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jest zatem prezentacją całościowego do-
robku Akademii oraz realizacją ustawowe-
go zapisu, który nakłada na Prezesa PAN 
obowiązek przedstawienia Zgromadzeniu 
Ogólnemu, a następnie Prezesowi Rady 
Ministrów, corocznego sprawozdania ze 
statutowych działań i czynności Akademii. 

W sprawozdaniu, obok wybranych wa-
ż niejszych wyników badań, uzyskanych 
w ramach projektów lub zadań naukowych, 
zaprezentowane zostały osiągnięcia o zna-
czeniu ogólnospołecznym, działania zwięk-
szające innowacyjność, a także prace jed-
nostek Akademii na rzecz terytorialnych 
struktur samorządowych. Zwrócono także 
uwagę na ważne kierunki i osiągnięcia jed-
nostek badawczych PAN we współpracy 
z zagranicznymi instytucjami naukowymi. 
Takie rozłożenie akcentów sprawozdania 
uważam za służące kształtowaniu publicz-
nego wizerunku Akademii jako państwo-
wej instytucji naukowej, która realizuje 
wyraziście sformułowaną misję badawczą 
i społeczną. Ta zasada była zresztą pod-
stawą działalności kierownictwa w całej 
kadencji, którą kończy rok sprawozdaw-
czy 2014. 

Syntetyczny tekst wprowadzający przed-
 stawiony członkom korporacji jest rodza-
jem przewodnika po pełnym tekście spra-
wozdania, dołączonym do niniejszej publi-
kacji na nośniku elektronicznym. Pragnę 
wyrazić nadzieję, że lektura sprawozdania 
będzie dla uważnych czytelników wyczer-
pującym źródłem informacji o dokona-
niach Akademii w roku 2014 oraz pomocą 
w formułowaniu wniosków dotyczących jej 
przyszłych zamierzeń i planów.

Michał Kleiber
Prezes PAN w kadencji 2011-2014

Sprawozdanie za rok 2014, ostatni 
rok kadencji 2011-2014 władz Polskiej 
Akademii Nauk, zostało przygotowane, 
zgodnie z przyjętą od wielu lat zasadą, na 
podstawie informacji przekazanych przez 
jednostki organizacyjne PAN – wydziały, 
oddziały, komitety naukowe i problemo-
we, jednostki naukowe, biura i zespoły 
Kancelarii Akademii. Teksty informacji 
zostały zweryfi kowane i zatwierdzone 
przez zwierzchników jednostek organi-
zacyjnych, odpowiedzialnych za ich pracę 
w roku sprawozdawczym. Sprawozdanie 

Warszawa, czerwiec 2015  
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Członkowie Akademii uczestniczyli 
w realizacji ustawowych zadań Akademii. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 
korporacja Polskiej Akademii Nauk liczyła 
329 członków krajowych, w tym 18 kobiet 
oraz 196 członków zagranicznych, w tym 
4 kobiety (tabela).

Zgromadzenie Ogólne PAN obrado-
wało w roku 2014 trzykrotnie: w czerw-
cu, w październiku i w grudniu. Podjęło 
w okresie sprawozdawczym 9 uchwał. Pod-
czas posiedzeń omawiano sprawy związane 
z bieżącą działalnością Akademii. Między 
innymi wyłoniono Komisję Wyborczą do 
wyboru Prezesa PAN i Wiceprezesów na 
kadencję 2015-2018 oraz dokonano wybo-
ru uzupełniającego do składu Komisji Re-
wizyjnej, w związku ze śmiercią dotychcza-
sowego przewodniczącego Komisji, prof. 
Jana Wójcickiego (funkcję przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej objął prof. Roman 
Kaliszan, a zastępcy przewodniczącego 
prof. Wiesław M. Grudzewski); przedsta-
wiono informacje związane z działalnością 
Komisji do spraw etyki w nauce w 2013 r., 
która wypracowała wiele istotnych zasad, 
stanowisk i opinii, ważnych dla eliminowa-
nia patologii w polskim życiu naukowym 
i akademickim. Członkowie Zgromadzenia 
Ogólnego wybrali przedstawicieli Wydzia-
łów PAN w skład Prezydium Akademii na 
kadencję 2015-2018. Dokonano wyboru 
Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji 
do spraw etyki w nauce na kadencję 2015-
2018; powołano Oddział Polskiej Akademii 
Nauk w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą 
w Olsztynie; zapoznano się z podsumo-
waniem oceny parametrycznej komitetów 
naukowych PAN, działających przy wy-
działach Polskiej Akademii Nauk; przyjęto 
uchwały w sprawie utworzenia komitetów 
naukowych na kadencję 2015-2018 oraz 
ustalono zmiany w Regulaminie wyborów 

Prezesa i Wiceprezesów PAN. Przeprowa-
dzono – nierozstrzygnięte – wybory na Pre-
zesa PAN na kadencję 2015-2018. 

