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W stronę konsolidacji  

 

Podczas obrad 114. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w Warszawie odbyła się debata 
Uniwersytet przyszłości z udziałem Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego. 

Przedmiotem obrad było m.in. przyjęcie sprawozdania z działalności PAN w 2009 r., 
wybory członków krajowych i uzupełniające członka zagranicznego PAN oraz sprawy 
organizacyjne. 

Prof. Michał Kleiber, prezes PAN, przedstawił działalność akademii w 2009 r. W 
ostatnich latach jednostki akademii konsolidują swe struktury i potencjał naukowy. 
Po Biocentrum Ochota, które powstało w 2007 r., w 2009 podpisano umowy o 
utworzeniu kolejnych tego rodzaju konsorcjów: Centrum Badań Ziemi i Planet 
(GeoPlanet), Centrum Fizyki i Chemii Nowych Materiałów (FICHEMAT) oraz Eko-
Safety-Geo Centrum Badawcze PAN. W 2009 r., w miejsce zlikwidowanego Zakładu 
Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, powstał Instytut Środowiska 
Rolniczego i Leśnego PAN. W najbliższym czasie nastąpią kolejne zmiany 
strukturalne. W miejsce Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN i Zakładu 
Krajów Pozaeuropejskich PAN powstanie Instytut Kultur Śródziemnomorskich i 
Orientalnych PAN. Białowieski Zakład Badania Ssaków PAN zmieni się w  Instytut 
Biologii Ssaków PAN, także Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 
uzyska status instytutu. Zostanie zrestrukturyzowany Zakładu Biologii Antarktyki 
PAN. 

Jednak to wszystko nie oznacza, że sytuacja jest łatwa. Niektóre instytuty radzą sobie 
świetnie współpracując z gospodarką, patentując swe odkrycia, zdobywając znaczące 
granty. Inne są w bardzo trudnej sytuacji. – Naszym zmartwieniem jest 
nierównomierność uposażeń i finansowania, co nie wynika z różnic w jakości. 
Mapa jakości nie pokrywa się z mapą finansowania – mówi prof. Kleiber. Innym 
kłopotem jest bark możliwości prowadzenia aktywnej polityki wyboru dyrektorów 
instytutów, co wynika jedynie z braku środków na zwiększone uposażenia i 
ograniczeń prawnych w tym zakresie. 

Prezes PAN mówił też o spotkaniach naukowych, przyznanych nagrodach, patentach i 
zgłoszeniach patentowych, komitetach naukowych i problemowych, zespołach 
eksperckich i integracyjno-eksperckich, działalności międzynarodowej, działalności 
wydawniczej. 



Prof. Kleiber omówił też ustawy reformujące system nauki, przyjęte przez Sejm RP 30 
kwietnia br. Podkreślił, że w akademii dobrym pomysłem jest wprowadzenie rady 
kuratorów wydziałów, które będą nadzorowały działalność placówek badawczych, a w 
ich skład wejdą osoby przed 70. rokiem życia. Z uznaniem powitał też zapowiedź 
utworzenia Komisji ds. Etyki, która ma być umiejscowiona właśnie przy akademii. 
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