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Instytut Nauk Geologicznych 

Polskiej Akademii Nauk – ING PAN,

Warszawa, ul. Twarda 51/55,

000326345,

525-000-88-96.

4)  wspiera osoby rozpoczynające karierę naukową oraz podnosi 

kwalifikacje kadry naukowej;

5)  współpracuje z uczelniami, instytutami badawczymi 

i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań 

naukowych i prac rozwojowych;

6)  współpracuje z podmiotami gospodarczymi w zakresie badań 

naukowych i prac rozwojowych oraz wdrażania i komercjalizacji 

wyników badań naukowych;

8a) promuje osiągnięcia Instytutu;

9)  wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów, 

w tym ekspertyzy, raporty, sprawozdania i opracowania o podobnym 

charakterze, zlecone przez władze Polskiej Akademii Nauk oraz 

instytucje rządowe.

 DZIAŁ I – OZNACZENIE INSTYTUTU

Uchwała Wydziału VII 

PAN z dnia 13.11.1998r. 

podjęta zgodnie 

z art. 109 ustawy z dnia 

25 kwietnia 1997r. 

o Polskiej Akademii 

Nauk (Dz. U. Nr 75, 

poz. 469 i Nr 141, 

poz. 943).

8)  upowszechnia wiedzę z zakresu specjalności Instytutu;

7)  rozwija międzynarodową współpracę naukową;

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych 

w dziedzinie nauk o Ziemi oraz geologii planetarnej, upowszechnianie 

wyników tych badań oraz kształcenie w zakresie specjalności Instytutu.

1) prowadzi prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie 

zrozumienia procesów zachodzących w litosferze i ich interakcji z 

pozostałymi sferami Ziemi, planet typu ziemskiego oraz w innych 

obiektach materii kosmicznej;

Statut zatwierdzony przez Prezesa 

Polskiej Akademii Nauk 28.12.2012r.

2) rozwija metody badawcze użyteczne dla badań wymienionych w pkt 

1;

_ Uchwała nr 10/79 Prezydium PAN 

z dnia 26 czerwca 1979r. w sprawie 

utworzenia Instytutu Nauk 

Geologicznych PAN zatwierdzona przez 

Prezesa RM w dniu 23 lipca 1979r.

4

Przedmiot działania Instytutu

Instytut w szczególności:

3)  kształci pracowników naukowych i specjalistów o kwalifikacjach 

niezbędnych do wykonywania badań wymienionych w pkt 1 i 2;

Zmiana do statutu zatwierdzona przez 

Prezesa PAN w dniu 13 marca 2017 r.

Zmiana do statutu zatwierdzona przez 

Prezesa PAN w dniu 24 kwietnia 2017 r.
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3)  nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi 

uprawnieniami;

4)  prowadzenie działalności edukacyjnej, głównie w formie własnych 

lub środowiskowych studiów doktoranckich lub studiów 

podyplomowych;

9)  współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy 

w dziedzinach określonych wyżej;

10)  prowadzenie Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie 

i opiekę nad zbiorami naukowymi oraz niepublikowanymi materiałami 

roboczymi zdeponowanymi w tym muzeum;

1)  wykonywanie prac badawczych przez zespoły naukowe 

finansowane ze środków budżetowych oraz pozabudżetowych;

1a) organizowanie i prowadzenie wyspecjalizowanych laboratoriów 

tworzących zespół laboratoriów;

1. Zadania wymienione wyżej Instytut realizuje w szczególności przez:

11)  organizowanie obsługi bibliotecznej i dokumentacyjno-

informacyjnej w zakresie działalności Instytutu.

8)  organizowanie konferencji i innych spotkań naukowych;

7)  przedstawianie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu 

na potrzeby PAN oraz instytucji rządowych, a także na zlecenie innych 

instytucji;

6)  współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi,  

w tym w ramach konsorcjów naukowych oraz przemysłowo-

badawczych;

2)  publikowanie wyników badań;

5)  ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych 

w kraju i za granicą;

3. Zyski z działalności doradczej, o której mowa w ust. 2, służą 

uzupełnieniu środków finansowych, przeznaczonych na działalność 

podstawową Instytutu, o której mowa w ust. 1.

2. Instytut może prowadzić odpłatną działalność doradczą i ekspercką 

oraz usługową z zakresu nauk geologicznych.
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_ _

Dr hab. inż. Piotr Krzywiec – zastępca przewodniczącego Rady Naukowej,

Dr hab. Michał Gradziński – zastępca przewodniczącego Rady Naukowej.

DZIAŁ II – ORGANIZACJA INSTYTUTU

3

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

pełnomocnictwa ogólne

Prof. dr hab. Tadeusz Peryt – przewodniczący Rady Naukowej,Prof. dr hab. Ewa Słaby – dyrektor,

Arkadiusz Średnicki – zastępca dyrektora ds. zarządzania.

Prof. dr hab. Stanisław Mazur – zastępca dyrektora ds. naukowych,

Imiona i nazwiska przewodniczącego rady naukowej instytutu i jego zastępców
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_ Oświadczenie dyrektora 

Instytutu z dnia 

3.12.1998r., iż Instytut 

posiada wyposażenie 

niezbędne do 

prowadzenia 

działalności statutowej.

2 3

_ Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – Zatwierdzenie Nr 49/2019 

rocznego sprawozdania finansowego jednostki naukowej PAN o nazwie 

Instytut Nauk Geologicznych PAN z siedzibą w Warszawie.

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
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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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