W części naukowej sesji wygłoszono 
referaty: „Transformacja gospodarczo-spo-
łeczna Polski 1989-2014 i współczesne wy-
zwania”; „Nauka, etyka i bioetyka”; „Proces 
deprecjacji urbanistyki i architektury oraz 
jej ujemne skutki dla ładu przestrzennego 
i rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 
po roku 1990” oraz „Koszty niekontrolo-
wanej urbanizacji i chaosu przestrzennego 
– wyzwania i kierunki niezbędnych zmian 
w systemie gospodarki przestrzennej”. 

 
W 2014 r. odbyło się 10 posiedzeń 

Pre zydium PAN, na których podjęto 
56 uchwał i ogłoszono 8 stanowisk w spra-
wach będących przedmiotem obrad. Mię-
dzy innymi dyskutowano na temat „Miejsce 
Polskiej Akademii Nauk w systemie nauki 
w Polsce – niezbędne zmiany w Ustawie 
o PAN”. Przedstawiono wizję kierunku 
zmian w ustawie, wskazując na potrzebę 
interdyscyplinarnego działania w obszarze 
kultury wysokiej i wspólnotowej oraz na 
powinność Akademii stanowienia standar-
dów etyki, aktywnego udziału w kształ-
ceniu kadr naukowych i zabierania głosu 
w sprawach najważniejszych dla społeczeń-
stwa. Wysłuchano informacji dotyczących 
działalności centrów Akademii utworzo-
nych w latach 2011-2013 oraz społecznego 
ruchu naukowego w Polsce. Przyjęto raport 
stanowiący podsumowanie aktualnej wie-
dzy na temat gazu ziemnego znajdującego 
się w warstwach łupkowych (tzw. „gazu 
łupkowego”). Prezydium PAN poparło sta-
nowisko KRASP wyrażające zaniepokojenie 
w sprawie warunków efektywnego udziału 
polskich naukowców w projektach progra-
mu Horyzont 2020. Zaopiniowano potrze-
bę utworzenia Oddziału PAN w Olszty-
nie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie. 
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Dokonano wyboru kandydatów Prezydium 
PAN na członków Komisji ds. etyki w na-
uce na kadencję 2015-2018. 

Przedstawiciele wydziałów  Akademii 
zrelacjonowali stan prac związanych z rea -
lizacją ustawowego obowiązku oceny in-
stytutów PAN przez Rady Kuratorów. 
Przyjęto stanowiska w sprawie wyników 
audytu w niektórych Instytutach PAN. 
Wysłuchano podsumowania oceny para-
metrycznej komitetów naukowych PAN 
przeprowadzonej przez Rady Kuratorów 
wg kryteriów wspólnych dla wszystkich 
komitetów naukowych. 

Przyjęto m.in. stanowisko w sprawie 
stosowania uboju zwierząt bez wcze-
śniejszego ogłuszania, zgodnie z metoda-
mi wymaganymi przez obrzędy religijne, 
dopuszczające ubój rytualny na potrzeby 
lokalnych i europejskich społeczności wy-
znaniowych oraz stanowisko związane 
z toczącą się w mediach dyskusją w spra-
wie dopuszczalności przeprowadzania do-
świadczeń na zwierzętach. 

Podjęto uchwały w sprawach fi nanso-
wych i majątkowych Akademii oraz w spra-
wach reorganizacji niektórych jednostek 
naukowych. 

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). Spotkanie było 
poświęcone m.in. trwającym w Sejmie RP 
pracom legislacyjnym nad nowelizacją 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i in-
nych ustaw; założeniom nowelizacji usta-
wy o PAN; działalności Narodowego Cen-
trum Nauki, Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju oraz Komitetu Ewaluacji Jedno-
stek Naukowych. Dyskutowano również 
o konsekwencjach roszczeń wynikających 
z reprywatyzacji majątku stanowiącego 
własność jednostek naukowych Akademii 

i uczelni. Członkowie obu gremiów przyję-
li wspólne stanowiska w sprawach: udziału 
budżetu państwa w fi nansowaniu skutków 
roszczeń zgłaszanych do nieruchomości 
stanowiących własność uczelni i PAN oraz 
w sprawie konieczności nowelizacji ustawy 
o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

Wysłuchano informacji o zasadach 
fi nansowania badań podstawowych i ba-
dań stosowanych w nowej perspektywie 
fi nansowej w latach 2014-2020, a także 
o modelowych rozwiązaniach fi nansowa-
nia projektów realizowanych w ramach 
programów operacyjnych: Wiedza Eduka-
cja Rozwój i Inteligentny Rozwój. 

