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Michał Kleiber
Prezes PAN

Rok 2013, którego dotyczy sprawozdanie 
kierownictwa Polskiej Akademii Nauk, był cza-
sem umacniania i rozwijania kierunków działań, 
wytyczonych przez Akademię po wejściu w ży-
cie nowej ustawy w  roku 2010. Szczegółowe 
informacje dotyczące działalności wszystkich 
organów statutowych PAN znajdują się, zgod-
nie z przyjętym od czterech lat zwyczajem, na 
nośniku elektronicznym dołączonym do zeszytu 
suplementu. Zeszyt ten stanowi rodzaj podsu-
mowania i przewodnika po obszernym tekście 
dokumentu – liczącego ponad 300 stron raportu 
rocznego z działalności statutowej Akademii, 
którego fundament stanowi przegląd działalno-
ści korporacji, jednostek naukowych PAN oraz 
specjalistycznych biur i zespołów Kancelarii. 

Zachęcając do lektury pełnego tekstu „Spra-
wozdania”, w tekście wprowadzającym chciał-
bym zwrócić uwagę na wydarzenia, które miały 
miejsce w 2013 roku i są dla tego okresu spra-
wozdawczego najbardziej znaczące i charakte-
rystyczne.

30 września 2013 roku Komitet Ewaluacji 
Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego ogłosił wyniki oceny 
parametrycznej krajowych jednostek nauko-
wych. W tej liczbie oceniono, zgodnie z przy-
jętymi kryteriami, 70 jednostek naukowych 
Akademii. Nowo wprowadzoną najwyższą ka-
tegorię A+ uzyskało 12 jednostek PAN, kate-
gorię A – 42 jednostki, 15 jednostek – katego-
rię B, jedna jednostka zakwalifi kowana została 

do kategorii C. Jest to rezultat poświadczający 
wysoką krajową pozycję Akademii oraz rangę 
dokonań badawczych jej placówek. Rolę i miej-
sce PAN w nauce światowej ukazuje SCImago 
Institutions Rankings, w  którym Akademia, 
jako jedyna polska instytucja naukowa, znalazła 
się w pierwszej setce. Kryteria parametryzacji 
i rankingu oraz szczegółowe ich wyniki znajdzie 
czytelnik w pełnym tekście „Sprawozdania”.

W  roku 2013 dokonano także samooceny 
w niektórych, bardzo istotnych obszarach dzia-
łalności Akademii. Między innymi omówiono 
i oceniono realizację programu „Informatyzacja 
czasopism naukowych PAN”. Wskazano na po-
zytywne rezultaty kilkuletniego wdrażania tego 
programu w postaci wzrostu poczytności czaso-
pism Akademii oraz na korelację między wzro-
stem elektronicznego upowszechnienia treści 
czasopism a wzrostem współczynnika wpływu 
(IF). Prezydium Akademii, traktując kształcenie 
kadry naukowej jako jeden ze strategicznych 
kierunków rozwoju PAN, zajmowało się pro-
blemem jakości kształcenia oraz jego kosztami. 
Poddano również ocenie działalność komitetów 
problemowych przy Prezydium PAN. 

Warto niewątpliwie przypomnieć udział 
Akademii w działaniach całego polskiego śro-
dowiska naukowego (ustawa Prawo zamówień 
publicznych) na rzecz odbiurokratyzowania 
niektórych form wydatkowania środków na 
badania, a także głos członków korporacji i pra-
cowników placówek PAN w sprawach związa-
nych z etyką w nauce i w sprawach istotnych 
dla społeczeństwa i państwa. 

Szczegółowe omówienie w  tekście „Spra-
wozdania 2013” znalazła też działalność od-
działów, współpraca międzynarodowa oraz kra-
jowe i międzynarodowe konferencje naukowe 
organizowane przez Akademię. 

„Sprawozdanie 2013” przedstawia również 
działania Akademii na rzecz upowszechniania 
nauki, zarówno poprzez udział w inicjatywach 
ogólnopolskich, jak i poprzez własne przedsię-
wzięcia, akcje i publikacje, których celem jest 
nie tylko prezentacja dorobku naukowego PAN 
i najnowszych osiągnięć badawczych, ale przede 
wszystkim propagowanie racjonalnych metod 
poznawania świata. 

Warszawa, maj 2014
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Przedstawiamy kolejną edycję rocznego 
raportu z  działalności Polskiej Akademii 
Nauk. Jest to drugi z kolei rok, kiedy zasto-
sowano rozszerzoną formułę prezentowa-
nia działalności jednostek naukowych Aka-
demii. Lektura tej części raportu pokazuje 
bogactwo, różnorodność i skuteczność roz-
wijanej aktywności naukowej naszych in-
stytutów, która wykracza poza ramy wąsko 
rozumianej działalności statutowej, a jed-
nocześnie jest utrzymana w nurcie misji 
badawczej. Nie są zatem dziełem przypad-
ku wysokie oceny, jakie uzyskuje Polska 
Akademia Nauk i  jej jednostki naukowe 
w wyniku rankingów i ocen prowadzonych 
przez krajowe i międzynarodowe instytu-
cje oraz organizacje związane z badaniami 
naukowymi.

W  2013 roku Komitet Ewaluacji Jed-
nostek Naukowych Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 30 września 2013 
roku ogłosił wyniki oceny parametrycznej 
krajowych jednostek naukowych. Ocenę 
przeprowadzono na podstawie informacji 
o efektach działalności naukowej i badaw-
czo-rozwojowej tych jednostek w grupach 
nauk: humanistycznych i  społecznych, 
nauk o życiu, nauk ścisłych i inżynierskich, 
nauk o  sztuce i  twórczości artystycznej. 
Kryteriami oceny były: osiągnięcia nauko-
we i  twórcze, potencjał naukowy, mate-
rialne efekty działalności naukowej, inne 
efekty działalności naukowej. Nowością tej 
parametryzacji było wyróżnienie kategorią 
„A+” jako wyraz docenienia przez MNiSW 
roli liderów w świecie nauki. Tę kategorię 
otrzymały jednostki, które spełniły wy-
magania wysokiej jakości i  efektywności 
naukowej. Oceniono 70 jednostek nauko-
wych Akademii. 12 jednostek uzyskało 
kategorię A+, 42 jednostki – kategorię A, 
15 jednostek – kategorię B, jedna jednost-
ka została zakwalifi kowana do kategorii C.

