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Nr 

kolejny 

wpisu

Pełna i skrócona nazwa instytutu, 

siedziba instytutu i adres, REGON, NIP

Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz 

dokumentów o utworzeniu instytutu
U w a g i

Instytut Podstaw Informatyki 

Polskiej Akademii Nauk – IPI PAN,

000326635,

4)  kształcenie pracowników naukowych i specjalistów 

o szczególnych kwalifikacjach w zakresie informatyki;Zmiana statutu zatwierdzona przez 

Prezesa PAN w dniu 18 grudnia 2015r.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

2)  prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych 

badań do gospodarki;

1)  prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki i jej 

interdyscyplinarnych zastosowań;Statut zatwierdzony przez Prezesa 

Polskiej Akademii Nauk 8 czerwca 

2011r.

Zmiana statutu zatwierdzona przez 

Prezesa PAN w dniu 26 maja 2015r.

Uchwała Wydziału IV 

z dnia 18 czerwca 

1998r.Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5,

8)  upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;

7)  rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez 

tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów 

badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;

525-000-94-01.

 DZIAŁ I – OZNACZENIE INSTYTUTU

4

Przedmiot działania Instytutu

3)  wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań 

naukowych w dziedzinach nauk technicznych i nauk 

matematycznych w zakresie informatyki i jej interdyscyplinarnych 

zastosowań oraz upowszechnianie wyników tych badań.

9)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących 

przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

Uchwała nr 10/76 Prezydium PAN z dnia 

30 listopada 1976r. sprawie utworzenia 

Instytutu Podstaw Informatyki PAN 

zatwierdzona przez Prezesa Rady 

Ministrów w dniu 19 stycznia 1977r.

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).

6)  współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym 

w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich 

wdrożenia;

5)  współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi 

i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań 

naukowych i prac rozwojowych;

_
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Prof. dr hab. Mieczysław Kłopotek – zastępca przewodniczącego 

Rady Naukowej.

Prof. Andrzej Skowron – zastępca przewodniczącego Rady 

Naukowej,Mgr Krzysztof Kossobudzki – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki – dyrektor,

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

_ _

Prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek – zastępca dyrektora ds. naukowych,

Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki – przewodniczący Rady Naukowej,
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_ Pismo dyrektora 

Instytutu z dnia 

13.11.1998r. 

stwierdzające, iż 

Instytut jest 

wyposażony w środki 

niezbędne do 

prowadzenia 

działalności 

statutowej.

Sprawozdanie finansowe za 2014r. – Zatwierdzenie Nr 42/2015 

rocznego sprawozdania finansowego jednostki naukowej PAN 

o nazwie Instytut Podstaw Informatyki PAN z siedzibą 

w Warszawie.

Prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Ordona 21 

w Warszawie, wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie 

budynków i innych urządzeń, wpisane do księgi wieczystej 

WA4M/00228602/9.

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

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

–––
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