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A. POWAŁOWSKA

Sprawozdanie 2015

W Polskiej Akademii Nauk rok 2015 był okresem ważnych zmian.
Nowe kierownictwo PAN, wybrane na kadencję 2015–2018, zamierza
przygotować Akademię do nadchodzących wyzwań. Zdecydowanie
najważniejszym z nich jest maksymalizacja absorpcji funduszy i dotacji
UE dostępnych dla instytucji naukowych. Jeśli chcemy, by nauka w Polsce rozwijała się na światowym poziomie, to musimy poprawić stopień
pozyskiwania funduszy unijnych i efektywnie je wykorzystywać. Akademia chce odgrywać tu istotną rolę w skali kraju. W tym celu utworzono
koncepcję Biura ds. Doskonałości Naukowej, które będzie wspierać
naukowców w procesie uzyskiwania grantów Europejskiej Rady ds. Badań
Naukowych.
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Sprawozdanie, które oddajemy w Państwa ręce, jest podsumowaniem
całorocznego dorobku Akademii. Wśród wielu osiągnięć jednostek PAN
w 2015 r., niektóre są szczególnie wybitne w rozumieniu naukowym,
z realnymi szansami na wykorzystanie w praktyce. Wymienię tu tylko trzy
inicjatywy. Otwarcie CNS Lab – Ośrodka zintegrowanych badań strukturalnych i czynnościowych centralnego układu nerwowego – nowoczesnej placówki medycznej, przeprowadzającej specjalistyczne badania
struktury i działania głównego systemu nerwowego. Jest to projekt o wysokim stopniu innowacyjności, mający na celu wprowadzenie innowacyjnych
metod diagnostycznych ośrodkowego układu nerwowego, zarówno dla
lotnictwa cywilnego, jak i medycyny. Inauguracja Centrum Badawczego
PAN „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłonnie – ośrodka
badań naukowych nowoczesnych źródeł energii. Poza pracami nad technologiami, nie tylko do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, technologii magazynowania energii i sposobów ich przekazywania, ale także
zarządzania zasilaniem z technikami informatycznymi. Rozpoczęło działalność Centrum Cyklotronowe w Bronowicach – jedyny w Polsce zakład
zajmujący się stosowaniem cyklotronu w badaniach naukowych i radioterapii, przystosowany do leczenia raka wiązką protonów przyspieszonych.
W niektórych przypadkach nowotworów jest to jedyny typ leczenia, którego
skuteczność przekracza 90%.
Sprawozdanie z działalności Akademii to unikalna, kompleksowa
informacja o działalności jej wydziałów, oddziałów, komitetów naukowych
i problemowych, jednostek naukowych, stacji zagranicznych, a także Kancelarii PAN. Mam nadzieję, że dla wszystkich Państwa, zainteresowanych
dokonaniami naszej instytucji oraz nauki w Polsce, stanie się ono cennym
źródłem informacji.