Wśród instytutów Polskiej Akademii Nauk 
najwięcej jest jednostek z najwyższą ka-
tegorią (A oraz A+). Kategorię A+ uzy-
skały: Instytut Badań Literackich PAN, 
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffl a 
PAN, Instytut Sztuki PAN, Instytut Filo-
zofi i i Socjologii PAN, Instytut Biochemii 
i Biofi zyki PAN, Instytut Rozrodu Zwie-
rząt i  Badań Żywności PAN, Centrum 
Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika 
PAN, Instytut Fizyki Jądrowej im. Hen-
ryka Niewodniczańskiego PAN, Instytut 
Niskich Temperatur i  Badań Struktural-
nych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego 
PAN, Instytut Podstawowych Problemów 
Techniki PAN, Instytut Matematyczny 
PAN oraz związany z Akademią Między-
narodowy Instytut Biologii Molekularnej 
i Komórkowej. Najwyższą ocenę ostatecz-
ną uzyskały Instytut Matematyczny PAN 
oraz Instytut Podstawowych Problemów 
Techniki PAN. 

Nie wszystkie oceniane krajowe jed-
nostki naukowe, w  tym instytuty Akade-
mii zaakceptowały zasadność zastosowanej 
formuły parametryzacji i (co za tym idzie)  
jej efektów. Jednak należy ją rozpatrywać 
jako próbę uporządkowania systemu na-
uki w Polsce w jego powiązaniu z fi nanso-
waniem badań naukowych, jednakże nie 
jako rozwiązanie ostateczne. Jak bardzo 
jest to trudny proces, dowodzą dyskusje 
wokół nowych zasad oceny czasopism na-
ukowych. Prace te wymagają doskonalenia 
obiektywnych podstaw oceny, kryteriów 
zmierzających do wyeksponowania wymo-
gu jakości i efektywności prac badawczych, 
niezależnie od uprawianych dyscyplin na-
ukowych. Nie jest to problem, z którym 
musi się zmierzyć wyłącznie nauka polska. 
Dowodzi tego tzw. Deklaracja z San Fran-
cisco dotycząca zasad oceny jakości badań 
naukowych. 
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Polska Akademia Nauk jako jedyna pol-
ska instytucja znalazła się w pierwszej set-
ce międzynarodowego rankingu SCImago 
(SIR) obejmującego najlepsze instytucje 
naukowe i uczelnie na świecie. Uwzględ-
niono ją na 98. miejscu w kategorii pod-
sumowującej dorobek naukowy zgroma-
dzony w bazie danych Scopus. Najnowszy 
ranking SIR obejmuje lata 2007-2011. 
Instytucje i uczelnie pogrupowano w ka-
tegoriach: dorobek naukowy zgromadzony 
w bazie Scopus (Output); współpraca mię-
dzynarodowa mierzona w  publikacjach, 
opracowanych wspólnie z instytutami za-
granicznymi (International Collaboration); 
miara oddziaływania liczona jako stosunek 
między wskaźnikiem cytowań danej jed-
nostki a  światową średnią (Normalized 
Impact); publikacje w  25 proc. najbar-
dziej prestiżowych czasopism (Q1 – High 
Quality Publications). Badaniem objęto 
2,8 tys. jednostek badawczych i uczelni. 
W  kategorii International Collaboration 
wśród polskich jednostek najlepsze pozy-
cje zajmują: Centrum Astronomiczne im. 
Mikołaja Kopernika PAN, Instytut Fizyki 
Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 
PAN oraz Instytut Fizyki PAN. Klasyfi kacja 
SCImago Institutions Rankings obejmuje 
wszystkie jednostki naukowe świata, które 
w ostatnim roku analizowanej pięciolatki 
opublikowały co najmniej 100 prac nauko-
wych zarejestrowanych przez bazę danych 
Scopus (http://www.scimagoir.com/index.
php). Bazę prowadzi Elsevier, jedno z naj-
większych wydawnictw naukowych świata. 

Członkowie Akademii uczestniczyli w rea -
lizacji ustawowych zadań Akademii. We-
dług stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. 
korporacja Polskiej Akademii Nauk liczyła 
336 członków krajowych, w tym 19 kobiet 
oraz 202 członków zagranicznych, w tym 
4 kobiety (tabela).

Wybory nowych członków krajowych 
i zagranicznych Akademii. Podczas 123. 
sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w maju 

2013 r. dokonano wyboru 25 członków rze-
czywistych, 32 członków korespondentów 
i 16 członków zagranicznych PAN. 

Nowo wybrani członkowie rzeczywi-
ści w Wydziale I Nauk Humanistycznych 
i Społecznych PAN: Stanisław Filipowicz, 
Kazimierz Zbigniew Kwieciński, Karol 
Myśliwiec, Edward Nęcka, Piotr Skubi-
szewski, Jerzy Wilkin; członkowie kore-
spondenci: Grażyna Borkowska, Andrzej 
Buko, Dariusz Doliński, Andrzej Friszke, 
Stanisław Gomułka, Piotr Salwa, Michał 
Tymowski; członkowie zagraniczni: Ernst 
Håkon Jahr (Norwegia), Pauline Lipman 
(USA), Anatolij V. Torkunov (Rosja).

