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DZIAŁ I – OZNACZENIE INSTYTUTU
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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

Przedmiot działania Instytutu

Uwagi

_

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej
Akademii Nauk, IAiE PAN,
Warszawa, Al. Solidarności 105,
000325788,
525-000-88-44.

Uchwała nr 83/53 z dnia 2.06.1953r.
Prezydium PAN w sprawie powołania
Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN
zatwierdzona uchwałą nr 878/53 Prezydium
Rządu z dnia 19.11.1953r. Decyzja nr 15/92
Sekretarza Naukowego PAN z dnia
12.02.1992r. w sprawie zmiany nazwy
Instytutu.
Statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej
Akademii Nauk dnia 14 czerwca 2011r.
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Instytut powołany jest do prowadzenia badań naukowych
w zakresie archeologii, etnologii i historii kultury materialnej,
szczególnie istotnych dla rozwoju tych dziedzin w kraju.
Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie badań naukowych w zakresie archeologii,
etnologii i historii kultury materialnej, w powiązaniu z innymi
naukami;
2) upowszechnianie wyników badań naukowych w zakresie
dziedzin reprezentowanych w Instytucie;
3) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów
o szczególnych kwalifikacjach w zakresie archeologii, etnologii
i historii kultury materialnej;
4) działanie na rzecz ochrony dóbr kultury w dziedzinach
określonych wyżej;
5) prowadzenie działalności wydawniczej;
6) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących
przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.
Realizacja zadań Instytutu odbywa się w zakresie dostępnych mu
środków.
1. Zadania wyżej wymienione, Instytut realizuje w szczególności
przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikację wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych;

Uchwała nr 2/98
Wydziału I PAN
z dnia
3.11.1998r.
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).

4) prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych oraz
inną działalność z zakresu kształcenia na zasadach określonych
w przepisach o szkolnictwie wyższym;
5) współpracę z uczelniami, instytutami badawczymi
i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań
naukowych i kształcenia;
6) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej
i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami
zagranicznymi;
7) opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie
dyscyplin naukowych reprezentowanych w Instytucie;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencji, zjazdów,
sympozjów naukowych itp.);
9) współdziałanie z instytucjami ochrony dóbr kultury
w dziedzinach określonych wyżej;
10) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy
w dziedzinach określonych wyżej;
11) wykonywanie umów lub porozumień zawieranych z innymi
ośrodkami naukowo-badawczymi, naukowo-dydaktycznymi,
przedsiębiorstwami i osobami;
12) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie
ochrony własnych praw autorskich, w tym oryginalnych
rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
13) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych,
dokumentacyjno-informacyjnych i archiwalnych w zakresie
swojej działalności naukowej oraz udostępnianie zbiorów
przechowywanych w Instytucie zabytków archeologicznych
oraz źródeł etnograficznych;
14) podejmowanie innych działań, związanych z realizacją
zadań, o których mowa wyżej.
2. W ramach posiadanych na ten cel środków Instytut może
zlecać osobom spoza Instytutu, a także innym instytucjom,
wykonanie określonych prac naukowo-badawczych, objętych
planem działalności Instytutu.
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DZIAŁ II – ORGANIZACJA INSTYTUTU
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kolejny Imiona i nazwiska: dyrektora instytutu, jego zastępców oraz osób mających pełnomocnictwa ogólne
wpisu
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Prof. dr hab. Jerzy Maik – dyrektor,
Dr hab. Dariusz Główka – zastępca dyrektora ds. naukowych,
Dr inż. Jerzy Kamola – zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych,
Mgr Tomasz Herbich – zastępca dyrektora ds. ogólnych.
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Imiona i nazwiska przewodniczącego rady naukowej instytutu i jego
zastępców

Uwagi

Prof. dr hab. Bogusław Gediga – przewodniczący Rady Naukowej,
Prof. dr hab. Marta Młynarska-Kaletyn – zastępca
przewodniczącego Rady Naukowej,
Dr hab. Jolanta Kowalska – zastępca przewodniczącego Rady
Naukowej.
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DZIAŁ III – MIENIE INSTYTUTU
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Wzmianka o prawach instytutu do posiadanego mienia, o obciążeniu środków trwałych instytutu
prawami rzeczowymi

Wzmianka o złożeniu do rejestru sprawozdania finansowego za ostatni rok

Uwagi

_

_

Sprawozdanie finansowe za 2015r. – Zatwierdzenie Nr 4/2016
rocznego sprawozdania finansowego jednostki naukowej PAN
o nazwie Instytut Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą
w Warszawie.
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DZIAŁ IV - LIKWIDACJA LUB UPADŁOŚĆ INSTYTUTU
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Wzmianka dotycząca likwidacji instytutu lub jego upadłości

Imię i nazwisko likwidatora lub syndyka masy upadłościowej

Uwagi

–

–

–

–
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