Jerzy Duszyński
Prezes PAN

Warszawa, maj 2016
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Członkowie Akademii i Zgromadzenie Ogólne PAN
Członkowie Akademii uczestniczyli w realizacji ustawowych zadań Akademii. Według stanu
na dzień 31 grudnia 2015 r. korporacja Polskiej Akademii Nauk liczyła 319 członków krajowych,
w tym 16 kobiet oraz 187 członków zagranicznych, w tym 4 kobiety (tabela).
Zgromadzenie Ogólne PAN obradowało w roku 2015 czterokrotnie: w marcu, w kwietniu,
w czerwcu i w grudniu. Podjęło w okresie sprawozdawczym 10 uchwał i ogłosiło 2 stanowiska.
Tematyka sesji obejmowała głównie sprawy związane z bieżącą działalnością Akademii, działalnością ekspercką i opiniodawczą, wyborami Prezesa i Wiceprezesów na kadencję 2015‒2018.
Prezesem Akademii został czł. koresp. PAN Jerzy Duszyński. Wiceprezesami Akademii zostali:
czł. rzecz. PAN Edward Nęcka (Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych); czł. koresp.
PAN Stefan Malepszy (Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych); czł. koresp. PAN Paweł
Rowiński (Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi); czł. koresp. PAN Elżbieta Frąckowiak (Wydział IV Nauk Technicznych); czł. koresp. Stanisław J. Czuczwar (Wydział V Nauk
Medycznych). Zgromadzenie Ogólne PAN zajmowało się między innymi: wyborem przedstawicieli wydziałów do Prezydium Akademii spośród kandydatów wyłonionych na zebraniach plenarnych wydziałów, nowelizacją statutu PAN, zmianą składu Komisji Rewizyjnej na kadencję
2015‒2018 i liczby Wiceprezesów Akademii, wyborem podmiotu do badania sprawozdania finansowego z działalności Polskiej Akademii Nauk za rok 2015, przyjmując w tej kwestii odpowiednie
uchwały. Wysłuchano sprawozdania prof. Andrzeja Zolla, przewodniczącego Komisji do spraw
etyki w nauce, z działalności Komisji w 2014 r. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński poinformował o działalności organów kolegialnych PAN i ich współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, uczestnictwie przedstawicieli PAN w pracach parlamentu RP, gremiów
opiniodawczo-doradczych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki oraz Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju.
Powiadomił również o podpisaniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych porozumienia o współpracy polskich placówek zagranicznych ze stacjami naukowymi PAN za granicą. Zgromadzenie
Ogólne PAN podczas jednej ze swoich sesji obradowało na temat sytuacji związanej z napływem uchodźców z Azji i Afryki do Europy oraz dyskutowało o różnych aspektach związanych
z migracjami. Przyjęto stanowisko w sprawie migracji, zalecające podjęcie działań kształtujących
postawy wzajemnej otwartości społeczności przyjmującej i przyjmowanej oraz stanowisko dotyczące bieżącej sytuacji w Polsce.

Prezydium PAN
W 2015 r. odbyło się 11 posiedzeń Prezydium PAN, na których podjęto 83 uchwały i ogłoszono
7 stanowisk w sprawach będących przedmiotem obrad. Między innymi dyskutowano i przyjęto
stanowisko w sprawie dotyczącej organizmów genetycznie modyfikowanych oraz w sprawie
uznania niektórych nieruchomości stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu PAN za rezerwę, przeznaczoną na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zobowiązań, określoną prawomocnymi wyrokami i określenia sposobów rozporządzania tą rezerwą.
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Obradowano na temat wysokości dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego
instytutów naukowych PAN w roku 2015. Przyjęto stanowiska w sprawie wyników audytu w niektórych instytutach PAN oraz stanowisko w sprawie wyników audytu zewnętrznego działalności
Kancelarii PAN za lata 2013‒2014, w zakresie wydatkowania środków publicznych oraz gospodarowania majątkiem Akademii. Dyskutowano na temat zmian zasad finansowania publikacji,
w związku z planami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącymi wprowadzenia
modelu Open Access.
Dokonano wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podjęto uchwałę w sprawie Regulaminu działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii.
Powołano Kapitułę Medalu im. Mikołaja Kopernika PAN na kadencję 2015‒2018.
Omawiano sprawy organizacyjne dotyczące komitetów naukowych PAN. Podjęto uchwałę
w sprawie powołania członków komitetów problemowych i rad przy Prezydium PAN na kadencję
2015‒2018. Podjęto liczne uchwały w sprawach dotyczących komitetów problemowych i komitetów narodowych. Przyjęto propozycję zmiany sieci komitetów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Kierownictwo Wydziału zaproponowało reorganizację sieci komitetów
mającą na celu uwzględnienie problematyki, zarówno z obszaru nauk biologicznych, jak i nauk
rolniczych oraz ich wzajemne przenikanie. W dyskusji poruszono szereg pozytywnych aspektów
idei scalania komitetów i integrowania dyscyplin naukowych.
Wysłuchano informacji przedstawionych przez czł. koresp. PAN Aleksandra Welfe Prezesa
Oddziału PAN w Łodzi o powołaniu przy tym Oddziale Konferencji Instytutów Naukowych Łodzi
i Województwa Łódzkiego. Konferencję utworzyło dziewięć instytutów naukowych, w tym cztery
instytuty Akademii.
Podjęto uchwały w sprawach finansowych i majątkowych Akademii. Zaakceptowano informację Biura Gospodarowania Nieruchomościami PAN na temat zasobu nieruchomości PAN
w podziale na niezbędne, rezerwowe i zbędne.
Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje opinie i rekomendacje w zakresie działalności statutowej Akademii oraz spraw finansowych.
Przyjęto uchwały w sprawach reorganizacji niektórych jednostek naukowych w związku ze
zmianami struktur, mającymi na celu usprawnianie działania organizacyjnego.

