ciał opiniodawczych i doradczych, przygotowując ekspertyzy
i opinie naukowe. Realizują też programy własne mające na celu upowszechnianie nauki
poprzez organizowanie lub współudział w organizowaniu konferencji i sesji naukowych,
inicjowanie badań naukowych oraz publikowanie prac naukowych w swoich wydawnictwach.

Oddziały PAN
Oddziały terenowe Akademii działają w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi,
Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, Poznaniu i we Wrocławiu. Oddziały pełnią
funkcję integracyjną w życiu naukowym regionu, m.in. w zakresie wspierania lub prowadzenia prac naukowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki i kultury narodowej, a także
inicjowania i prowadzenia międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z Polską. Oddziały
realizują również zadania Akademii w regionie. Członkowie Oddziałów oraz komisji
naukowych współpracują z gremiami samorządowymi na terenie działalności Oddziału,
pełniąc role eksperckie i opiniotwórcze. Oddziały m.in. organizują konferencje i wykłady,
uczestniczą w imprezach popularyzujących naukę, wydają publikacje naukowe. W każdym Oddziale zatrudnieni są członkowie krajowi PAN mieszkający na danym terenie.

8

Najmłodszym Oddziałem, który rozpoczął działalność w 2015 r. jest Oddział w Olsztynie
i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, najstarszym jest Oddział w Krakowie, założony
w 1957 r.

Wydziały i jednostki naukowe PAN
W skład Akademii wchodzi 5 wydziałów, którymi kierują dziekani, przewodniczący rad
kuratorów oraz zastępcy przewodniczących. Działalność korporacyjna wydziałów realizowana była, podobnie jak w latach ubiegłych, w formie sesji plenarnych, posiedzeń komisji
działających przy wydziale oraz wydziałowych komitetów naukowych. W roku sprawozdawczym, poza sprawami bieżącymi, wydziały wiele uwagi poświęciły zagadnieniu oceny
działalności jednostek naukowych zrzeszonych w wydziałach. Była to zarówno ocena parametryczna jednostek naukowych dokonana przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych
(KEJN), jak i okresowa ocena jednostek naukowych przeprowadzona przez Rady Kuratorów
wydziałów. Omawiano też kwestie związane z rozpoczęciem procedury oceny komitetów
naukowych działających przy wydziałach. Zajmowano się uaktualnianiem statutów jednostek naukowych. Prowadzono postępowania konkursowe dotyczące wyboru dyrektorów
jednostek naukowych. Opiniowano kandydatów na członków zagranicznych PAN, projekty
niektórych aktów prawnych oraz projekty umów o współpracy z zagranicą, wnioski o finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych i działalności upowszechniającej
naukę. Prowadzono nadzór merytoryczny nad jednostkami naukowymi i komitetami PAN.
Przyznano nagrody naukowe wydziałów. W wydziałach dyskutowano o propozycjach zmian
w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz koncepcji utworzenia Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk.
W 2017 roku wydziały Akademii koordynowały działalność 69 instytutów naukowych,
sprawowały również nadzór nad pomocniczymi jednostkami naukowymi. Współpracowały
z 2 jednostkami naukowymi spoza struktur Akademii.
Z dniem 1 października 2017 r. Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur zostało przyłączone do Instytutu Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych PAN we Wrocławiu (zgodnie z uchwałą nr 35/2017 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 12 września 2017 r.)
W dniu 16 października 2017 r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił wyniki oceny parametrycznej krajowych jednostek
naukowych, pierwszą tak kompleksową ocenę od 2013 r. Oceniono 69 jednostek naukowych
Polskiej Akademii Nauk. 12 jednostek uzyskało kategorię A+, 38 jednostek – kategorię A,
18 jednostek – kategorię B, jedna została zakwalifikowana do kategorii C. Większość instytutów Polskiej Akademii Nauk otrzymało najwyższe kategorie (A oraz A+). Kategorię A+
uzyskały: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut
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Sztuki PAN, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Fizyki
Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Instytut Geofizyki PAN, Instytut Matematyczny
PAN, Instytut Oceanologii PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. Kategorię „A+” uzyskał również związany z Akademią Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej.
W 2017 r. Krajowa Rada Reprezentantów Doktorantów i Rada Samorządu Doktorantów
PAN wyłoniła w konkursie PROPAN najbardziej przyjazne doktorantom instytuty PAN.
Laureatami zostały: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN, Instytut
Farmakologii PAN, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN. Nagrody PROPAN otrzymują
instytuty najlepiej wspierające aktywność naukową doktorantów PAN w kraju i na świecie,
dbające o ich status materialny i zapewniające udział w kształceniu i pracy badawczej studentom niepełnosprawnym.