Nowo wybrani członkowie rzeczywiści 
w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolni-
czych PAN: Jerzy Dzik, Leszek Kaczmarek, 
Marian Różycki, Piotr Węgleński; człon-
kowie korespondenci: Krzysztof Nowak, 
Henryk Okarma, Mariusz Piskuła, Ro-
muald Zabielski; członkowie zagraniczni: 
Roger Gruffydd Fenwick (Wlk. Brytania), 
Lothar Willmitzer (Niemcy). 

Nowo wybrani członkowie rzeczywiści 
w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Zie-
mi PAN: Janusz Lipkowski, Stanisław Pen-
czek, Adam Sobiczewski, Jerzy Zabczyk; 
członkowie korespondenci: Piotr Bizoń, 
Jacek Gawroński, Paweł Kulesza, Janusz 
Pempkowiak, Feliks Przytycki, Andrzej 
Sobolewski, Jacek Waluk; członkowie za-
graniczni: Bela Bollobás (Wlk. Brytania), 
Andrzej J. Buras (Niemcy), Michael Giersig 
(Niemcy), Hans von Storch (Niemcy). 

Nowo wybrani członkowie rzeczywiści 
w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN: 
Józef Głomb, Jarosław Mikielewicz, Ry-
szard Pohorecki, Antoni Rogalski, Roman 
Słowiński, Ryszard Tadeusiewicz; członko-
wie korespondenci: Elżbieta Frąckowiak, 
Andrzej Jajszczyk, Tomasz Kapitaniak, Jan 
Kiciński, Bożena Kostek, Stefan Jan Kowal-
ski, Jerzy Lis, Michał Mrozowski; członko-
wie zagraniczni: Sami Erol Gelenbe (Wlk. 
Brytania), George Voyiadjis (USA), Roland 
Wiesendanger (Niemcy). 
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Nowo wybrani członkowie rzeczywiści 
w Wydziale V Nauk Medycznych PAN: 
Andrzej Górski, Roman Kaliszan, Janusz 
Limon, Tadeusz Popiela, Tomasz Trojanow-
ski; członkowie korespondenci: Tomasz 
Brzozowski, Stanisław Czuczwar, Barbara 
Jarząb, Grzegorz Opolski, Michał Tendera, 
Andrzej Więcek; członkowie zagraniczni: 
Richard Frąckowiak (Szwajcaria), Herman 
Nys (Belgia), Noel R. Rose (USA), Broni-
sław L. Słomiany (USA). 

Zgromadzenie Ogólne PAN obrado-
wało w  roku 2013 dwukrotnie: w maju 
i w grudniu. W okresie sprawozdawczym 
podjęło 5 uchwał. Omawiano sprawy zwią-
zane z  bieżącą działalnością Akademii. 
Ważnym punktem obrad była sesja na-
ukowa poświęcona prof. Janowi Czochral-
skiemu w  60. rocznicę śmierci wybitne-
go polskiego uczonego pierwszej połowy 
XX wieku. Dla upamiętnienia tej rocznicy 
Sejm RP ustanowił rok 2013 Rokiem Jana 
Czochralskiego. Członkowie Zgromadze-
nia Ogólnego PAN podjęli dyskusję na 
temat Funduszy Europejskich w perspek-
tywie fi nansowej 2014-2020. Dyskutowano 
także w  kwestii udziału przedsiębiorstw 
w  fi nansowaniu badań naukowych oraz 
ich współpracy z jednostkami naukowymi. 
Omawiano bardzo dobre wyniki uzyskane 
przez instytuty Akademii w ocenie dzia-
łalności naukowej lub badawczo-rozwojo-
wej jednostek naukowych dokonanej przez 
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych 
w 2013 r. Zgromadzenie Ogólne PAN doko-
nało wyboru nowych członków korporacji.

W 2013 r. odbyło się 12 posiedzeń Pre -
zydium PAN, na których podjęto 49 
uchwał i ogłoszono 9 stanowisk w  spra-
wach będących przedmiotem obrad. Oma-
wiano sprawy oceny działalności jednostek 
naukowych Akademii, między innymi 
z  perspektywy wyników konkursów Na-
rodowego Centrum Nauki w latach 2011-
2012 oraz oceny parametrycznej dokonanej 

w 2013 roku. Zapoznano się z nowymi za-
sadami oceny czasopism naukowych. 

Przyjęto uchwały w  sprawach reorga-
nizacji lub likwidacji niektórych jednostek 
naukowych. Omawiano zagadnienie popu-
laryzacji nauki w Polsce, zwracając uwagę 
na konieczność profesjonalizacji w zakresie 
„science communication”. Przyjęto liczne 
uchwały w sprawach komitetów problemo-
wych. Wysłuchano informacji o działalno-
ści komitetów narodowych przy Prezydium 
PAN w kadencji 2011-2014. Podkreślono 
rolę Akademii jako pośrednika w organizo-
waniu i koordynowaniu międzynarodowej 
współpracy całego środowiska polskich 
uczonych z uczonymi zagranicznymi. Omó-
wiono realizację programu „Informatyzacja 
czasopism naukowych PAN”, wskazując 
na pozytywnie wyniki w postaci wzrostu 
poczytności czasopism Akademii oraz ko-
relację między wzrostem elektronicznego 
upowszechnienia treści czasopism a wzro-
stem współczynnika wpływu (IF) i pozycji 
poszczególnych tytułów w grupach dzie-
dzin. Prezydium zajmowało się sprawa-
mi doskonalenia kadr naukowych PAN, 
a w szczególności kwestią dofi nansowania 
przez Akademię kosztów kształcenia kadry 
naukowej jako jednego ze strategicznych 
kierunków rozwoju PAN.

Podjęto uchwały w sprawach fi nanso-
wych Akademii. Kontynuowano działania 
na rzecz uporządkowania zasobów nieru-
chomości PAN. Prezydium PAN przyjęło 
dokument „Strategia gospodarowania nie-
ruchomościami Polskiej Akademii Nauk na 
lata 2013-2015”. 

Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje 
opinie i rekomendacje w zakresie działal-
ności statutowej Akademii oraz spraw fi -
nansowych.

Odbyło się wspólne posiedzenie Pre-
zydiów Polskiej Akademii Nauk (PAN) 
i Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich (KRASP). Członkowie 
obu gremiów przyjęli wspólne stanowiska 
w  sprawach: nowelizacji ustawy „Prawo 
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zamówień publicznych”; konieczności no-
welizacji ustawy o  stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i ty-
tule w  zakresie sztuki; projektu nowe-
lizacji ustawy o  zasadach fi nansowania 
nauki; w związku z opublikowaniem arty-
kułu „Der Blutwahn” w czasopiśmie Der 
Spiegel, szkalującego postać prof. Ludwi-
ka Hirszfelda; realizacji w Polsce projek-
tu „Green University”; w  sprawie zasad 
otwartego dostępu do treści publikacji 
naukowych i edukacyjnych, a także Stano-
wisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN 
oraz Prezydium RGNiSW w sprawie zasad 
prowadzenia prac legislacyjnych dotyczą-
cych szkolnictwa wyższego i nauki.

Akademia Młodych Uczonych (AMU) 
skupia 35 członków, w tym 7 kobiet. Zebra-
nie Ogólne Akademii Młodych Uczonych 
obradowało dwukrotnie. W ramach swojej 
działalności członkowie AMU podejmowali 
zagadnienia: mobilności uczonych, analizy 
i oceny sytuacji naukowców na wczesnych 
etapach kariery oraz promocji i  rozwoju 
Akademii Młodych Uczonych, organizując 
debaty i dyskusje oraz powołując specjali-
styczne zespoły. Członkowie AMU wypo-
wiadali się też w kwestii aktów prawnych 
i dokumentów dotyczących spraw nauki, 
m.in.: „Prawo zamówień publicznych”, 
„Prawo o szkolnictwie wyższym”, „Kodeks 
etyki pracownika naukowego”.

Komitety naukowe i  problemowe 
PAN. W  2013 r. działało 16 komitetów 
problemowych i 95 komitetów naukowych. 
Prezydium PAN wyraziło zgodę na prze-
dłużenie do 31 grudnia 2013 r. działalności 
Komitetu Badań nad Zagrożeniami Zwią-
zanymi z Wodą PAN (Uchwała nr 24/2013 
Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 
5 lipca 2013 roku). 

Zgodnie z  decyzją Prezydium PAN 
z  23 kwietnia 2013 r., dokonano oceny 
działalności komitetów problemowych 
przy Prezydium PAN. Wyniki oceny, prze-

prowadzonej przez zespoły składające się 
z członków Prezydium Akademii i przed-
stawicieli Akademii Młodych Uczonych, 
przyjęto na posiedzeniu Prezydium PAN 
w dniu 29 października 2013 r. Prezydium 
pozytywnie oceniło działalność większości 
komitetów problemowych przy Prezydium 
PAN, zwracając uwagę na konieczność lep-
szego wykorzystania stron internetowych 
do promocji działalności komitetów. 

Oddziały Akademii funkcjonowały 
w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lubli-
nie, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu. Od-
działy realizowały zadania Akademii w re-
gionie oraz pełniły funkcje integracyjne 
w stosunku do życia naukowego regionu, 
w szczególności w zakresie wspierania lub 
prowadzenia prac naukowych o  istotnym 
znaczeniu dla gospodarki i kultury naro-
dowej, a także inicjowania i prowadzenia 
międzynarodowej współpracy naukowej 
z  regionami państw członkowskich Unii 
Europejskiej oraz z innymi krajami sąsia-
dującymi z Polską. Oddziały organizowały 
konferencje i  sesje naukowe, prowadziły 
działalność wydawniczą i  popularyzator-
ską, utrzymywały kontakty z zagraniczny-
mi instytucjami naukowymi. Działalność tę 
oddziały prowadziły poprzez 124 komisje 
naukowe skupiające ok. 5000 członków. 
(por. Polska Akademia Nauk Sprawozdanie 
2013, str. 18-24, CD). 

Działalnością pięciu wydziałów Aka-
demii kierowali dziekani i przewodniczący 
rad kuratorów. W roku sprawozdawczym, 
poza sprawami bieżącymi, wydziały m.in. 
opiniowały: kandydatów na członków kra-
jowych i zagranicznych Akademii, projekty 
statutów jednostek naukowych i projekty 
aktów prawnych. Prowadzono okresowe 
oceny jednostek naukowych skupionych 
w wydziałach, omawiano kwestie związane 
z kategoryzacją tych jednostek dokonaną 
przez KEJN w 2013 r. Przyznano nagrody 
naukowe wydziałów.



 | 9

Sprawozdanie 2013 |

W 2013 roku wydziały Akademii koor-
dynowały działalność łącznie 69 instytu-
tów naukowych, sprawowały nadzór na 
9 pomocniczymi jednostkami nauko-
wymi (w  tym bibliotekami w  Gdańsku 
i Kórniku oraz Archiwum w Warszawie). 
Współpracowały z 2 jednostkami nauko-
wymi spoza struktur Akademii. Status 
międzynarodowego instytutu mają 2 in-
stytuty. Uległo likwidacji Centrum Badań 
Ekologicznych (pomocnicza jednostka na-
ukowa). 