Akademia Młodych Uczonych (AMU)
AMU skupia 35 członków, w tym 7 kobiet. Członkowie Akademii Młodych Uczonych zaangażowali się instytucjonalnie w prace nad „Paktem dla nauki”, mającym na celu poprawę sytuacji nauki i polepszenia kondycji uczelni w Polsce, który ukazał się 29 kwietnia 2015 r. i jest
uwzględniany w budowaniu strategii rozwoju nauki. AMU współorganizowała sesję „Recent
Developments in Photonics” oraz konferencję „Polish Scientific Networks”, której zadaniem
było zachęcenie polskich naukowców do mobilności zawodowej, rozumianej nie tylko jako
wyjazd za granicę, ale także powrót w celu kontynuowania kariery zawodowej w Polsce. Zorganizowano drugą debatę „Konflikt czy sztafeta pokoleń”, podczas której dyskutowano na temat
kwestii związanych z modelem kariery naukowej w Polsce i podjęto próbę zdefiniowania relacji
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uczeń-mistrz w krajowych i zagranicznych ośrodkach. Po raz pierwszy zorganizowano Szkołę
Letnią – Kuźnię Młodych Talentów, której adresatami byli doktoranci reprezentujący różne dziedziny nauki. Ukazała się „Ekspertyza mobilności młodych naukowców”, zawierająca wnioski
i rekomendacje dotyczące zmian systemowych i programów wspierających ten proces. W ramach
swojej działalności Akademia Młodych Uczonych podejmowała również wiele zadań związanych z popularyzacją nauki.

Komitety PAN
W 2015 roku w strukturze PAN działało ogółem 108 komitetów, w tym 95 komitetów naukowych
dla podstawowych dyscyplin naukowych, współpracujących z poszczególnymi wydziałami PAN
i 13 komitetów problemowych.
Uchwałami nr 2/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. i nr 30/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. Prezydium PAN utworzyło na kadencję 2015‒2018, 6 komitetów problemowych i 3 rady o statusie komitetu problemowego, działających przy Prezydium Akademii. Uchwałą nr 32/2015
z dnia 23 czerwca 2015 r. Prezydium Akademii utworzyło 3 komitety problemowe działające
przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN oraz uchwałą nr 34/2015 z dnia
23 czerwca 2015 r. 1 komitet problemowy działający przy Wydziale IV Nauk Technicznych PAN.
Łącznie zostało utworzonych 13 komitetów problemowych (w tym 3 rady o statusie komitetów problemowych). Po ukonstytuowaniu się, komitety rozpoczęły działalność merytoryczną
związaną z realizacją zadań określonych w uchwale powołującej komitety.
Komitety naukowe i problemowe realizowały swoje programy, mające na celu upowszechnianie nauki poprzez organizowanie lub współudział w organizowaniu konferencji i sesji naukowych oraz publikowanie prac naukowych w swoich wydawnictwach. Prowadziły także działalność doradczą, przygotowując ekspertyzy i opinie naukowe.

Oddziały PAN
Oddziały Akademii funkcjonowały w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, Poznaniu i we Wrocławiu. Oddziały realizowały
zadania Akademii w regionie oraz pełniły funkcje integracyjne działalności naukowej regionu,
w szczególności 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 organizowały konferencje i sesje naukowe, prowadziły działalność wydawniczą i popularyzatorską, utrzymywały kontakty z zagranicznymi instytucjami naukowymi. Działalność tę oddziały prowadziły poprzez komisje naukowe.

