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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 Oceanologii Polskiej 

Akademii Nauk – IO PAN,

000632467,

585-10-04-839.

Uchwała Wydziału VII 

Nauk o Ziemi i Nauk 

Górniczych PAN z dnia 

13.11.1998r. 

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).

Uchwała nr 8/83 z dnia 25.10.1983r. 

Prezydium PAN w sprawie utworzenia 

Instytutu Oceanologii PAN 

zatwierdzona przez Prezesa RM w dniu 

23.12.1983r.

Statut zatwierdzony przez Prezesa 

Polskiej Akademii Nauk 6 maja 2011r.

Zmiana statutu zatwierdzona przez 

Prezesa PAN w dniu 3 czerwca 2019 r.

ul. Powstańców Warszawy 55, 

Sopot,

_

Zmiana statutu zatwierdzona przez 

Prezesa PAN w dniu 7 kwietnia 2020 r.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

7)  współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym 

w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich 

wdrożenia;

6)  współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi 

i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań 

naukowych i prac rozwojowych;

5)  przekazywanie wyników prac naukowych do praktycznego 

zastosowania;

 DZIAŁ I – OZNACZENIE INSTYTUTU

4

Przedmiot działania Instytutu

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie przyrodniczych 

badań naukowych środowiska morskiego oraz upowszechnianie 

wyników tych badań.

1)  prowadzenie prac badawczych samodzielnie lub we 

współpracy w zakresie:

4)  kształcenie pracowników naukowych, doktorantów oraz 

innych specjalistów w zakresie chemii i biochemii morza, ekologii 

morza, fizyki z hydrodynamiką i biofizyką morza oraz genetyki 

i fizjologii organizmów morskich;

3)  wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;

-  ekologii morza;

-  chemii i biochemii morza;

-  genetyki i fizjologii organizmów morskich;

-  fizyki z hydrodynamiką i biofizyką morza;

2)  prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie ich wyników do 

gospodarki;

1



3)  prowadzenie laboratoryjnych i teoretycznych badań 

naukowych;

7)  ochronę praw do własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-

technicznych i prototypów w kraju i za granicą;

6)  prowadzenie seminariów naukowych, studiów 

specjalistycznych, studiów doktoranckich oraz innej działalności 

w zakresie kształcenia kadr;

2)  prowadzenie terenowych badań naukowych w rejonach 

przybrzeżnych i innych, istotnych dla środowiska morskiego;

1)  prowadzenie badań naukowych na morzu z pomocą 

pełnomorskiego statku badawczego;

Zadania wymienione wyżej Instytut realizuje w szczególności przez:

12) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących 

przepisów, zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk oraz 

przez inne podmioty.

11) wykonywanie usług badawczych w ramach posiadanych 

uprawnień i możliwości;

10) organizowanie zebrań naukowych (narady robocze, 

seminaria, konferencje, zjazdy, sympozja naukowe i inne);

9)  opracowywanie ekspertyz i wyrażanie opinii w zakresie 

problematyki naukowej Instytutu;

8)  współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami 

naukowymi w zakresie rozwiązywania złożonych problemów 

naukowych i kształcenia kadry;

11) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy 

w dziedzinach określonych wyżej;

10) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie przedmiotu 

działania;

9)  upowszechnianie wiedzy w zakresie prac prowadzonych 

w Instytucie;

8)  rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej oraz 

tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów 

badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;

5)  nadawanie stopni naukowych zgodnie z ustawą o stopniach 

i tytułach naukowym oraz posiadanymi uprawnieniami;

4)  publikowanie wyników prac badawczych;
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13) tworzenie i utrzymywanie baz danych oceanograficznych dla 

potrzeb prowadzonych badań naukowych;

12) samodzielne działanie zmierzające do upowszechniania 

wiedzy;

18) współpracę z międzynarodowymi organizacjami w zakresie 

nauk o morzu.

17) prowadzenie prac rozwojowych w zakresie wymienionym 

wyżej oraz wdrażanie ich wyników do gospodarki;

16) działania propagujące Instytut i jego misję w społeczeństwie;

15) udział w konsorcjach i centrach o charakterze naukowym;

14) organizowanie obsługi bibliotecznej oraz dokumentacyjno-

informacyjnej w zakresie swojej działalności naukowej;
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Prof. dr hab. Jacek Piskozub - przewodniczący Rady Naukowej,

DZIAŁ II – ORGANIZACJA INSTYTUTU

3

Imiona i nazwiska przewodniczącego rady naukowej instytutu i jego 

zastępców

2

_

Dr hab. Sławomir Sagan, prof. IO PAN – zastępca dyrektora ds. naukowych

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski – dyrektor

Mgr Joanna Przedrzymirska – zastępca dyrektora ds. organizacji i rozwoju

_

Dr hab. Jacek Bełdowski, prof. IO PAN - zastępca przewodniczącego 

Rady Naukowej,

Dr hab. Joanna Szczucka, prof. IO PAN - zastępca przewodniczącego 

Rady Naukowej.

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

pełnomocnictwa ogólne
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_ Pismo dyrektora 

Instytutu z dnia 

27.11.1998r., iż Instytut 

jest wyposażony 

w środki niezbędne do 

prowadzenia 

działalności statutowej.

DZIAŁ III – MIENIE INSTYTUTU

Nieruchomość zabudowana położona w Sopocie przy ul. Powstańców 

Warszawy 55 – własność.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – Zatwierdzenie Nr 50/2019 

rocznego sprawozdania finansowego jednostki naukowej PAN o 

nazwie Instytut Oceanologii PAN z siedzibą w Sopocie.

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
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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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