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1.  Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997r. 

o Polskiej Akademii Nauk. (Dz. U. Nr 75, 

poz. 469 i Nr 141, poz. 943),

31-342 Kraków, 

ul. E. Radzikowskiego 152,

000326983,

PL 6750000444.

 DZIAŁ I – OZNACZENIE INSTYTUTU
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Przedmiot działania Instytutu

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych 

w zakresie nauk fizycznych i pokrewnych oraz upowszechnianie wyników 

tych badań.

2.  Statut Polskiej Akademii Nauk 

nadany uchwałą nr 4/97 przez 

Zgromadzenie Ogólne PAN z dnia 

19 grudnia 1997r. zatwierdzony przez 

Prezesa Rady Ministrów w dniu 

23 marca 1998r.,

3.  Uchwała nr 7 Prezydium Polskiej 

Akademii Nauk z dnia 12 czerwca 

2001r. w sprawie utworzenia Instytutu 

Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego  Polskiej Akademii 

Nauk,

4.  Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie 

przekształcenia Instytutu Fizyki 

Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego  w Krakowie 

w Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego  Polskiej Akademii 

Nauk (Dz. U. z 2003r. Nr 151, 

poz. 1466),

-  pokrewnych, w szczególności takich jak: biologia radiacyjna 

i środowiskowa, fizyka środowiska, fizyka medyczna, dozymetria, 

geofizyka, radiochemia, fizyka nowych materiałów oraz badania 

interdyscyplinarne;

-  fizyki materii skondensowanej,

1)  prowadzenie prac badawczych w zakresie fizyki w specjalnościach 

naukowych:

_ _

5)  prowadzenie Międzynarodowego Studium Doktoranckiego;

6)  współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, instytutami 

badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie 

badań naukowych i prac rozwojowych oraz budowy aparatury 

i infrastruktury naukowej;

-  fizyki i astrofizyki cząstek elementarnych,

Instytut Fizyki Jądrowej 

im. Henryka 

Niewodniczańskiego  Polskiej 

Akademii Nauk,

-  fizyki jądrowej i oddziaływań silnych,

4)  kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych 

kwalifikacjach w zakresie wymienionym w pkt 1 oraz prowadzenie 

praktyk studenckich, prac dyplomowych i staży naukowych;

3)  wspieranie rozwoju kadry naukowej, a zwłaszcza osób 

rozpoczynających karierę naukową;

2)  prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do 

gospodarki;

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
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5.  Statut zatwierdzony przez Prezesa 

Polskiej Akademii Nauk 2 marca 2011r.

Zmiana do statutu zatwierdzona przez 

Prezesa PAN w dniu 26 wrzesnia 2016 r.

9)  upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;

8)  rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie 

konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie 

z partnerami zagranicznymi;

1)  prowadzenie badań naukowych;

10)  organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-

informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

9)  współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach 

określonych wyżej;

8)  organizowanie zebrań naukowych, w szczególności konferencji, 

zjazdów, sympozjów naukowych, warsztatów i szkoleń;

7)  opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki 

naukowej realizowanej w Instytucie;

6)  współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;

5)  działania związane z ochroną własnych oryginalnych rozwiązań 

naukowo-technicznych w kraju i za granicą;

4)  prowadzenie działalności z zakresu kształcenia studentów, 

doktorantów oraz innych specjalistów poprzez organizacje kursów, 

wykładów, seminariów, warsztatów i szkoleń;

3)  nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

2)  publikowanie wyników prac badawczych;

Zadania wymienione wyżej Instytut realizuje w szczególności przez:

10)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących 

przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

7)  współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie 

badań naukowych i prac rozwojowych celu ich wdrożenia;
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Dr hab. Andrzej Horzela – zastępca przewodniczącego Rady Naukowej.

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

Prof. dr hab. Antoni Szczurek – przewodniczący Rady Naukowej,

Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak – zastępca dyrektora ds. naukowych,

Prof. dr hab. Marek Jeżabek – dyrektor,

Mgr Magdalena Zydek – zastępca dyrektora ds. administracyjno-

Prof. dr hab. Henryk Wilczyński – zastępca przewodniczącego Rady 

Naukowej,

__

Prof. dr hab. Piotr Jan Zieliński – zastępca przewodniczącego Rady 

Naukowej,

Dr hab. inż. Maciej Budzanowski – zastępca dyrektora ds. naukowo-

technicznych,
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_ _Sprawozdanie finansowe za 2015r. – Zatwierdzenie Nr 45/2016 rocznego 

sprawozdania finansowego jednostki naukowej PAN o nazwie Instytut 

Fizyki Jądrowej PAN z siedzibą w Krakowie.

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

Prawo użytkowania wieczystego gruntu do 11.03.2090r. opisanego 

w KW Nr 58975, dz. Nr 1029/1, dz. Nr 1019/8, dz. Nr 1019/10, 

dz. Nr 1019/11 prowadzonej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego dla Krakowa-Podgórza. Właściciel budynków i urządzeń 

znajdujących się na wymienionych działkach.
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DZIAŁ IV - LIKWIDACJA LUB UPADŁOŚĆ INSTYTUTU

2 3

Wzmianka dotycząca likwidacji instytutu lub jego upadłości Imię i nazwisko likwidatora lub syndyka masy upadłościowej
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