Wydziały i jednostki naukowe PAN
Działalnością pięciu wydziałów Akademii kierowali 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
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wydziałowych komitetów naukowych. W związku z rozpoczęciem nowej kadencji zajmowano się
opiniowaniem kandydatów na stanowiska Dziekanów Wydziałów, dokonano wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących Rad Kuratorów oraz rekomendowano kandydatów do
składu Rady Kuratorów z grona wybitnych naukowców z kraju i zagranicy. W roku sprawozdawczym, poza sprawami bieżącymi, wydziały m.in. zajmowały się opiniowaniem: projektów niektórych aktów prawnych, projektów umów o współpracy z zagranicą, wniosków o finansowanie
działalności statutowej jednostek naukowych i opiniowaniem wniosków o środki na działalność
upowszechniającą naukę, projektów statutów jednostek naukowych oraz kwestią przekształceń
pomocniczych jednostek naukowych. Zajmowano się sprawami związanymi z siecią komitetów
naukowych na kadencję 2015‒2018 oraz rozpoczęto procedury wyborcze komitetów Wydziałów
na nową kadencję. Prowadzono nadzór merytoryczny nad jednostkami naukowymi i komitetami
PAN oraz przeprowadzono ponad 30 postępowań konkursowych dotyczących wyboru dyrektorów jednostek naukowych. Przyznano nagrody naukowe wydziałów.
W 2015 roku wydziały Akademii koordynowały działalność łącznie 69 instytutów naukowych, sprawowały nadzór nad 8 pomocniczymi jednostkami naukowymi (w tym bibliotekami
w Gdańsku i Kórniku oraz Archiwum w Warszawie). Współpracowały z 2 jednostkami naukowymi spoza struktur Akademii. Status międzynarodowego instytutu mają 2 instytuty.
Zgodnie z uchwałą nr 74/2015 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 grudnia 2015 r.
jednostka naukowa działająca pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Badawcza Rolnictwa
Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie z dniem 1 stycznia 2016 r. została
włączona do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.
W gronie laureatów drugiej edycji konkursu o nadanie statusu Krajowego Naukowego
Ośrodka Wiodącego na lata 2014‒2018, w dziedzinach nauk biologicznych, rolniczych
i naukach o Ziemi znalazły się dwa centra i jedno konsorcjum, w skład których wchodzą cztery
jednostki naukowe PAN: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Geofizyki PAN i Instytut
Oceanologii PAN oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
PAN. Do grona tych laureatów dołączyło w kwietniu 2015 r. jeszcze jedno konsorcjum naukowe
„Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, któremu nadano status KNOW na lata 2015‒2019
w dziedzinie nauk weterynaryjnych. W jego skład wchodzą dwie jednostki naukowe Akademii: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN i Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
PAN. Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) otrzymują najlepsze w swojej dziedzinie ośrodki naukowe. Zwycięskie jednostki otrzymują bardzo wysokie środki na dalszy rozwój i badania.

Centra Akademii
Rozwijały działalność centra Akademii utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Są to: Centrum Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet); Interdyscyplinarne Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych (ICNFCM); Centrum Badań
Materiałów Zaawansowanych i Struktur Inteligentnych CAMS2 oraz Krajowe Centrum Nanofizyki i Spintroniki – SPINLAB.
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W Krakowie otwarto Centrum Cyklotronowe Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej
PAN. Cyklotron Proteus C-235 jest pierwszym urządzeniem tego typu w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie. Pozwala m.in. na prowadzenie skomplikowanych badań fizycznych i biologicznych, na badanie odporności na promieniowanie i na zwalczanie nowotworów.
Cyklotron już od 2013 r. jest wykorzystywany przez fizyków, inżynierów i radiobiologów. Wiązki
protonów produkowane przez urządzenie stosowane są m.in. do fizycznych i biologicznych badań
podstawowych, badania właściwości materii, wrażliwości materiałów biologicznych na promieniowanie, czy sprawdzania elektroniki przed lotami w kosmos.
Centrum będzie jednym z siedmiu ośrodków w Europie, w których komórki nowotworowe
niszczone są przy użyciu nieinwazyjnej terapii protonowej. W październiku 2015 r. zostały oddane
do użytku dwa stanowiska terapeutyczne gantry, które od 2016 r. mogą być wykorzystywane
przez lekarzy do napromieniowania guzów nowotworowych. Oba stanowiska wyposażone są
w najnowocześniejszy system z wiązką skanującą, umożliwiającą bardzo precyzyjne napromienianie objętości leczonej przy maksymalnym oszczędzeniu zdrowych tkanek. Dzięki temu polscy pacjenci będą mieli dostęp do metody leczenia dostępnej w zaledwie kilku najbardziej rozwiniętych krajach świata.
Odbyło się otwarcie Centrum Badawczego PAN „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłonnie. Jest to zakład zamiejscowy Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. Centrum – to kompleks najnowocześniejszych, w skali kraju
i Europy, urządzeń najnowszej generacji. Główne zadanie naukowe, które stanowi również podstawę badawczą Instytutu, koncentruje się na konwersji energii w przepływach. Kompleks laboratoriów Centrum będzie stanowić zaplecze naukowe i technologiczne Mazowsza i regionu północno-wschodniego kraju dla tworzenia Autonomicznych Regionów Energetycznych, gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne. Jego podstawowym zadaniem będzie prowadzenie prac
badawczych, dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz jej konwersji.