Rada Dyrektorów Jednostek Na-
ukowych Akademii. W roku 2013 Rada 
pod przewodnictwem prof. Piotra Zie-
lenkiewicza, omawiała sprawy związa-
ne z  działalnością jednostek naukowych 
PAN na posiedzeniach, które odbywały się 
z udziałem wiceprezesa PAN prof. Marka 
Chmielewskiego. W  jednym z posiedzeń 
uczestniczył prof. Marek Ratajczak, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego. Rada Dyrekto-
rów zajmowała się między innymi spra-
wami związanymi z fi nansowaniem dzia-
łalności statutowej instytutów naukowych 
PAN oraz wynikami kompleksowej oceny 
działalności naukowej lub badawczo-roz-
wojowej jednostek naukowych, przepro-
wadzonej przez Komitet Ewaluacji Jedno-
stek Naukowych, a także przewidywanymi 
konsekwencjami oceny, w tym w sferze fi -
nansowej. Ponadto Rada przygotowała pi-
semne wystąpienia w sprawach istotnych 
dla funkcjonowania instytutów PAN: do 
Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego 
– w sprawie sposobu realizacji rozporzą-
dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego z dnia 13 lipca 2012 r. w  sprawie 
kryteriów i  trybu przyznawania kategorii 
naukowej jednostkom naukowym oraz – do 
Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 
uwzględnienia instytutów PAN prowadzą-
cych studia doktoranckie, w  Programie 
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020.

Kontynuowały swoją działalność statu-
tową archiwa (w Warszawie i Krakowie) 
oraz 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 jed-
nostki organizacyjne Akademii, a  także 
zdjęcia, medale i inne obiekty. Zbiory di-
gitalizowano, mikrofi lmowano oraz podda-
wano konserwacji. Archiwa organizowały 
wystawy, konferencje i  odczyty naukowe 
tematycznie związane z  działalnością 
własną i  posiadanymi zbiorami, a  także 
imprezy upowszechnieniowe. Prowadzo-
no również działalność wydawniczą i dy-
daktyczną. Zbiory udostępniano w  pra-
cowniach naukowych, udzielano porad 
i konsultacji oraz wykonywano kwerendy. 
Między innymi w Archiwum PAN w War-
szawie zorganizowano okolicznościowe 
wystawy i  seminaria naukowe z  okazji: 
540. rocznicy urodzin Mikołaja Koperni-
ka i 500. rocznicy teorii heliocentrycznej, 
258. rocznicy urodzin Stanisława Staszica, 
60-lecia Instytutu Historii im. Tadeusza 
Manteuffl a PAN, a także poświęcone Alek-
sandrowi Kamińskiemu i  księciu Józefo-
wi Poniatowskiemu. W Archiwum Nauki 
PAN i PAU zorganizowano specjalistycz-
ne konferencje wraz z okolicznościowymi 
wystawami, m.in. „Czas zatrzymany…Fo-
tografi e w  spuściznach uczonych i  twór-
ców” z udziałem przedstawicieli polskich 
archiwów, bibliotek i muzeów oraz z oka-
zji 10-lecia współpracy Archiwum Nauki 
z  Archiwum Akademii Nauk Republiki 
Czeskiej „Na różnych drogach nauki… 
Z kontaktów uczonych polskich, czeskich 
i słowackich w XX wieku”.

Biblioteki gromadziły, opracowywały 
i udostępniały swoje zbiory, w  tym spe-
cjalistyczne, zgodnie z profi lem działania. 
Tworzono kolekcje cyfrowe, które były 
udostępniane czytelnikom drogą elek-
troniczną. Zbiory digitalizowano, a także 
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poddawano zabiegom konserwatorskim. 
Prowadzono działalność naukową, realizu-
jąc projekty badawcze. Biblioteki organizo-
wały przedsięwzięcia promocyjne i popu-
laryzatorskie prezentujące zadania własne, 
jak również związane z wydarzeniami re-
gionalnymi. Odbywały się wystawy, poka-
zy i  koncerty. Między innymi, Biblioteka 
Gdańska zorganizowała pokaz najwięk-
szych skarbów bibliotecznych, a  także 
pokaz dwutomowej, pięknie oprawionej 
i ilustrowanej Biblii z 1711 r. należącej do 
znanej gdańskiej rodziny Gralathów, którą 
Urząd Miasta Gdańska nabył we Florencji 
i przekazał Bibliotece w depozyt. W Biblio-
tece Kórnickiej zakończono projekt „Naj-
cenniejsze klejnoty kultury – spotkania 
kórnickie”, którego zadaniem była szeroka 
działalność na rzecz regionu, a także pro-
mowanie historii Biblioteki. Pracownicy 
bibliotek uczestniczyli w  konferencjach, 
sesjach naukowych i warsztatach specja-
listycznych, a  także wykonywali kweren-
dy. Prowadzono działalność wydawniczą. 
Biblioteki udostępniały również swoje 
zbiory: Biblioteka Gdańska – w  ramach 
Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, a Biblio-
teka Kórnicka – w ramach Wielkopolskiej 
Biblioteki Cyfrowej. Ponadto biblioteki 
PAN współpracowały z innymi placówka-
mi o tym charakterze w kraju i za granicą 
(por. Polska Akademia Nauk Sprawozdanie 
2013, str. 238-245, CD).

Rozwijały działalność centra Akade-
mii utworzone zgodne z przepisami usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk. Uchwałą nr 28/2013 
Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 
24 września 2013 r. utworzono Centrum 
Akademii pod nazwą Krajowe Centrum 
Nanofi zyki i  Spintroniki – SPINLAB. 
Przedmiotem działania nowo powołanego 
Centrum jest koordynacja badań ekspery-
mentalnych i  teoretycznych oraz przed-
sięwzięć o  charakterze wdrożeniowym, 
a także kształcenie kadry w zakresie fi zy-

kochemii, technologii oraz inżynierii zło-
żonych nanostruktur perspektywicznych 
dla nowatorskich zastosowań w nowocze-
snych gałęziach techniki. W  skład Cen-
trum wchodzą instytuty Polskiej Akademii 
Nauk: Instytut Fizyki PAN, Instytut Fizyki 
Molekularnej PAN, Instytut Katalizy i Fizy-
kochemii Powierzchni im. Jerzego Habera 
PAN, a także Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu i Uniwersytet w Białymstoku. 