Akademia Młodych Uczonych (AMU)
skupia 35 członków, w tym 7 kobiet. Ze-
branie Ogólne Akademii Młodych Uczo-
nych obradowało dwukrotnie. Wybrano 
władze w kadencji rozpoczynającej się 
w dniu 1 października 2014 r. w składzie: 
przewodniczący – dr hab. Jakub Fichna, 
zastępcy przewodniczącego – dr hab. Mo-
nika Kaczmarek, dr hab. Beata Hasiów-
Jaroszewska i dr hab. Michał Wierzchoń. 
Przyjęto nową wersję regulaminu AMU. 
Zorganizowano sympozjum „Mobilność 
polskich naukowców II: wnioski i reko-
mendacje” i debatę „Konfl ikt czy sztafeta 
pokoleń”, podczas których dyskutowano 
na temat kwestii związanych z modelem 
kariery naukowej w Polsce. Członkowie 
AMU włączyli się instytucjonalnie w pra-
ce nad Paktem dla Nauki, uczestniczyli 
w posiedzeniach organizowanych przez 
Die Junge Akademie (DJA) w Berlinie, 
Prezydium PAN oraz Podkomisji stałej ds. 
nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP. 

W 2014 roku w strukturze PAN działa-
ło ogółem 110 komitetów, w tym 95 ko-
mitetów naukowych i 15 komitetów pro-
blemowych.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy o PAN 
dokonano oceny parametrycznej komitetów 
naukowych działających przy Wydziałach
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Polskiej Akademii Nauk, przeprowadzo-
nej wg kryteriów wspólnych dla wszyst-
kich komitetów naukowych przez Rady 
Kuratorów. Dokonana ocena pokazuje, 
że jest wiele bardzo dobrych komitetów. 
W większości Wydziałów ponad 50% ko-
mitetów zyskało 60 i więcej punktów na 
100 możliwych. Zwrócono jednak uwa-
gę na konieczność wykorzystania stron 
www jako narzędzi integracji środowiska 
oraz wzmocnienie działalności komitetów 
w obszarze „promowania osiągnięć mło-
dych uczonych przez ich upowszechnia-
nie”. Trzy pierwsze miejsca w ocenie przy-
padły Komitetowi Metrologii i Aparatury 
Naukowej PAN z Wydziału IV Nauk Tech-
nicznych PAN, Komitetowi Nauk o Litera-
turze PAN z Wydziału I Nauk Społecznych 
i Humanistycznych PAN oraz Komitetowi 
Inżynierii Lądowej i Wodnej z Wydziału IV 
Nauk Technicznych PAN. 

Oddziały Akademii funkcjonowały 
w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lu-
blinie, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu. 
Oddziały realizowały zadania Akademii 
w regionie oraz pełniły funkcje integra-
cyjne działalności naukowej 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 komisje 
naukowe skupiające około 5000 członków 
(por. Polska Akademia Nauk Sprawozdanie 
2014, str. 16-21, CD). 

Zgromadzenie Ogólne PAN uchwałą 
z dnia 11 grudnia 2014 r. powołało Oddział 
PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzi-

bą w Olsztynie. Powołany Oddział PAN 
swoją aktywnością obejmie obszar woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego i pod-
laskiego. Inicjatywa utworzenia Oddziału 
wynikała z chęci wzmocnienia istniejącego 
potencjału naukowego w tej części Polski. 
Ze względu na położenie geografi czne Od-
działu istnieje możliwość wzmocnienia na-
ukowej współpracy transgranicznej z part-
nerami z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Nowo 
powstały Oddział przyczyni się do dalszego 
dynamicznego rozwoju nauki w północ-
no-wschodniej Polsce oraz będzie dobrym 
wsparciem innowacyjności w gospodarce. 