Archiwa i biblioteki PAN
Kontynuowały swoją działalność statutową Archiwa (w Warszawie i Krakowie) i samodzielne
biblioteki (w Gdańsku i Kórniku). Współpracowano z Biblioteką Naukową PAU i PAN w Krakowie.
W archiwach gromadzono materiały pochodzące m.in. ze spuścizn uczonych, dokumentację przekazywaną przez jednostki organizacyjne Akademii, a także zdjęcia, medale i inne
obiekty. Zbiory digitalizowano, mikrofilmowano oraz poddawano konserwacji. Archiwa organizowały wystawy, konferencje i odczyty naukowe, tematycznie związane z działalnością własną i posiadanymi zbiorami, a także imprezy upowszechnieniowe. Prowadziły również działalność wydawniczą i dydaktyczną. Zbiory udostępniano w pracowniach naukowych, udzielano
porad i konsultacji oraz wykonywano kwerendy. Między innymi w Archiwum PAN w Warszawie podejmowano liczne inicjatywy mające na celu popularyzację historii nauki i szeroką prezentację własnego zasobu. Działania te zazwyczaj związane były z obchodami rocznic ważnych
wydarzeń lub stanowiły odpowiedź na aktualne tematy. Archiwum PAN było m.in. współorga-
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nizatorem wystawy „Zbiory Muzeum Polskiego w Rapperswilu”, prezentowanej w kuluarach
Sejmu. Przygotowano również m.in. wystawy planszowe „Od Wyszehradu do Wyszehradu”,
„Byłem i będę. O historyku, który tworzył historię. Aleksander Gieysztor w dokumentach
PAN Archiwum w Warszawie”. Zaprezentowano, po raz kolejny, wystawę „Drogi do niepodległości” oraz nową, jubileuszową wystawę „Albert Einstein. 60. rocznica śmierci genialnego
uczonego”. Archiwum zajmowało się również organizacją lub współorganizacją konferencji
i seminariów naukowych, m.in. seminarium poświęconemu Mikołajowi Kopernikowi w jego
542. urodziny. Seminarium towarzyszyła wystawa „Życie i dzieło Mikołaja Kopernika”.
Współorganizowano konferencję „Warszawa ma wiele twarzy” z cyklu „Warszawska jesień
archiwalna”. Konferencji towarzyszyła wystawa „Warszawa moja miłość”. W roku sprawozdawczym Archiwum Nauki PAN i PAU współorganizowało obchody 200. rocznicy powołania do życia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego wraz z okolicznościowymi wystawami:
„Wspólnota umiłowania nauki. 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego” i „Wznosząc gmach narodowej wiedzy. 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”.
Biblioteki gromadziły, opracowywały i udostępniały swoje zbiory, w tym specjalistyczne,
zgodnie z profilem działania. Zbiory digitalizowano, a także poddawano zabiegom konserwatorskim. Prowadzono działalność naukową, realizując projekty badawcze. Biblioteki organizowały przedsięwzięcia promocyjne i popularyzatorskie, prezentujące zadania własne, jak również związane z wydarzeniami regionalnymi. Odbywały się wystawy, pokazy i koncerty. Pracownicy bibliotek uczestniczyli w konferencjach, sesjach naukowych i warsztatach specjalistycznych, a także wykonywali kwerendy. Biblioteka Gdańska była m.in. organizatorem lub
współorganizatorem sesji i konferencji naukowych „Między Gdańskiem a Santiago” z okazji 600-lecia konsekracji kościoła św. Jakuba w Gdańsku oraz „Gdański ogród muz. Gdańsk
nowożytny wobec starożytnego Śródziemnomorza. Pokrewieństwa, powinowactwa, wspólne
idee”. W Bibliotece Kórnickiej odbyła się II sesja naukowa poświęcona zbiorom Biblioteki
Kórnickiej „Versus de bella Fontaneto (841 r.) – arcydzieło doby karolińskiej w Bibliotece Kórnickiej PAN”. Prowadzono działalność wydawniczą. Biblioteki udostępniały również swoje
zbiory: Biblioteka Gdańska – w ramach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, a Biblioteka Kórnicka – w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Ponadto biblioteki PAN współpracowały z innymi placówkami o tym charakterze w kraju i za granicą (por. Polska Akademia Nauk
Sprawozdanie 2015, str. 240–247, CD).