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (PIASt)
W styczniu 2017 r. rozpoczął działalność Polski Instytut Studiów Zawansowanych (PIASt),
jako pomocnicza jednostka naukowa nadzorowana przez Prezesa PAN. Instytut jest członkiem obserwatorem Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Badań Zaawansowanych
(NetIAS). Celem Instytutu jest wspieranie rozwoju wiedzy i innowacji oraz promocja
postępu naukowego w Polsce, a zwłaszcza realizacja różnorodnych projektów z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych, przy otwarciu na realizację projektów przekrojowych w ujęciu interdyscyplinarnym i tworzeniu międzynarodowej platformy współpracy naukowej dla
tych dyscyplin. PIASt umożliwia wymianę naukową i intelektualną oraz stwarza warunki
do powstania międzynarodowej i interdyscyplinarnej wspólnoty badaczy, którzy przyjeżdżając do Polski mogą kontynuować własne projekty oraz dyskutować i wymieniać poglądy
z innymi ekspertami w swojej dziedzinie. Stypendyści, wybrani w dwuetapowym konkursie, mogą realizować własne projekty w międzynarodowym środowisku uczonych.

Archiwa i biblioteki PAN
Swoją działalność statutową kontynuowały samodzielne Biblioteki PAN w Gdańsku i Kórniku, a także Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie oraz PAN Archiwum w Warszawie i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.
Biblioteki realizują podstawowe zadania statutowe: gromadzą, opracowują i udostępniają zbiory, a także realizują projekty badawcze, prowadzą działalność wydawniczą oraz
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podejmują liczne inicjatywy mające na celu popularyzację i prezentację własnego zasobu
– konferencje, wystawy, koncerty, warsztaty konserwatorskie i sesje naukowe.
Biblioteka Gdańska współorganizowała m.in. dwa sympozja naukowe – „Drukowane
piękno”, poświęcone artystycznej i graficznej stronie druków, oraz międzynarodowe spotkanie „Między Italią a Rzeczpospolitą, Giovanni Bernardino Bonifacio d’Oria (1517−1597)
perpetuus viator” z okazji 500. rocznicy urodzin fundatora Biblioteki Gdańskiej. Biblioteka
Kórnicka zorganizowała m.in. wystawy: „Działyńscy i Zamoyscy – wielkopolskie rody
w walce o niepodległość”, „30-lecie reaktywacji Bractwa Kurkowego w Kórniku i Bninie”,
„Skarby Biblioteki Kórnickiej”. Przygotowano również warsztaty konserwatorskie „Daleko
od skryptorium – historia książki w XIX wieku” oraz nocne zwiedzanie Zamku w ramach „V
Kórnickich Dni Nauki”.
Biblioteki udostępniały swoje zbiory: Biblioteka Gdańska – w ramach Pomorskiej
Biblioteki Cyfrowej, a Biblioteka Kórnicka – w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
Archiwa gromadzą materiały pochodzące m.in. ze spuścizn uczonych, a także fotografie, medale i inne obiekty. Zbiory archiwalne digitalizowano, mikrofilmowano oraz poddawano konserwacji. Prowadzono działalność dydaktyczną i wydawniczą. Zbiory udostępniano
w pracowniach naukowych, udzielano licznych porad i konsultacji oraz wykonywano kwerendy. Archiwa organizowały wystawy, konferencje oraz imprezy upowszechnieniowe.
Archiwum PAN było organizatorem lub współorganizatorem okolicznościowych wystaw,
konferencji i seminariów naukowych z okazji: 544. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika,
263. rocznicy urodzin Stanisława Staszica, 200-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki, 270-lecia
powstania Biblioteki Braci Załuskich, obchodów Roku Rzeki Wisły 2017. W Archiwum
Nauki PAN i PAU przygotowano dwie wystawy okolicznościowe: „Polscy uczeni w świecie.
Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej” oraz „Z myślą
o przyszłości nauki i Ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności”.
Wspólnie z Biblioteką Naukową PAU i PAN zorganizowano wystawę: „Bogna Krasnodębska-Gardowska (1900−1986). Grafiki z kolekcji Gabinetu Rycin PAU” oraz „Krzysztofa
Lachtara. Ekslibrysy i małe grafiki”, której współorganizatorem była Krakowska Galeria
Ekslibrisu.