Działalnością pięciu wydziałów Aka-
demii kierowali dziekani, przewodniczący 
rad kuratorów oraz zastępcy przewodni-
czących. W roku sprawozdawczym, poza 
sprawami bieżącymi, wydziały m.in. zajmo-
wały się opiniowaniem: niektórych aktów 
prawnych, projektów umów o współpra-
cy z zagranicą, wniosków o fi nansowanie 
działalności statutowej i o dotacje celowe, 
wniosków w sprawie zmian w statutach 
instytutów naukowych, a także restruk-
turyzacją oraz prowadzeniem nadzoru 
merytorycznego nad jednostkami nauko-
wymi i komitetami PAN. Prowadzono po-
stępowania konkursowe dotyczące wyboru 
dyrektorów jednostek naukowych. Zakoń-
czono proces oceny jednostek naukowych 
PAN oraz komitetów naukowych działa-
jących przy Wydziałach PAN. Przyznano 
nagrody naukowe wydziałów. 

W 2014 roku wydziały Akademii ko-
ordynowały działalność łącznie 69 insty-
tutów naukowych, sprawowały nadzór 
nad 8 pomocniczymi jednostkami na-
ukowymi (w tym bibliotekami w Gdań-
sku i Kórniku oraz Archiwum w Warsza-
wie). Współpracowały z 2 jednostkami 
naukowymi spoza struktur Akademii. 
Status międzynarodowego instytutu mają 
2 instytuty. 

Ogłoszona została lista Krajowych 
Naukowych Ośrodków Wiodących na 
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lata 2014-2018. Międzynarodowe gro-
no ekspertów – w tej edycji – wyłoniło 
KNOW-y w dziedzinach nauk biolo-
gicznych, rolniczych i naukach o Ziemi. 
Zwycięskie jednostki naukowe otrzymają 
bardzo wysokie środki na dalszy rozwój 
i badania. Status Krajowego Naukowe-
go Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 
2014-2018 otrzymały najlepsze w swojej 
dziedzinie ośrodki naukowe. Laureatami 
drugiej edycji zostały cztery jednostki: Ja-
giellońskie Konsorcjum Naukowo-Bizne-
sowe dla Badań Biomolekularnych i Ko-
mórkowych (Cell-Mol-Tech), Poznańskie 
Konsorcjum RNA, Centrum Studiów Po-
larnych oraz Wrocławskie Centrum Bio-
technologii. Członkowie komisji oceniali 
m.in. potencjał naukowy jednostek i ich 
pracowników, międzynarodowe wskaźniki 
publikacji i cytowań, realizowane projekty 
badawcze, wdrożenia i patenty, plan roz-
woju naukowego. W grupie wyróżnionych 
statusem Krajowego Naukowego Ośrodka 
Wiodącego znajdują się jednostki naukowe 
Polskiej Akademii Nauk. Są to: w dziedzi-
nie nauk biologicznych – Instytut Chemii 
Bioorganicznej PAN w ramach Poznańskie-
go Konsorcjum RNA; w dziedzinie nauk 
o Ziemi – Instytut Geofi zyki PAN i Insty-
tut Oceanologii PAN w ramach Centrum 
Studiów Polarnych; w dziedzinie nauk rol-
niczych – Instytut Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda 
PAN w ramach Wrocławskiego Centrum 
Biotechnologii. 

 
Rozwijały działalność centra Akade-

mii utworzone zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk. Są to: Centrum Badań 
Ziemi i Planet (GeoPlanet); Interdyscy-
plinarne Centrum Nauk Fizycznych, Che-
micznych i Medycznych (ICNFCM); Cen-
trum Badań Materiałów Zaawansowanych 
i Struktur Inteligentnych CAMS2 oraz Kra-
jowe Centrum Nanofi zyki i Spintroniki –
SPINLAB. 

W roku sprawozdawczym w Centrum 
Badawczym PAN „Konwersja Energii 
i Źródła Odnawialne” w Jabłonnie, 
zgodnie z harmonogramem realizacji, 
trwały prace budowlane w pomieszcze-
niach przeznaczonych na pięć laborato-
riów. Została podpisana umowa pomiędzy 
Marszałkiem Województwa Mazowieckie-
go a Instytutem Maszyn Przepływowych 
im. Roberta Szewalskiego PAN. Na koniec 
roku 2014 zakończono prace budowlane 
i przystąpiono do montażu zakontraktowa-
nych w ramach projektu specjalistycznych 
urządzeń technologicznych i budowla-
nych. Równocześnie z procesami instala-
cyjnymi Instytut Maszyn Przepływowych 
PAN pracuje nad uściślaniem programów 
badawczych Centrum. Centrum będzie 
bazą laboratoryjną przeznaczoną do pro-
wadzenia 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. 