Jubileusze jednostek naukowych PAN
W 2015 roku jednostki naukowe PAN obchodziły jubileusze swojego wieloletniego istnienia
i działalności. Jubileusze obchodziły m.in.: 60-lecia – Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut
Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN; 40-lecia – Instytut Fizyki Molekularnej PAN; 25-lecia
– Instytut Studiów Politycznych PAN. Obchodzono również 25-lecie hodowli rezerwatowej
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Konika Polskiego w PAN Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej
Zwierząt w Popielnie. PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie obchodził uroczystość 25 lat
od otwarcia Ogrodu do zwiedzania publicznego.

Nagrody i wyróżnienia członków i pracowników PAN
oraz jednostek naukowych Akademii
W roku 2015 Medalem im. Stefana Banacha uhonorowany został czł. koresp. PAN Henryk Iwaniec. Medalem Polskiej Akademii Nauk odznaczeni zostali: prof. Andrzej Rosner z Instytutu
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN oraz
PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie.
Członkowie PAN i pracownicy Akademii, a także jednostki naukowe PAN i ich pracownicy
byli laureatami wielu nagród naukowych i wyróżnień naukowych, m.in. Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej; Narodowego Centrum Nauki 2015; konkursu popularyzatorskiego Inter2015; programów START; konkursu „Diamentowy Grant”; stypendiów w programie L’Oreal Polska dla Kobiet
i Nauki. Zostali także wyróżnieni nagrodami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodami naukowymi wydziałów PAN, rektorów wyższych uczelni, nagrodami
resortowymi i licznymi prestiżowymi nagrodami krajowymi i zagranicznymi. Uczelnie krajowe
i instytucje zagraniczne przyznały wielu uczonym związanym z Polską Akademią Nauk najwyższe wyróżnienia honorowe – tytuły doktora honoris causa.

