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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 Geofizyki Polskiej Akademii 

Nauk – IGF PAN,

Uchwała Wydziału VII 

PAN z dnia 13.11.1998r. 

podjęta zgodnie z art. 109 

000325908,

525-000-85-60.

Statut Zatwierdzony przez Prezesa PAN 

w dniu 9 maja 2011r.

Uchwała nr 90/70 Prezydium PAN 

z dnia 6.10.1970r. w sprawie 

przekształcenia Zakładu Geofizyki 

w Instytut Geofizyki PAN zatwierdzona 

przez Prezesa RM w dniu 27.08.1971r.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań 

naukowych oraz działań monitoringowych i edukacyjnych 

w zakresie nauk o Ziemi, a także upowszechnianie wyników 

prowadzonych badań.

3) gromadzenie i analiza w oparciu o sieć obserwatoriów danych 

sejsmologicznych, magnetycznych, z zakresu fizyki atmosfery i 

innych wybranych pól geofizycznych;

 DZIAŁ I – OZNACZENIE INSTYTUTU

4

Przedmiot działania Instytutu

Warszawa, ul. Księcia Janusza 64,

1) badanie procesów geograficznych dla zrozumienia 

mechanizmów sterujących systemem Ziemi i zarządzania 

ryzykiem;

2) działanie na rzecz społeczeństwa i rozwoju gospodarczego;

3) rozwój i utrzymanie strategicznej infrastruktury badawczej;

4) prowadzenie monitoringu geofizycznego;

5) kształcenie liderów środowiska naukowego.

Misją Instytutu jest:

2) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie działania 

Instytutu i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;

1) prowadzenie badań naukowych oraz działań edukacyjnych w 

zakresie nauk geofizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

fizyki wnętrza Ziemi, sejsmologii, geomagnetyzmu, 

magnetotelluryki, grawimetrii, geofizyki górniczej i stosowanej, 

fizyki atmosfery, hydrologii, hydrodynamiki i systemów wodno-

gospodarczych oraz środowiska abiotycznego obszarów 
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5) współpraca z uczelniami, instytutami naukowymi i badawczymi 

oraz towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie 

badań naukowych i prac rozwojowych;

4) kształcenie i doskonalenie pracowników naukowych i 

specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie nauk 

geofizycznych, w tym w specjalnościach: sejsmologia i fizyka 

wnętrza Ziemi, fizyka atmosfery, hydrologia i hydrodynamika, 

badania polarne, magnetyzm i paleomagnetyzm, a także w 

zakresie przewidywania zagrożeń, oceny ryzyka i zarządzania 

sytuacjami kryzysowymi, w tym wspieranie osób 

rozpoczynających karierę zawodową;

4) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z zadaniami 

Instytutu;

7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej;

3) prowadzenie monitoringu zjawisk geofizycznych oraz 

interpretację przyrodniczą zebranych danych;

2) prowadzenie obserwatoriów geofizycznych na terenie kraju 

oraz stacji badawczych w rejonach polarnych;

1) prowadzenie badań naukowych przez kompetentne zespoły 

badawcze i zapewnianie tym zespołom właściwych warunków do 

prowadzenia badań naukowych;

Zadania wymienione wyżej Instytut realizuje w szczególności:

9) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących 

przepisów oraz zadań zleconych przez władze Polskiej Akademii 

Nauk.

6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym i 

organami administracji publicznej w zakresie badań naukowych i 

prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;

8) upowszechnianie wiedzy oraz prowadzenie działalności 

edukacyjnej;

8) nadawanie stopni naukowych i wnioskowanie o tytuły naukowe 

zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

7) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

6) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;

5) publikowanie wyników prac badawczych;
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13) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, 

sympozja naukowe, inne);

14) prowadzenie działalności wydawniczej;

15) prowadzenie działalności gospodarczej;

16) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy oraz 

prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej wyniki 

badań naukowych w dziedzinach określonych wyżej;

17) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej.

12) opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie 

problematyki naukowej Instytutu oraz wykonywanie prac na 

zlecenie innych jednostek;

11) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

instytucjami naukowymi, uczelniami oraz wspierającymi naukę, 

m.in. przez zawieranie umów i porozumień;

10) ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-

technicznych w kraju i za granicą;

9) prowadzenie studiów doktoranckich oraz prowadzenie innej 

działalności z zakresu kształcenia;
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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. Marek Lewandowski – przewodniczący Rady 

Naukowej,

_ Dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora – dyrektor,

Dr hab. Mariusz Majdański – zastępca dyrektora ds. naukowych,

Mgr Beata Fromeliusz – zastępca dyrektora ds. administracyjno-

finansowych,
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Prof. dr hab. Renata Romanowicz – zastępca przewodniczącego 

Rady Naukowej,

Prof. dr hab. Szymon Malinowski – zastępca przewodniczącego 

Rady Naukowej.

Mgr Krzysztof Otto – zastępca dyrektora ds. technicznych.

4



POLSKA AKADEMIA NAUK

Rejestr instytutów naukowych

Nr rejestru: RIN-VII-18/98

1 4

Nr 

kolejny 

wpisu

U w a g i

Nieruchomość zabudowana na Helu przy ul. Sosnowej 1 – umowa użyczenia.

Nieruchomość zabudowana w Raciborzu przy ul. Chłopskiej 1.

Budynek główny, budynek techn. – garażowy i drogi w Ojcowie-Sąspówie – 

umowa użyczenia.

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

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – Zatwierdzenie Nr 48/2019 

rocznego sprawozdania finansowego jednostki naukowej PAN o 

nazwie Instytut Geofizyki PAN z siedzibą w Warszawie.

Oświadczenie dyrektora 

Instytutu z dnia 

1.12.1998r., iż Instytut 

jest odpowiednio 

wyposażony w środki 

niezbędne do 

prowadzenia działalności.

Szczegółowy opis 

użyczonych Instytutowi 

nieruchomości, 

budynków i budowli 

znajduje się w umowie 

użyczenia z dnia 

26 stycznia 2001r.

Nieruchomość zabudowana w Warszawie przy ul. Ks. Janusza 64._

Budynek letni i budynek bazowy, zimowy – Hornsund na Spitsbergenie – 

umowa użyczenia.

Nieruchomość zabudowana w Świdrze przy ul. Brzozowej 2 i ul. Zacisznej.

Nieruchomość zabudowana w Belsku Dużym k. Grójca.

Pawilon drewniany nr 1 i pawilon drewniany nr 2 z dwiema przybudówkami 

na Antarktydzie, Wyprawa Dobrowolski – umowa użyczenia.
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2

–

3

–––

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

DZIAŁ IV - LIKWIDACJA LUB UPADŁOŚĆ INSTYTUTU
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