Centrum Badawcze PAN „Konwersja 
Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłon-
nie. W  2013 r. została podpisana umo-
wa pomiędzy Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego a Instytutem Maszyn Prze-
pływowych im. Roberta Szewalskiego PAN 
o przyznaniu środków UE na zbudowanie 
i wyposażenie w  nowoczesną aparaturę 
technologiczną i  badawczą Centrum Ba-
dawczego PAN w Jabłonnie. Centrum bę-
dzie bazą laboratoryjną przeznaczoną do 
prowadzenia badań samodzielnych IMP 
PAN oraz badań realizowanych we współ-
pracy z  innymi jednostkami naukowymi 
Akademii, uczelniami i  instytutami ba-
dawczymi, a  także z wiodącymi fi rmami 
energetycznymi. Rozpoczęła działalność 
Rada ds. niekonwencjonalnych źródeł 
energii – zespół doradczy Prezesa PAN. Do 
zadań Rady m.in. należy monitorowanie 
i wspieranie działalności Centrum, propo-
nowanie rozwiązań oraz koncepcji wyko-
rzystania odnawialnych źródeł energii jako 
wkład Akademii w debatę nad założeniami 
polityki energetycznej kraju.

Jubileusze jednostek naukowych PAN. 
W 2013 roku jednostki naukowe PAN ob-
chodziły jubileusze swojego wieloletniego 
istnienia i działalności. W kontekście wy-
żej wymienionych i  innych, pozytywnych 
dla Akademii ocen, jubileusze te dowodzą, 
że czas nie ma znaczenia ani też nie jest 
przeszkodą dla realizacji pasji życiowych 
i naukowych. Jubileusze obchodziły m.in.: 
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95-lecia – Instytut Biologii Doświadczal-
nej im. Marcelego Nenckiego PAN; 80-le-
cia – Instytut Dendrologii PAN; 65-lecia 
– Instytut Badań Literackich PAN; 60-le-
cia – Archiwum PAN, Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN, Instytut Botaniki im. Wła-
dysława Szafera PAN, Instytut Budownic-
twa Wodnego PAN, Instytut Fizyki PAN, 
Instytut Geofi zyki PAN, Instytut Geografi i 
i  Przestrzennego Zagospodarowania im. 
Stanisława Leszczyckiego PAN, Instytut 
Historii im. Tadeusza Manteuffl a PAN, 
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiało-
wej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN, 
Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ichtio-
biologii i Gospodarki Rybackiej PAN. Jubi-
leusze obchodziły także: 45-lecia – Instytut 
Agrofi zyki im. Bohdana Dobrzańskiego 
PAN, 40-lecia – Instytut Języka Polskiego 
PAN, 25-lecia – Instytut Chemii Bioorga-
nicznej PAN, Oddział PAN w Lublinie – 
15-lecie swojej działalności. 

Nagrody i wyróżnienia członków i pra-
cowników PAN oraz jednostek nauko-
wych Akademii. W 2013 roku członkowie 
i pracownicy Akademii, a także jednostki 
naukowe PAN byli laureatami wielu na-
gród naukowych, m.in. Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej; konkursu popularyzator-
skiego Inter 2013; programu MISTRZ; pro-
gramu START i  in. Zostali także wyróż-
nieni nagrodami Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, 
Narodowego Centrum Nauki, Narodo-
wego Centrum Badań i  Rozwoju i  jego 
programu LIDER, nagrodami naukowy-
mi wydziałów PAN, tygodnika „Polityka” 
i licznymi prestiżowymi nagrodami krajo-
wymi i  zagranicznymi. Uczelnie krajowe 
i  instytucje zagraniczne przyznały wielu 
uczonym związanym z Polską Akademią 
Nauk najwyższe wyróżnienia honorowe – 
tytuły doktora honoris causa. 

Medale PAN przyznane przez Prezesa 
PAN w 2013 r. za szczególne zasługi dla 
rozwoju nauki polskiej i światowej zwią-

zane ze społeczną rolą nauki, otrzymały 
jednostki naukowe Akademii: Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Ba-
dań Literackich PAN, Instytut Botaniki im. 
Władysława Szafera PAN, Instytut Chemii 
Bioorganicznej PAN, Instytut Dendrologii 
PAN, Instytut Fizyki PAN, Instytut Geofi -
zyki PAN, Instytut Geografi i i Przestrzen-
nego Zagospodarowania im. Stanisława 
Leszczyckiego PAN, Instytut Historii im. 
Tadeusza Manteuffl a PAN, Instytut Oce-
anologii PAN oraz PAN Archiwum w War-
szawie. Medale otrzymali również naukow-
cy: prof. Waldemar Priebe (The University 
of Texas M.D. Anderson Cancer Center 
w Houston) oraz prof. Jerzy W. Kawiak 
(Komitet Cytobiologii PAN). 

Medale 50-lecia PAN otrzymali: prof. Jad -
wiga Siemińska-Słupska, prof. Leon Mej-
nartowicz, prof. Jerzy Zieliński, prof. Bo-
lesław Suszka. Medal PAN im. Mikołaja 
Kopernika został przyznany przez Prezy-
dium PAN prof. Leszkowi Kubickiemu za 
wybitne osiągnięcia naukowe. 