Współpraca z zagranicą PAN
Podstawowe obszary współpracy z zagranicą PAN to: współpraca dwustronna, udział w pracach
organizacji międzynarodowych oraz działalność stacji naukowych PAN za granicą. Podstawę
współpracy dwustronnej stanowiło 78 umów i porozumień zawieranych na szczeblu centralnym,
w których uczestniczą partnerzy Akademii z 44 krajów. Pod względem wielkości wymiany osobowej pracowników naukowych do głównych partnerów Akademii w 2015 roku należy zaliczyć
Francję, Ukrainę, Belgię, Czechy i Chińską Republikę Ludową. Niezależnie, jednostki naukowe
PAN realizowały własne umowy o współpracy z partnerami zagranicznymi lub współpracowały bezumownie. Kontynuowano współpracę w ramach Forum Akademii Nauk Państw Grupy
Wyszehradzkiej (V4). Akademia jest członkiem 68 międzynarodowych organizacji naukowych
oraz 4 Komitetów Eksperckich Europejskiej Fundacji Nauki. Polska Akademia Nauk priorytetowo traktuje udział naukowców polskich w programach badawczych realizowanych w ramach
tych organizacji, a także uczestnictwo naukowców w pracach organów zarządzających organizacji międzynarodowych.
Odbyło się kilka ważnych konferencji naukowych, między innymi, w Warszawie – seminarium „Innovation in Life Sciences – Bridging Academic Research and Industrial Expertise”,
podczas którego zaprezentowano najnowsze osiągnięcia technologiczne będące wynikiem prowadzonych w Polsce i Belgii badań naukowych w dziedzinie nauk o życiu. Gościem honorowym seminarium był Król Belgów Philippe I Koburg, któremu towarzyszyli m.in.: G. Bourgeois
– premier Flandrii, P. Magnette – premier Walonii, R. Vervoot – premier Regionu Stołecznego
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Brukseli, R. Demotte – premier Wspólnoty Francuskiej, O. Paasch – premier Wspólnoty Niemieckojęzycznej. W Warszawie zorganizowano również międzynarodowe seminarium „Citizen
science – aspekty merytoryczne, prawne i etyczne”. Celem seminarium była analiza zjawiska citizen science, polegającego na uczestniczeniu w projektach naukowych osób niebędących ekspertami poprzez ich udział w doświadczeniach naukowych, zbieraniu danych i ich analizie, wnioskowaniu, a także formułowaniu zasad polityki naukowej.
Stacje i przedstawicielstwa naukowe Akademii za granicą działały w Berlinie, Brukseli,
Kijowie, Moskwie, Paryżu, Rzymie i Wiedniu, a ich działalność skupiona była na zadaniach
z zakresu dwu- i wielostronnej współpracy naukowej oraz promocji i popularyzacji nauki polskiej. Organizowano spotkania naukowe, wystawy, prowadzono działalność wydawniczą oraz
uczestniczono w realizacji projektów badawczych (por. Polska Akademia Nauk Sprawozdanie
2015, str. 259–266, CD).

Działalność upowszechniająca naukę
W 2015 r. Prezes PAN przeznaczył środki finansowe w wysokości 5 590 000 zł na realizację
zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN). Wydatkowano 99,27% przyznanej kwoty. Decyzję o wysokości środków przyznanych na realizację poszczególnych zadań
podjął właściwy Wiceprezes PAN, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. działalności upowszechniającej naukę. Oceniając wnioski o dofinansowanie zadań, uwzględniano przede wszystkim
ich wkład w promocję osiągnieć nauki polskiej, propagowanie w kraju i za granicą dorobku
naukowego polskich uczonych, budowanie społecznej świadomości, w zakresie istotnych
zagadnień społecznych, kulturowych, a także ich znaczenie dla rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.
Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu działalności wydawniczej, eksperckiej, upowszechniania zasobów kultury, tworzenia i utrzymania baz danych, organizacji konferencji, warsztatów i innych zadań mających na celu upowszechnianie i promocję
nauki polskiej. Realizując zadania wydawnicze, Akademia m.in. utrzymywała ciągłość ukazywania się niskonakładowych, najważniejszych w danych specjalnościach naukowych serii wydawniczych. Wydawano czasopisma krajowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
jak również znajdujące się na tzw. liście filadelfijskiej uwzględniane w ocenach parametrycznych jednostek. Czasopisma PAN ukazują się w językach polskim i angielskim, zamieszczane są
także artykuły m.in. w języku francuskim, niemieckim i rosyjskim. Służą nie tylko placówkom
naukowym, ale i wyższym uczelniom, wiążąc ściśle badania naukowe z ich upowszechnianiem.
Ukazały się także publikacje popularnonaukowe i upowszechniające naukę, stanowiące grupę
wzajemnie uzupełniających się, zróżnicowanych ze względu na przedmiot i cel przekazu oraz
odbiorców, do których były adresowane. Opracowano ekspertyzy, które dotyczyły m.in. polskich
rodzin migracyjnych, polszczyzny publicznej oraz rozwoju nauki polskiej. Środki finansowe
przeznaczono także na realizację zadań mających na celu tworzenie, utrzymanie i rozbudowę
baz danych w jednostkach organizacyjnych PAN. Konferencje dofinansowywane przez Akademię dotyczyły zagadnień społecznych, kulturowych, ekonomicznych. W organizowaniu więk-
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szości konferencji uczestniczyły komitety naukowe PAN wspólnie z jednostkami naukowymi
i szkołami wyższymi. Dofinansowywano także organizację warsztatów i wystaw. (por. Polska
Akademia Nauk, Sprawozdanie 2015, str. 255–258, CD).