Kontynuowały swoją działalność statu-
tową Archiwa (w Warszawie i Krakowie) 
i samodzielne biblioteki (w Gdańsku 
i Kórniku). Współpracowano z Bibliote-
ką 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 te-
matycznie związane z działalnością własną 
i posiadanymi zbiorami, a także imprezy 
upowszechnieniowe. Prowadziły również 
działalność wydawniczą i dydaktyczną. 
Zbiory udostępniano w pracowniach na-
ukowych, udzielano porad i konsultacji 
oraz wykonywano kwerendy. Między in-
nymi w Archiwum PAN w Warszawie
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zorganizowano wernisaż wystawy przygo-
towanej z okazji 100. rocznicy wybuchu 
I wojny światowej „Drogi do niepodległo-
ści w zasobie PAN Archiwum w Warsza-
wie” oraz zaprezentowano wystawę „Ta-
deusz Manteuffel. Człowiek szlachetnego 
serca, wielkiego umysłu, niezłomnego 
charakteru”. Archiwum PAN zajmowało 
się również organizacją lub współorga-
nizacją sympozjów i seminariów nauko-
wych, m.in. specjalnym sympozjum rocz-
nicowym upamiętniającym postać Ludwika 
Hirszfelda. Sympozjum temu towarzyszyła 
wystawa „Historia jednego życia”. Archi-
wum Nauki PAN i PAU współorganizo-
wało specjalistyczne konferencje wraz 
z okolicznościowymi wystawami: „Ocean 
wszechrzeczy…w spuściznach ludzi na-
uki i kultury” i „Odłamki pamięci o Wiel-
kiej Wojnie” (wystawa zorganizowana 
z okazji 100. rocznicy wybuchu I wojny 
światowej). 

Biblioteki gromadziły, opracowywały 
i udostępniały swoje zbiory, w tym spe-
cjalistyczne, zgodnie z profi lem działania. 
Tworzono kolekcje cyfrowe, które były 
udostępniane czytelnikom drogą elektro-
niczną. Zbiory digitalizowano, a także 
poddawano zabiegom konserwatorskim. 
Prowadzono działalność naukową, reali-
zując projekty badawcze. Biblioteki or-
ganizowały przedsięwzięcia promocyjne 
i popularyzatorskie prezentujące zadania 
własne, jak również związane z wydarze-
niami regionalnymi. Odbywały się wysta-
wy, pokazy i koncerty. Pracownicy bibliotek 
uczestniczyli w konferencjach, sesjach na-
ukowych i warsztatach specjalistycznych, 
a także wykonywali kwerendy. Prowadzono 
działalność wydawniczą. Biblioteki udo-
stępniały również swoje zbiory: Biblioteka 
Gdańska – w ramach Pomorskiej Bibliote-
ki Cyfrowej, a Biblioteka Kórnicka – w ra-
mach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. 
Ponadto biblioteki PAN współpracowały 
z innymi placówkami o podobnym cha-
rakterze w kraju i za granicą (por. Polska

Akademia Nauk Sprawozdanie 2014, 
str. 225-232, CD).

Jubileusze jednostek naukowych PAN
W 2014 roku jednostki naukowe PAN 
obchodziły jubileusze swojego wielolet-
niego istnienia i działalności. Jubileusze 
obchodziły m.in.: 65-lecia – Instytut Sztu-
ki; 60-lecia – Centrum Materiałów Poli-
merowych i Węglowych, Instytut Genetyki 
Roślin, Instytut Historii Nauki im. Ludwi-
ka i Aleksandra Birkenmajerów, Instytut 
Mechaniki Górotworu, Instytut Slawistyki, 
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt; 
50-lecia – Instytut Chemii Organicznej; 
40-lecia – Instytut Genetyki Człowieka 
i utworzenia Ogrodu Botanicznego.

Nagrody i wyróżnienia członków i pra-
cowników PAN oraz jednostek nauko-
wych Akademii
W 2014 roku Medalem im. Stefana Ba-
nacha uhonorowany został prof. Tomasz 
Łuczak, członek korespondent PAN. Me-
dalem Polskiej Akademii Nauk odznaczeni 
zostali: prof. Bernd Hoffmann, prof. Iza-
sław Frenkel, prof. Zbigniew Strzelecki 
oraz instytuty PAN: Instytut Chemii Orga-
nicznej, Instytut Historii Nauki im. Ludwi-
ka i Aleksandra Birkenmajerów, Instytut 
Mechaniki Górotworu, Instytut Slawistyki, 
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt 
i Instytut Sztuki. 