Podstawowe obszary współpracy z za-
granicą PAN to: współpraca dwustronna, 
udział w pracach organizacji międzynaro-
dowych oraz działalność stacji naukowych 
PAN za granicą. Podstawę współpracy 
dwustronnej stanowiło 81 umów i porozu-
mień zawieranych na szczeblu centralnym, 
w których uczestniczą partnerzy Akademii 
z 44 krajów. Pod względem wielkości wy-
miany osobowej pracowników naukowych, 
do głównych partnerów Akademii w 2013 
roku należy zaliczyć Francję, Rosję, Wę-
gry i Ukrainę. Niezależnie, jednostki na-
ukowe PAN realizowały własne umowy 
o współpracy z partnerami zagranicznymi 
lub współpracowały bezumownie. Kon-
tynuowano współpracę w  ramach Forum 
Akademii Nauk Państw Grupy Wyszeh-
radzkiej (V4). Polska Akademia Nauk jest 
członkiem 86 międzynarodowych organi-
zacji naukowych. Akademia prioryteto-
wo traktuje udział naukowców polskich 
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w programach badawczych realizowanych 
przez te organizacje, a także uczestnictwo 
naukowców w pracach organów zarządza-
jących organizacji międzynarodowych.

Odbyło się kilka ważnych konferencji 
naukowych, między innymi, w Warszawie 
– międzynarodowe sympozjum naukowe 
„Human Rights and Science” współorgani-
zowane przez Komisję ds. Praw Człowieka 
Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina 
i Polską Akademię Nauk, z udziałem na-
ukowców z Polski, Niemiec, USA, Szwecji, 
Słowenii i  Finlandii. Przedmiotem sym-
pozjum były wybrane naukowe aspekty 
problematyki praw człowieka, w szczegól-
ności: prawa człowieka a  edukacja, pra-
wa człowieka a nowe media. W Berlinie 
zorganizowano drugie spotkanie poświę-
cone współpracy instytutów Leibnitz-Ge-
meinschaft i Polskiej Akademii Nauk zaj-
mujących się naukami humanistycznymi, 
społecznymi oraz zagospodarowaniem 
przestrzennym. Tematem był „Naukowy 
dialog transgraniczny. Potencjał i  nowe 
wyzwania dla nauk humanistycznych 
i społecznych”, a celem – m.in. utworze-
nie wspólnego programu wymiany nauko-
wej dla młodych naukowców. Z  inicjaty-
wy wiceprezesa PAN Andrzeja Górskiego 
odbyła się w Warszawie międzynarodowa 
konferencja „Naukometryczna ocena do-
robku naukowego uczonych i  instytucji”, 
zorganizowana przez Polską Akademię 
Nauk we współpracy z Thomson Reuters. 
W Turynie miały miejsce Dni Polskie „Fe-
stiwal nowych technologii – odkryj Pol-
skę”. Przedsięwzięcie zorganizowano we 
współpracy z Ministerstwem Spraw Za-
granicznych RP. Zaprezentowano blisko 40 
wynalazków polskich uczonych, w tym 11 
opracowanych w  jednostkach naukowych 
PAN. Imprezę otworzył prezes PAN prof. 
Michał Kleiber. 

Z  inicjatywy Polsko-Chińskiego Cen-
trum Dialogu Uczonych i  Inżynierów 
w Warszawie odbyło się polsko-chińskie 
seminarium „Nowoczesne technologie 

energetyczne” z  udziałem wiceprezesa 
Chińskiej Akademii Nauk Technicznych 
prof. Ke-Chang-Xie. Tematyka seminarium 
obejmowała technologie czystowęglowe 
(gazyfi kacja i upłynnianie podziemne wę-
gla), produkcję energii elektrycznej i ciepl-
nej ze źródeł odnawialnych, modyfi kację 
urządzeń i technologii w produkcji energii 
elektrycznej metodami konwencjonalnymi 
oraz plany eksploatacji gazu łupkowego 
w  Polsce i  w  Chinach. Na zaproszenie 
Chińskiej Akademii Nauk Technicznych 
wizytę w ChRL złożyła delegacja PAN pod 
przewodnictwem prezesa PAN Michała 
Kleibera. Podpisano nowe porozumienie 
o współpracy między obiema Akademia-
mi. Wysłuchano wykładów prezesa PAN: 
„Polska Akademia Nauk – jej organizacja, 
potencjał naukowy i współpraca między-
narodowa” oraz „Zastosowanie metod 
komputerowej optymalizacji w  inżynie-
rii i  technologii”. Na zaproszenie strony 
chińskiej wiceprezes PAN Andrzej Górski 
uczestniczył w 1st Annual World Confe-
rence on Emerging Industry, gdzie m.in. 
brał udział w dyskusji panelowej „Under 
what environment and conditions will Chi-
nese cities attract experts”.

Stacje i  przedstawicielstwa naukowe 
Akademii za granicą działały w Berlinie, 
Brukseli, Kijowie, Moskwie, Paryżu, Rzy-
mie i Wiedniu, skupiając się na zadaniach 
z zakresu dwu- i wielostronnej współpracy 
naukowej oraz promocji i popularyzacji na-
uki polskiej. Organizowano spotkania na-
ukowe, wystawy i  koncerty, prowadzono 
działalność wydawniczą. Pracownicy tych 
jednostek uczestniczyli także w realizacji 
projektów badawczych. (por. Polska Aka-
demia Nauk Sprawozdanie 2013, str. 261-
269, CD).

Działalność upowszechniająca naukę. 
W 2013 r. Prezes PAN przeznaczył środ-
ki fi nansowe w wysokości 6,5 mln zł na 
realizację zadań z  zakresu działalności 
upowszechniającej naukę (DUN). Decyzję 
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o wysokości przyznanych środków podjął 
właściwy Wiceprezes PAN, po zasięgnięciu 
opinii Komisji ds. działalności upowszech-
niającej naukę. Przy ocenie wniosków o fi -
nansowanie działalności upowszechniają-
cej naukę uwzględniono znaczenie zadań 
dla działalności Polskiej Akademii Nauk, 
w  szczególności dla jej promocji i  upo-
wszechniania osiągnięć nauki oraz przyczy-
niania się do rozwoju edukacji i wzboga-
cania kultury narodowej. Przyznane środki 
przeznaczono na realizację zadań z zakre-
su działalności eksperckiej, wydawniczej, 
działalności bibliotek, udostępniania dla 
nauki zasobów muzealnych i  archiwal-
nych, tworzenia i utrzymania baz danych 
oraz innych form upowszechniania.