Nagrody i wyróżnienia
W roku 2017 r. Medale Polskiej Akademii Nauk przyznawane przez Prezesa PAN za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej związane ze społeczną rolą nauki
otrzymali: prof. Bernard Roy, prof. Roald Hoffmann, prof. Maciej Nałęcz oraz Centrum
Badań Kosmicznych PAN. Nagrodami Naukowymi Prezesa PAN zostali uhonorowani:
prof. Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, prof. Tomasz Placek
z Instytutu Filozofii UJ, prof. Antoni Rogalski z Wojskowej Akademii Technicznej,
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prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego UW oraz prof. Anetta Undas
z Collegium Medicum UJ.
Członkowie PAN i pracownicy Akademii zostali wyróżnieni m.in. nagrodami Prezesa
Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
nagrodami naukowymi wydziałów PAN, nagrodami rektorów wyższych uczelni. Uczelnie
krajowe i instytucje zagraniczne przyznały 12 uczonym związanym z Polską Akademią
Nauk najwyższe wyróżnienia honorowe – tytuły doktora honoris causa.
Wydziały PAN, jak co roku, przyznały swoje nagrody za wybitne osiągnięcia badawcze.
Wśród laureatów znajdują się pracownicy i zespoły z jednostek naukowych Akademii oraz
innych instytucji naukowych, w tym studenci podejmujący prace badawcze.
Oddziały PAN w Gdańsku (samodzielnie oraz wspólnie z władzami samorządowymi),
w Łodzi (wspólnie z ośrodkami akademickimi miasta), w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie przyznały nagrody, których laureatami zostało 14 osób (w tym młodzi
pracownicy nauki).

Współpraca PAN z zagranicą
Podobnie jak w latach ubiegłych, współpraca z zagranicą realizowana była w trzech podstawowych obszarach: współpraca dwustronna, uczestnictwo w pracach organizacji międzynarodowych oraz działalność stacji naukowych PAN za granicą.
Podstawę współpracy dwustronnej stanowiło 79 umów i porozumień. W roku 2017
podpisano porozumienie o współpracy między Polską Akademią Nauk a Hiszpańską Królewską Akademią Inżynieryjną (RAI), odnowiono porozumienia o współpracy naukowej
z Litewską Akademią Nauk (LMA), Królewską Szwedzką Akademią Literatury, Historii
i Starożytności (KVHAA), odnowiono także protokoły i plany wykonawcze do obowiązujących umów i porozumień z Narodową Akademią Nauk Ukrainy (NANU), Litewską Akademią Nauk (LMA) i francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS). Pod
względem wielkości wymiany do głównych partnerów PAN należy zaliczyć Ukrainę,
Rumunię, Czechy i Słowację. Akademia jest członkiem 69 międzynarodowych organizacji
i programów naukowych.
Odbyło się wiele ważnych międzynarodowych wydarzeń, spotkań i konferencji naukowych. Delegacja PAN, pod przewodnictwem Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego
odwiedziła sześć brytyjskich jednostek naukowych i spotkała się z ich przedstawicielami.
Rozmowy dotyczyły najnowszych inicjatyw Akademii, a także oferty instytucji brytyjskich
skierowanej do naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań we współpracy z instytucjami z Wielkiej Brytanii.
W czerwcu odbyło się w Warszawie trzecie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji
zorganizowane z okazji 60-lecia współpracy naukowej pomiędzy PAN a CNRS. W spotka-
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niu uczestniczyło ponad 200 naukowców z Polski i Francji. Gościem honorowym był prof.
Jean-Pierre Bourguignon, Prezes Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W trakcie debaty Prezes PAN przedstawił nowe propozycje dotyczące rozwoju Akademii. W grudniu w Paryżu odbyły się pierwsze warsztaty organizowane wspólnie przez PAN i CNRS,
dotyczące medycyny nuklearnej i radiochemii.
We wrześniu w Warszawie odbyło się zorganizowane przez PAN Forum Akademii Nauk
Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Podczas Forum przedstawiono prezentacje o istotnych
wydarzeniach w Akademiach Czech, Polski, Słowacji i Węgier, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku oraz o formach i instrumentach współpracy Akademii Nauk z uniwersytetami w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
W grudniu w PAN obradowała międzynarodowa konferencja poświęcona problemowi
gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej. W trakcie konferencji odbyła się debata
oksfordzka zwolenników i przeciwników ochrony czynnej w Puszczy Białowieskiej zakończona dyskusją z udziałem uczestników konferencji.
Stacje i przedstawicielstwa naukowe Akademii za granicą działały w Berlinie, Brukseli,
Kijowie, Moskwie, Paryżu, Rzymie i Wiedniu.