Członkowie PAN i pracownicy Aka-
demii, a także jednostki naukowe PAN, 
byli laureatami wielu nagród naukowych 
i wyróżnień naukowych, m.in. Funda-
cji na rzecz Nauki Polskiej; Narodowego 
Centrum Nauki 2014; konkursu Popula-
ryzator Nauki 2014; programów MISTRZ 
i START; konkursu popularyzatorskiego 
Inter2014; konkursu Generacja Przyszło-
ści i Diamentowego Grantu, Literackiej 
Nagrody Nike, plebiscytu „NAUKA TO 
WOLNOŚĆ”. Zostali także wyróżnieni na-
grodami Prezesa Rady Ministrów, Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodami
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naukowymi wydziałów PAN, rektorów 
uczelni wyższych, nagrodami resortowymi 
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. 

Podstawowe obszary współpracy z za-
granicą PAN to: współpraca dwustronna, 
prace organizacji międzynarodowych oraz 
działalność stacji naukowych PAN za gra-
nicą. Podstawę współpracy dwustronnej 
stanowiło 80 umów i porozumień zawie-
ranych na szczeblu centralnym, w których 
uczestniczą partnerzy Akademii z 43 kra-
jów. W 2014 r. podpisano pierwsze poro-
zumienie o współpracy naukowej między 
PAN a Europejską Organizacją Badań Ją-
drowych (CERN). Pod względem wielkości 
wymiany osobowej pracowników nauko-
wych, do głównych partnerów Akademii 
w 2014 roku należy zaliczyć: Francję, Wę-
gry i Ukrainę. Kontynuowano współpracę 
w ramach Forum Akademii Nauk Państw 
Grupy Wyszehradzkiej (V4). Polska Akade-
mia Nauk jest członkiem 71 międzynaro-
dowych organizacji naukowych. Akademia 
priorytetowo traktuje udział naukowców 
polskich w programach badawczych re-
alizowanych w ramach tych organizacji, 
a także uczestnictwo naukowców w pra-
cach organów zarządzających organizacja-
mi międzynarodowymi.

Odbyło się kilka ważnych konferen-
cji oraz innych imprez naukowych, m.in. 
w Warszawie odbył się Polsko-Niemiec-
ki Szczyt Naukowy, zorganizowany przez 
Polską Akademię Nauk i Stowarzyszenie 
Helmholtza oraz Berlińsko-Branden burską 
Akademię Nauk. Tematyka spot kania, kon-
centrowała się wokół zagadnień  związa-
nych z sytuacją w obszarze nauki w Pol-
sce i w Niemczech oraz z wyzwaniami na 
przyszłość, także w kontekście europej-
skim. Omawiane były polskie i niemieckie

strategie w dziedzinach nauki, edukacji 
i innowacyjności oraz formułowane były 
wyzwania i wyznaczane cele na najbliższe 
lata. Z inicjatywy Wiceprezesa PAN, prof. 
Andrzeja Górskiego odbyła się w Warsza-
wie międzynarodowa konferencja „Is the 
Physician-Scientist Vanishing”, poświęco-
na znaczeniu pracy naukowej w rozwoju 
współczesnej medycyny i jej roli w dy-
daktyce oraz analizie zjawiska spadku za-
interesowania lekarzy pracą badawczą. 
W związku z zainteresowaniem, jakie 
wzbudziło opublikowanie drugiej i trzeciej 
części Piątego Raportu Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmian Klimatycznych, Polska 
Akademia Nauk we współpracy z Amba-
sadami Republiki Francuskiej, Zjednoczo-
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej oraz Republiki Federalnej Nie-
miec zorganizowała w Warszawie deba-
tę „Zmiany klimatu – czy jest gorzej niż 
zakładaliśmy? Najnowsze ustalenia Mię-
dzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klima-
tycznych (IPCC)”. W debacie wzięli udział 
francuscy, niemieccy, brytyjscy i polscy na-
ukowcy, którzy wnieśli wkład w tworzenie 
Raportu. 

