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Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej 

Akademii Nauk – IFM PAN,

000557990,

Zmiana Statutu zatwierdzona przez 

Prezesa PAN w dniu 24 września 2014r.

 DZIAŁ I – OZNACZENIE INSTYTUTU

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

10.  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących 

przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

9.  prowadzenie działalności bibliotecznej oraz dokumentacyjno-

informacyjnej w zakresie swoich działalności zakresie swoich 

specjalności naukowych;

8.  upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;

7.  rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez 

tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów 

badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;

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, prac rozwojowych i dydaktyki;

_
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Przedmiot działania Instytutu

3.  wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych 

w dziedzinach nauk fizycznych i nauk technicznych oraz 

upowszechnianie wyników tych badań.60-179 Poznań, ul. Mariana 

Smoluchowskiego 17,

2.  prowadzenie prac rozwojowych w celu wdrażania wyników tych 

badań do gospodarki;

Uchwała nr 4/75 Prezydium PAN z dnia 

25.02.1975r. zatwierdzona przez 

Prezesa RM w dniu 3.04.1975r.

Statut zatwierdzony przez Prezesa 

Polskiej Akademii Nauk 22 kwietnia 

2011r.

4.  kształcenie pracowników naukowych i specjalistów 

o kwalifikacjach związanych z prowadzonymi kierunkami badań oraz 

stosowanymi metodami badawczymi w zakresie fizyki;

1.  prowadzenie prac badawczych doświadczalnych i teoretycznych 

w zakresie fizyki molekularnej, fizyki fazy skondensowanej, inżynierii 

materiałowej, biofizyki oraz zagadnień pokrewnych;

Zmiana Statutu zatwierdzona przez 

Prezesa PAN w dniu 6 października 

2015r.

Uchwała Wydziału 

III PAN z dnia 

6.03.1998r. 

podjęta 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).

Zmiana Statutu zatwierdzona przez 

Prezesa PAN w dniu 24 marca 2016r.

Zmiana Statutu zatwierdzona przez 

Prezesa PAN w dniu 13 grudnia 2018 r.
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DZIAŁ II – ORGANIZACJA INSTYTUTU

3

Imiona i nazwiska przewodniczącego rady naukowej instytutu i jego zastępców

Mgr Justyna Remus-Dabrowa – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-

finansowych.

Prof. dr hab. Feliks Stobiecki – zastępca przewodniczącego Rady 

Naukowej.

_ _

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

pełnomocnictwa ogólne

2

Prof. dr hab. Roman Micnas – przewodniczący Rady Naukowej,

Dr hab. Adam Rachocki – zastępca dyrektora ds. techniczno-

administracyjnych

Dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN – zastępca dyrektora ds. 

naukowych

Prof. dr hab. Zbigniew Trybuła – dyrektor

2



POLSKA AKADEMIA NAUK

Rejestr instytutów naukowych

Nr rejestru: RIN-III-17/98

1 4

Nr 

kolejny 

wpisu

U w a g i

_ _

DZIAŁ III – MIENIE INSTYTUTU

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – Zatwierdzenie Nr 38/2019 

rocznego sprawozdania finansowego jednostki naukowej PAN 

o nazwie Instytut Fizyki Molekularnej PAN z siedzibą w Poznaniu.

_

Wzmianka o prawach instytutu do posiadanego mienia, o obciążeniu środków 

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

2 3
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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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