Działalność upowszechniająca naukę
W 2017 r. Prezes PAN przeznaczył środki finansowe w wysokości 6 120 000 zł na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN). Wydatkowano 98,81%
przyznanej kwoty. Decyzję o podziale środków na realizację poszczególnych zadań podjął
właściwy Wiceprezes PAN po zasięgnięciu opinii Komisji ds. działalności upowszechniającej naukę.
Zrealizowano 419 zadań z zakresu działalności eksperckiej, wydawniczej, tworzenia
i utrzymania baz danych, organizacji konferencji, warsztatów, wystaw i innych zadań mających na celu upowszechnianie i promocję nauki. Opracowano 5 ekspertyz m.in. ekspertyzę
„Biogospodarka, biotechnologia i nowe techniki inżynierii genetycznej”, której celem było
ukazanie konieczności rozwoju bardziej innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarki, gwarantującej bezpieczeństwo społeczeństwa i zrównoważone wykorzystanie biologicznych zasobów odnawialnych do celów przemysłowych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony różnorodności biologicznej i środowiska. Zrealizowano 102 zadania z zakresu działalności
wydawniczej, w tym wydano 23 publikacje zwarte. Zorganizowano ponad 20 warsztatów
i szkół letnich, 13 wystaw oraz dofinansowano organizację 184 konferencji naukowych.
Zorganizowano również 80 zadań z zakresu szeroko rozumianej promocji i upowszechniania
nauki, m.in. cykl wykładów popularnonaukowych „Wszechnica PAN”. Środki finansowe
przeznaczono także na realizację zadań mających na celu tworzenie, utrzymanie i rozbudowę
baz danych.
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Gospodarowanie nieruchomościami PAN
Biuro Organizacyjno-Majątkowe PAN sprawuje bezpośredni nadzór nad gospodarką nieruchomościami będącymi w zasobach PAN, a nieprzekazanymi w zarządzanie jednostkom
organizacyjnym Akademii. Do zadań Biura należy także wspieranie działalności zarządczej
w odniesieniu do nieruchomości, które zostały użyczone instytutom lub oddane w zarządzanie jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej. Celem gospodarki zasobami nieruchomości jest racjonalne ich wykorzystywanie i rozporządzanie nimi dla uzyskiwania maksymalnych efektów. Cele gospodarki nieruchomościami publicznymi wynikają w znacznej
mierze z zadań publicznych nakładanych na poszczególne podmioty publiczne gospodarujące zasobami nieruchomości.
Biuro przygotowuje dla organów Akademii informacje dotyczące wniosków o przeniesienie na rzecz instytutów praw do nieruchomości przysługujących Akademii, w tym: sprawdza kompletność wniosków, przedstawia informacje o stanie formalnoprawnym nieruchomości objętych wnioskami (na podstawie danych zgromadzonych w bazie nieruchomości)
i informacje o sposobie gospodarowania nieruchomościami (sprzedaż/dzierżawy/najem)
objętych wnioskami. Przygotowuje także projekty decyzji tzw. uwłaszczeniowych Prezesa
Akademii w tym zakresie. W 2017 r. wydano 13 decyzji Prezesa PAN i 1 przeniesienie posiadania w formie aktu notarialnego dla 11 instytutów naukowych PAN. W wyniku wydanych
decyzji na rzecz instytutów przekazano 181,7101 ha gruntów.
W 2017 r. przeprowadzono 122 przetargi na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości,
z czego 24 postępowania zakończyły się wyłonieniem nabywców nieruchomości. Sprzedano
nieruchomości na łączną kwotę 21 426 760,00 zł, co stanowiło 357,11% zaplanowanych przychodów z tego tytułu.
Biuro nadzorowało procesy inwestycyjne oraz remonty odtworzeniowe prowadzone
w nieruchomościach Akademii, a finansowane ze środków budżetowych, na łączną kwotę
2 799 999,80 zł. Budowlane prace inwestycyjne dotyczyły obiektów zabytkowych użytkowanych przez: Bibliotekę Kórnicką w Kórniku (koszt inwestycji wynosił 1 183 646,00 zł) oraz
Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie (koszt inwestycji wynosił 1 616 353,80 zł).
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WYKRES 1 STRUKTURA ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW PAN W 2017 ROKU