Stacje i przedstawicielstwa naukowe 
Akademii za granicą działały w Berlinie, 
Brukseli, Kijowie, Moskwie, Paryżu, Rzy-
mie i Wiedniu, a ich działalność skupiona 
była na zadaniach z zakresu dwu- i wielo-
stronnej współpracy naukowej oraz pro-
mocji i popularyzacji nauki polskiej. Or-
ganizowano spotkania naukowe, wystawy, 
prowadzono działalność wydawniczą. Pra-
cownicy tych jednostek uczestniczyli także 
w realizacji projektów badawczych. W dniu 
5 grudnia odbyły się uroczystości związa-
ne z otwarciem Przedstawicielstwa Polskiej 
Akademii Nauk w Kijowie. Ceremonia 
uroczystego otwarcia Przedstawicielstwa 
połączona została z wręczeniem nagród 
laureatom Konkursu wspólnej nagrody 
Prezesa PAN i Prezydenta NANU za wy-
bitne osiągnięcia naukowe, w wyniku pro-
wadzonych wspólnych badań naukowych
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przez uczonych obu krajów oraz nomi-
nacji członkom nowo powołanej Rady 
Programowej Przedstawicielstwa (por. Pol-
ska Akademia Nauk Sprawozdanie 2014, 
str. 248-255, CD).

Działalność upowszechniająca naukę
W 2014 r. Prezes PAN przeznaczył środ-
ki fi nansowe w wysokości 5,8 mln zł na 
realizację zadań z zakresu działalności 
upowszechniającej naukę (DUN). Wydat-
kowano 91,41% przyznanej kwoty. Decyzję 
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 upowszechniających jej 
dorobek, a także przyczyniających się do 
rozwoju edukacji i wzbogacania kultury 
narodowej. 

Przyznane środki zostały przeznaczo-
ne na realizację zadań z zakresu działal-
ności eksperckiej, wydawniczej, tworzenia 
i utrzymania baz danych oraz upowszech-
niania. Wykonane ekspertyzy dotyczyły 
przede wszystkim zagadnień istotnych dla 
życia społecznego i gospodarczego kraju. 
Opracowano m.in. ekspertyzy na temat 
stanu i perspektyw rozwoju technologii 
odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz 
konsekwencji migracji poakcesyjnych lud-
ności Polski jako jednego z kluczowych 
procesów społecznych dla kraju. Reali-
zowano zadania wydawnicze. Akademia 
utrzymywała ciągłość ukazywania się ni-
skonakładowych, najważniejszych w da-
nych specjalnościach naukowych czaso-
pism. Wydano czasopisma umieszczone na 
tzw. liście fi ladelfi jskiej oraz uwzględniane 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w ocenach parametrycznych jed-
nostek. Ukazywały się również publikacje 
naukowe, popularnonaukowe i upowszech-
niające naukę PAN m.in. kwartalniki Na-

uka i Academia. Magazyn Polskiej Akademii 
Nauk, rocznik w języku angielskim Annual 
Report 2014, roczny raport z działalności 
Akademii Sprawozdanie 2013, dwutygodnik 
PANorama PAN – informacyjno-promocyj-
ne czasopismo elektroniczne. Prowadziło 
działalność czasopismo elektroniczne The 
Central European Journal of Social Sciences 
and Humanities (CEJSH) – Środkowoeu-
ropejskie Czasopismo Nauk Społecznych 
i Humanistycznych. Na stronie interneto-
wej Akademii działał portal pn. Czytelnia 
Czasopism. 
Środki fi nansowe przeznaczono także 

na realizację zadań mających na celu two-
rzenie, utrzymanie i rozbudowę baz da-
nych w jednostkach organizacyjnych PAN.

Konferencje dofi nansowane przez PAN 
dotyczyły zagadnień istotnych dla nauki 
polskiej, a także istotnych z punktu widze-
nia problemów życia społecznego. Organi-
zowanie warsztatów i szkół dla młodych 
naukowców przyczyniało się do kształce-
nia młodego pokolenia badaczy. Wystawy 
miały na celu zaprezentowanie odbiorcom 
z różnych kręgów społecznych najciekaw-
szych kolekcji przyrodniczych oraz zaso-
bów muzealnych zgromadzonych przez 
jednostki PAN. Przygotowane wystawy 
charakteryzowały się wysokim poziomem 
merytorycznym, atrakcyjnością tematyki 
oraz wysokimi walorami edukacyjnymi 
(por. Polska Akademia Nauk, Sprawozda-
nie 2014, str. 241-247, CD). 

