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Instytut Parazytologii im. Witolda 

Stefańskiego  Polskiej Akademii 

Nauk – IP PAN,

ul. Twarda 51/55, Warszawa,

000326322,

525-000-85-83.

1)  prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników;

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

1)  Instytut prowadzi badania naukowe z zakresu parazytologii 

ogólnej, weterynaryjnej, medycznej, środowiskowej oraz z dziedzin 

pokrewnych.

Uchwała nr 5/80 z dnia 29.04.1980r. 

w sprawie utworzenia Instytutu 

Parazytologii PAN zatwierdzona przez 

Prezesa RM w dniu 6.06.1980r. decyzją 

nr 59/83 Sekretarza Naukowego PAN 

z 30.11.1983r. w sprawie zmiany nazwy 

Instytutu.

2)  Instytut realizuje własne plany badawcze zatwierdzone przez 

Radę Naukową Instytutu oraz badania pozaplanowe własne i zlecane 

przez inne jednostki budżetowe bądź gospodarcze, krajowe jak 

również zagraniczne.

Statut zatwierdzony przez Prezesa 

Polskiej Akademii Nauk 9 maja 2011r.

9)  prowadzenie działalności wydawniczej;

Uchwała Wydziału II 

Nauk Biologicznych 

PAN z dnia 

8.09.1998r. 

uchwalona na 

podstawie art. 109 

ustawy z dnia 

25 kwietnia 1997r. 

o Polskiej Akademii 

Nauk (Dz. U. Nr 75, 

poz. 469 i Nr 141, 

poz. 943).

7)  wykonywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie 

problematyki naukowej Instytutu;

 DZIAŁ I – OZNACZENIE INSTYTUTU

4

Przedmiot działania Instytutu

2)  kształcenie i doskonalenie kadry naukowej oraz nadawanie stopni 

naukowych w zakresie nauk biologicznych na podstawie 

posiadanych uprawnień;

6)  wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;

5)  współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi 

i dydaktycznymi, w szczególności w zakresie badań naukowych oraz 

prac rozwojowych;

4)  upowszechnianie wiedzy w zakresie parazytologii;

3)  przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki 

(gospodarki);

8)  organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, 

sympozja);

_
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10)  organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz 

dokumentacyjno-informatycznych w zakresie swojej działalności 

naukowej;

11)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących 

przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk 

z zakresu swojej działalności.
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_ Prof. dr hab. Mieczysława Boguś – przewodnicząca Rady Naukowej,

Prof. dr hab. Piotr Kurnatowski – zastępca przewodniczącej Rady 

Naukowej,

_

Prof. dr hab. Władysław Cabaj – zastępca dyrektora ds. ogólnych.

Prof. dr hab. Bożena Moskwa – dyrektor,

Dr hab. Anna Rocka – zastępca przewodniczącej Rady Naukowej.

Prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz – zastępca dyrektora ds. 

naukowych,

DZIAŁ II – ORGANIZACJA INSTYTUTU

3

Imiona i nazwiska przewodniczącego rady naukowej instytutu i jego zastępców
Imiona i nazwiska: dyrektora instytutu, jego zastępców oraz osób mających 

pełnomocnictwa ogólne

2

3



POLSKA AKADEMIA NAUK

Rejestr instytutów naukowych

Nr rejestru: RIN-II-10/98

1 4

Nr 

kolejny 

wpisu

U w a g i

_ Pismo 

przewodniczącego 

Wydziału II PAN 

z dnia 25.11.1998r., 

iż Instytut jest 

wyposażony 

w niezbędne środki.

_ Sprawozdanie finansowe za 2014r. – Zatwierdzenie Nr 22/2015 

rocznego sprawozdania finansowego jednostki naukowej PAN 

o nazwie Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN 

z siedzibą w Warszawie.

DZIAŁ III – MIENIE INSTYTUTU

2 3

Wzmianka o prawach instytutu do posiadanego mienia, o obciążeniu środków 

trwałych instytutu prawami rzeczowymi 
Wzmianka o złożeniu do rejestru sprawozdania finansowego za ostatni rok
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– – – –

DZIAŁ IV - LIKWIDACJA LUB UPADŁOŚĆ INSTYTUTU

2 3
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