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Przedmiot działania Instytutu

_ Uchwała Wydziału 

III PAN z dnia 

6.03.1998r. 

uchwalona na 

podstawie ustawy 

z dnia 25 kwietnia 

1997r. o Polskiej 

Akademii Nauk 

(Dz. U. Nr 75, 

poz. 469 i Nr 141, 

poz. 943).

Instytut Katalizy i Fizykochemii 

Powierzchni im. Jerzego Habera 

Polskiej Akademii Nauk,

ul. Niezapominajek 8, 30-239 

Kraków.

Uchwała nr 17/78 z dnia 28.11.1978r. 

Prezydium PAN w sprawie utworzenia 

Instytutu Katalizy i Fizykochemii 

Powierzchni PAN zatwierdzona przez 

Prezesa RM w dniu 14.12.1978r.

Statut zatwierdzony przez Prezesa PAN 

w dniu 11.04.2011r.

1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie działalności 

naukowej w zakresie nauk chemicznych i pokrewnych, 

upowszechnianie oraz wdrażanie wyników tej działalności.

2. Do zadań Instytutu należy w szczególności:

h) (uchylony)

Zmiana statutu zatwierdzona przez 

Prezesa PAN w dniu 5 czerwca 2014 r.

Zmiana statutu zatwierdzona przez 

Prezesa PAN w dniu 20 lipca 2016 r.

Zmiana statutu zatwierdzona przez 

Prezesa PAN w dniu 4 września 2019 r.

Zmiana statutu zatwierdzona przez 

Prezesa PAN w dniu 7 maja 2020 r.

Tekst jednolity Statutu zatwierdzony 

przez Prezesa PAN w dniu 14 lipca 2020 

r.

f) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie 

działalności naukowej w celu wdrożenia jej wyników;

a) prowadzenie działalności naukowej, w zakresie katalizy, fizykochemii 

granic międzyfazowych, chemii koloidów oraz dyscyplin pokrewnych;

c) wspieranie rozwoju młodych naukowców w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);

d) kształcenie w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych i w 

innych formach kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

20 lipca 2018  r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

e) współpraca z uczelniami, federacjami podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, instytutami badawczymi i towarzystwami 

naukowymi, w szczególności w zakresie działalności naukowej;

g) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie 

konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie 

z partnerami zagranicznymi;

i) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących 

przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

b) upowszechnianie oraz wdrażanie wyników tej działalności;
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d) prowadzenie działalności z zakresu kształcenia studentów, 

doktorantów oraz innych specjalistów poprzez organizacje kursów, 

wykładów, seminariów, warsztatów i szkoleń;

j) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno 

informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

i) współpracę z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach 

określonych w ust. 1;

e) ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w 

kraju i za granicą;

f) współpracę z Centrami Akademii oraz krajowymi i zagranicznymi 

instytucjami naukowymi;

g) opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki 

naukowej instytutu;

h) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja 

naukowe, inne);

a) prowadzenie badań naukowych;

3. Zadania wymienione w ust. 2 Instytut realizuje w szczególności 

przez:

c) nadawanie stopni zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

b) publikowanie wyników prac badawczych;
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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
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_ _

Prof. dr hab. Maciej Szaleniec – zastępca dyrektora ds. naukowych,

Prof. dr hab. Małgorzata Witko – dyrektor,

Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk – zastępca przewodniczącego Rady 

Naukowej,

Prof. dr hab. Robert Nowakowski – przewodniczący Rady Naukowej,

Prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński – zastępca przewodniczącego Rady 

Naukowej.

Dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj – zastępca dyrektora ds. ogólnych.
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_ _Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – Zatwierdzenie Nr 44/2019 

rocznego sprawozdania finansowego jednostki naukowej PAN o nazwie 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN 

z siedzibą w Krakowie.

_

Wzmianka o prawach instytutu do posiadanego mienia, o obciążeniu środków trwałych 

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

DZIAŁ III – MIENIE INSTYTUTU

2 3

4



POLSKA AKADEMIA NAUK

Rejestr instytutów naukowych

Nr rejestru: RIN-III-47/98

1 4

Nr 

kolejny 

wpisu

U w a g i

–

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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