Ukazały się publikacje Akademii, m.in. 
kwartalniki „Nauka” i „Academia. Maga-
zyn Polskiej Akademii Nauk” (w wersji 
językowej polskiej i  angielskiej), rocz-
nik w  języku angielskim „Annual Report 
2013”, przewodnik informacyjno-naukowy 
po Akademii w języku angielskim „Direc-
tory 2013”, raport roczny z  działalności 
Akademii „Sprawozdanie 2012”. Opraco-
wano i wdrożono nową strategię popula-
ryzacji i promocji nauki prowadzoną przez 
kwartalnik „Academia …”, która łączy wy-
dania papierowe z  formami elektronicz-
nymi, umożliwiając odbiór kwartalnika 
na tabletach i smartfonach. Uruchomiono 
także nowy portal www.naukaonline.pl. 
Od maja 2013 r. ukazuje się nowy dwuty-
godnik „Panorama PAN”– informacyjno-
-promocyjne czasopismo elektroniczne. 
Jest ono dostępne poprzez pocztę elektro-
niczną lub na stronie internetowej Akade-
mii. Prowadziło działalność „The Central 
European Journal of Social Sciences and 
Humanities” (CEJSH) – Środkowoeuro-
pejskie Czasopismo Nauk Społecznych 
i Humanistycznych, będące elektronicz-
ną, ogólnie dostępną (Open Access) bazą 
danych obejmującą angielskie streszcze-
nia publikacji, ukazujących się, głównie 
w  językach narodowych, w czasopismach 

poświęconych naukom społecznym i hu-
manistycznym, wydawanych w  krajach 
członkowskich Grupy Wyszehradzkiej, 
a także w innych krajach Europy środko-
wej i wschodniej. Kontynuowano proces 
informatyzacji czasopism naukowych PAN. 
W ramach Wszechnicy PAN odbywały się 
otwarte wykłady popularnonaukowe, od 
maja 2013 roku transmitowane online 
w sieci Internet. W związku z dziesięciole-
ciem reaktywowanej Wszechnicy PAN wy-
dano publikację jubileuszową 10 lat Wszech-
nicy PAN. (por. Polska Akademia Nauk 
Sprawozdanie 2013, str. 254-260, CD).

 
Gospodarowanie nieruchomościami 

PAN. W 2013 r. kontynuowano działania 
podjęte w latach ubiegłych – m.in. zarzą-
dzano bezpośrednio nieruchomościami 
będącymi na stanie PAN – osoby prawnej, 
nieprzekazanymi jednostkom organizacyj-
nym Akademii. Nadzorowano i wspierano 
działalność zarządczą w nieruchomościach 
użyczonych instytutom lub oddanych 
w  zarządzanie jednostkom nieposiada-
jącym osobowości prawnej. Prowadzono 
w pełnym zakresie obsługę administracyj-
ną Komisji ds. gospodarowania nierucho-
mościami. Przygotowywano także projekty 
decyzji, tzw. „uwłaszczeniowych” Prezesa 
Akademii. W 2013 r. Prezes PAN wydał 
decyzje o przeniesieniu praw do nierucho-
mości na rzecz 25 instytutów.

W roku 2013 kontynuowano działania 
mające na celu ustalenie zasobu nierucho-
mości niezbędnych do realizacji zadań sta-
tutowych Akademii oraz przeznaczonych 
na utworzenie rezerwy. Skompletowano 
dane oraz przygotowano projekt wykazu 
dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz 
Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyż-
szego. Analogiczny projekt przygotowano 
(w oparciu o dane pozyskane z instytutów) 
w odniesieniu do nieruchomości będących 
własnością i pozostających w użytkowaniu 
wieczystym instytutów Akademii. Zada-
nie zrealizowano w terminie wynikającym 
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z  przepisów ustawy z  dnia 30 kwietnia 
2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące system nauki, art. 70 ust. 1. 
Kontynuowano działania mające na celu 
wytypowanie nieruchomości zbędnych do 
realizacji zadań statutowych, przeznaczo-
nych do odpłatnego zbycia lub zrzeczenia 
się na rzecz Skarbu Państwa lub gmin. 
Prowadzono i  stale aktualizowano bazę 
danych nieruchomości – gruntowych i bu-
dynkowych – będących na stanie Akademii. 
W 2013 r. prowadzono sprzedaż nierucho-
mości. Uzyskano środki fi nansowe z tytułu 
odszkodowań za grunty PAN przejęte pod 
budowę lub rozbudowę dróg. Zrealizowa-
no przychody z dzierżawy i wynajmu nie-
ruchomości zarządzanych bezpośrednio 
przez Akademię.

Nadzorowano procesy inwestycyjne 
prowadzone w  nieruchomościach Aka-
demii a fi nansowane ze środków budże-
towych, m.in. w siedzibie Oddziału PAN 
w Krakowie (kontynuacja prac z 2012 r.), 
siedzibie Stacji Naukowej PAN w Wied-
niu, obiektach Muzeum Ziemi, budynku 
Domu Rencisty, Zamku w Kórniku (Biblio-
teka Kórnicka w Kórniku), budynku przy 
Długiej 24 w Warszawie, siedzibie Aka-
demii w PKiN. W 2013 r. koordynowano 
rozpoczęte w 2012 r. działania prowadzone 
w ramach programu „System zielonych in-
westycji” fi nansowanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. (por. Polska Akademia Nauk 
Sprawozdanie 2013, str. 253 , CD).
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WYKRES 1. STRUKTURA ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW PAN W 2013 ROKU
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WYKRES 2. STRUKTURA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ORAZ WYDATKI MAJĄTKOWE 
W 2013 ROKU
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