21%

137 345,8 tys. zł

20%
56%

3%

Dotacja podmiotowa
 Przychody z prowadzonej działalności
Pozostałe przychody
 Dotacja celowa na inwestycje i inne dotacje celowe
Źródło danych: Wykonanie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2017

WYKRES 2 STRUKTURA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ORAZ WYDATKI
MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

128 258,5 tys. zł

27%
9%

17%

42%

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zakup towarów i usług
Amortyzacja
Pozostałe koszty
Środki na wydatki majątkowe

5%

Źródło danych: Wykonanie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2017
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Struktura Władz PAN
(KADENCJA 2015–2018)

PREZES PAN

czł. koresp. PAN

JERZY DUSZYŃSKI

W I C E P R E Z E S I PA N

K A N C L E R Z PA N

czł. rzecz. PAN

czł. rzecz. PAN

czł. koresp. PAN

czł. koresp. PAN

czł. koresp. PAN

EDWARD
NĘCKA

STEFAN
MALEPSZY

PAWEŁ
ROWIŃSKI

ELŻBIETA
FRĄCKOWIAK

STANISŁAW J.
CZUCZWAR

WYDZIAŁ II
Nauk Biologicznych
i Rolniczych

WYDZIAŁ III
Nauk Ścisłych
i Nauk o Ziemi

WYDZIAŁ IV
Nauk Technicznych

WYDZIAŁ V
Nauk Medycznych

WYDZIAŁ I
Nauk Humanistycznych
i Społecznych

(do 30 IX 2017 r.)

DZIEK ANI WYDZIAŁÓW

czł. rzecz. PAN
STANISŁAW
FILIPOWICZ

czł. rzecz. PAN
LESZEK
KACZMAREK

czł. rzecz. PAN
ROMAN
MICNAS

czł. rzecz. PAN

czł. rzecz. PAN

ANTONI
ROGALSKI

WITOLD
RUŻYŁŁO

R A D Y K U R AT O R Ó W

Przewodniczący
czł. rzecz. PAN

Przewodniczący
czł. koresp. PAN

Przewodnicząca
czł. koresp. PAN

Przewodniczący
czł. rzecz. PAN

Przewodniczący
czł. koresp. PAN

Z-ca Przewodn.
czł. koresp. PAN

Z-ca Przewodn.
czł. koresp. PAN

Z-ca Przewodn.
czł. koresp. PAN

Z-ca Przewodn.
czł. koresp. PAN

Z-ca Przewodn.
czł. koresp. PAN

JERZY M.
BRZEZIŃSKI

GRAŻYNA
BORKOWSKA

ROMUALD
ZABIELSKI

JACEK
KUŹNICKI

(od 1 X 2017 r.)

MAŁGORZATA
WITKO

PAWEŁ
KULESZA

KRZYSZTOF
MALINOWSKI

LUCJAN
PAWŁOWSKI

TOMASZ
BRZOZOWSKI

GRZEGORZ
OPOLSKI

TADEUSZ
LATAŁA