Gospodarowanie nieruchomościami PAN
Biuro Gospodarowania Nieruchomościami sprawuje bezpośredni nadzór nad gospodarowaniem
nieruchomościami przejętymi po zlikwidowanych zakładach działalności pomocniczej oraz zarządza tymi nieruchomościami przy wsparciu administratorów – pracowników Kancelarii PAN
zatrudnionych w terenie. Zarządza bezpośrednio nieruchomościami, będącymi na stanie PAN
– osoby prawnej, nieprzekazanymi jednostkom organizacyjnym Akademii. Nadzoruje i wspiera
działalność zarządczą nieruchomościami użyczonymi instytutom lub oddanymi w zarządzanie
jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej. Uprawnieni pracownicy Biura kontrolują prace
inwestycyjne i remontowe oraz działania związane z gospodarowaniem nieruchomościami.
Biuro przygotowuje dla Komisji ds. gospodarowania nieruchomościami 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 (dzierżawy/najem) objętymi wnioskami. Przygotowuje także projekty decyzji tzw. „uwłaszczeniowych” Prezesa Akademii w tym
zakresie. W 2015 r. Prezes PAN wydał 4 decyzje o przeniesieniu praw do nieruchomości na rzecz
instytutów, a w przypadku jednego instytutu, Akademia przekazała przysługujące jej prawo posiadania do nieruchomości umową w formie aktu notarialnego. Biuro opracowuje również projekty
wykazów nieruchomości przeznaczonych do odpłatnego zbycia oraz przeznaczonych do zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, które zostały uznane za zbędne do realizacji zadań
PAN oraz utworzenia rezerwy. Zweryfikowane zostały także wykazy nieruchomości niezbędnych
oraz przeznaczonych na utworzenie rezerwy. Prowadzona i stale aktualizowana jest baza danych
obejmująca nieruchomości – gruntowe i budynkowe – będące w posiadaniu Akademii.
W 2015 r. przeprowadzono 11 przetargów na zbycie nieruchomości. 5 postępowań zakończyło się wyłonieniem nabywców nieruchomości. Przeprowadzono sprzedaż nieruchomości na
łączną kwotę 12 344 301 zł, co stanowiło 127% zaplanowanych przychodów z tego tytułu.
Zrealizowano przychody z dzierżawy i wynajmu nieruchomości zarządzanych bezpośrednio
przez Akademię na kwotę 908 273, 80 zł (95% zaplanowanych przychodów z tego tytułu). Należności na koniec 2015 r. z tytułu dzierżaw i najmu wyniosły 332 667,50 zł. Prowadzone są postępowania mające na celu odzyskanie należności.
Biuro nadzorowało procesy inwestycyjne prowadzone w nieruchomościach Akademii a finansowane ze środków budżetowych na łączną kwotę 2 890 999,88 zł. Budowlane prace inwestycyjne dotyczyły Biblioteki Kórnickiej w Kórniku, Muzeum Ziemi w Warszawie, Domu Zjazdów
i Konferencji w Jabłonnie, Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie, PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie, Biblioteki Gdańskiej w Gdańsku, Domu Rencisty w Konstancinie-Jeziornie oraz Stacji Naukowej w Wiedniu.
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WYKRES 1. STRUKTURA ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW PAN W 2015 ROKU

22%

123 837 tys. zł.

15%

60%

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 2015 (wersja wstępna)

WYKRES 2. STRUKTURA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ORAZ WYDATKI MAJĄTKOWE W
2015 ROKU

133 282 tys. zł.

22%

11%
24%

39%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
Zakup towarów i usług
Amortyzacja
Pozostałe koszty
Środki na wydatki majątkowe
Źródło danych: Wykonanie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2015 (wersja wstępna)
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Struktura Władz PAN
(KADENCJA 2015–2018)
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