Gospodarowanie nieruchomościami PAN
Biuro Gospodarowania Nieruchomościami 
sprawuje bezpośredni nadzór nad gospo-
darowaniem nieruchomościami przejętymi 
po zlikwidowanych zakładach działalności 
pomocniczej oraz zarządza tymi nierucho-
mościami przy wsparciu administratorów 
– pracowników Kancelarii zatrudnionych 
w terenie. Zarządza bezpośrednio nieru-
chomościami, będącymi na stanie PAN 
– osoby prawnej, nieprzekazanymi jed-
nostkom organizacyjnym Akademii. Nad-
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zoruje i wspiera działalność zarządczą 
w nieruchomościach użyczonych instytu-
tom lub oddanych w zarządzanie jednost-
kom nieposiadającym osobowości prawnej. 
Uprawnieni pracownicy Biura kontrolują 
prace inwestycyjne i remontowe oraz dzia-
łania związane z gospodarowaniem nieru-
chomościami. 

Biuro przygotowuje dla Komisji ds. go-
spodarowania nieruchomościami informa-
cje dotyczące wniosków o przeniesienie na 
rzecz instytutów praw do nieruchomości 
przysługujących Akademii, w tym: spraw-
dza kompletność wniosków, przedstawia 
informacje o stanie formalnoprawnym 
nieruchomości objętych wnioskami (na 
podstawie danych zgromadzonych w ba-
zie nieruchomości) i informacje o sposo-
bie gospodarowania nieruchomościami 
(dzierżawy/najem) objętymi wnioskami. 
Przygotowuje także projekty decyzji tzw. 
„uwłaszczeniowych” Prezesa Akademii 
w tym zakresie. W 2014 r. Prezes PAN 
wydał 12 decyzji o przeniesieniu praw 
do nieruchomości na rzecz instytutów, 
a w przypadku dwóch jednostek, prawa 
przysługujące Akademii do nieruchomo-
ści zostały przeniesione umową w formie 
aktu notarialnego. Biuro przygotowuje 
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 przeznaczonych na rezerwę. Na ko-
niec 2014 r. zaawansowanie prac zmierza-

jących do opracowania wykazu wyniosło 
90%. Prowadzona i stale aktualizowana 
jest baza danych obejmująca nieruchomo-
ści – gruntowe i budynkowe – będące na 
stanie Akademii. 

W 2014 r. przeprowadzono 16 prze-
targów na zbycie nieruchomości, jednak 
jedynie dwa postępowania zakończyły się 
wyłonieniem nabywcy nieruchomości. 
Przeprowadzono sprzedaż nieruchomości 
na kwotę 3.432.992,72 zł, co stanowiło 
71,4% zaplanowanych przychodów z tego 
tytułu. Różnica pomiędzy zaplanowany-
mi a uzyskanymi przychodami wynikała 
z braku zainteresowania nabyciem nieru-
chomości m.in. w Niedźwiedzim Rogu, 
Baranowie, Lubiewie, Szczecinie, Kórniku 
i Dziećmierowie. 

Zrealizowano przychody z dzierżawy 
i wynajmu nieruchomości zarządzanych 
bezpośrednio przez Akademię na kwotę 
1.059.134,47 zł (113% zaplanowanych 
przychodów z tego tytułu). Należności 
na koniec 2014 r. z tytułu dzierżaw i naj-
mu wyniosły 46.015 zł. Prowadzone są 
postępowania mające na celu odzyskanie 
należności. 

Biuro nadzorowało procesy inwestycyj-
ne prowadzone w nieruchomościach Aka-
demii a fi nansowane ze środków budże-
towych na łączną kwotę 2.298.537,02 zł. 
Budowlane prace inwestycyjne dotyczyły 
Zamku w Kórniku, Pałacu Działyńskich 
w Poznaniu, Pałacu w Jabłonnie oraz 
Domu Rencisty w Konstancinie-Jeziornie.
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WYKRES 1. STRUKTURA ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW PAN W 2014 ROKU

Dotacja podmiotowa 
62%

Przychody z prowadzonej 
dzia alno ci 

25%

Pozosta e przychody 
10%

Dotacja celowa na 
inwestycje i inne dotacje 

celowe 
3%

Dotacja podmiotowa
Przychody z prowadzonej dzia alno ci
Pozosta e przychody
Dotacja celowa na inwestycje i inne dotacje celowe

119 254 tys. .
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Wynagrodzenia i sk adki 
od nich naliczane 

41%

Zakup towarów i us ug 
26% Amortyzacja 

13%

Pozosta e koszty 
16%

rodki na wydatki 
maj tkowe 

4%
Wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane
Zakup towarów i us ug
Amortyzacja
Pozosta e koszty

rodki na wydatki maj tkowe

129 993 tys. 

WYKRES 2. STRUKTURA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ORAZ WYDATKI MAJĄTKOWE 
W 2014 ROKU




