POLSKA AKADEMIA NAUK
Rejestr instytutów naukowych
Nr rejestru: RIN-I-39/99

DZIAŁ I – OZNACZENIE INSTYTUTU

1
Nr
kolejny
wpisu

2
Pełna i skrócona nazwa
instytutu, siedziba
instytutu i adres,
REGON, NIP

3
Wzmianka o złożeniu do
rejestru statutu oraz
dokumentów o utworzeniu
instytutu

1.

Instytut Nauk
Ekonomicznych Polskiej
Akademii Nauk,
ul. Marszałkowska 77/79,
Warszawa.

Uchwała nr 17/80 Prezydium
Polskiej Akademii Nauk z
dnia 10 grudnia 1980 r. w
sprawie utworzenia Instytutu
Nauk Ekonomicznych PAN,
zatwierdzona przez Prezesa
Rady Ministrów z dnia 5
stycznia 1981 r. Statut
zatwierdzony przez Prezesa
PAN w dniu 23 marca 1999 r.

000874638,
2.

525-000-89-91

Skreśla się wpis w
brzmieniu: „Instytut Nauk
Ekonomicznych Polskiej
Akademii Nauk, ul.
Marszałkowska 77/79,
Warszawa”, a wpisuje się:
„Instytut Nauk
Ekonomicznych Polskiej
Akademii Nauk, ul. Nowy
Świat 72, Warszawa”.

4

5

Przedmiot działania Instytutu

Uwagi

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie
nauk ekonomicznych.
Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1. Prowadzenie prac badawczych w zakresie:
- teorii ekonomii;
- analiz mikroekonomicznych;
- polityki gospodarczej;
- analiz, prognoz i studiów strategicznych gospodarki polskiej;
- systemów gospodarczych;
- gospodarki światowej, w tym integracji ekonomicznej.
2 Kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych
kwalifikacjach w zakresie nauk ekonomicznych;
1. Przekazywanie wyników prac do praktyki;
2. Współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy w zakresie prac prowadzonych
w placówce;
3. Prowadzenie działalności wydawniczej w miarę możliwości placówki;
4. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz
zleconych przez władze Akademii.
Zadania wyżej wymienione Instytut realizuje przez:
1. Prowadzenie badań naukowych;
2. Publikację wyników prac badawczych;
3. Nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;
4. Prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej
działalności z zakresu kształcenia;
5. Ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i
za granicą;
6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7. Opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki
naukowej placówki;
8. Organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe
itp.);
9. Współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach
będących przedmiotem działania Instytutu;
10. Organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjnoinformacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

Uchwała nr 2/98 Wydziału I
Nauk Społecznych Polskiej
Akademii Nauk z dnia 3
listopada 1998 r. podjęta na
podstawie art. 109 ustawy z
dnia 25 kwietnia 1997 r. o
Polskiej Akademii Nauk (Dz.
U. Nr 75 poz. 469 i Nr 141 poz.
943).
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DZIAŁ II – ORGANIZACJA INSTYTUTU

1
2
3
4
Nr
Imiona i nazwiska: dyrektora instytutu, jego zastępców oraz osób
Imiona i nazwiska przewodniczącego rady naukowej
kolejny
mających pełnomocnictwa ogólne
instytutu i jego zastępców
Uwagi
wpisu
1. Prof. dr hab. Urszula Grzelońska – dyrektor
Prof. dr hab. Cezary Józefiak – przewodniczący Rady
Naukowej
–
Prof. dr hab. Adam Lipowski – zastępca dyrektora ds. naukowych
Prof. dr hab. Tadeusz Kowalik – zastępca przewodniczącego
Rady Naukowej
2. Skreśla się wpis w brzmieniu: „Prof. dr hab. Urszula Grzelońska –
Wpisu dokonano w dniu 7 grudnia
dyrektor”,
–
2000 r.
a wpisuje się: „Doc. dr hab. Zbigniew Hockuba – dyrektor,
mgr Krystyna Grzegołowska – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
3. Skreśla się wpis w brzmieniu: „Prof. dr hab. Adam Lipowski – zastępca
Wpisu dokonano w dniu 15 maja 2001
dyrektora ds. naukowych”, a wpisuje się: „Prof. dr hab. Joanna
–
r.
Kotowicz–Jawor – zastępca dyrektora ds. naukowych”
4. Skreśla się wpisy w brzmieniu: „Prof.dr hab. Joanna Kotowicz- Jawor – Skreśla się wpis w brzmieniu: „Prof. dr hab. Tadeusz Kowalik- Wpisu dokonano 15 lutego 2005r.
zastępca dyrektora ds. naukowych”
zastępca przewodniczącego Rady Naukowej”
„Mgr Krystyna Grzegołowska- zastępca dyrektora ds. ekonomicznych” a wpisuje się: „Prof. dr hab. Urszula Grzelońska – zastępca
a wpisuje się:” Prof. dr hab. Leszek Jasiński – zastępca dyrektora ds. przewodniczącego Rady Naukowej
naukowych”
Prof. dr hab. Bogusław Fiedor – zastępca przewodniczącego
Rady Naukowej“.
5. Skreśla się wpisy w brzmieniu:”doc. dr hab. Zbigniew Hockuba –
Wpisu dokonano 2 czerwca 2005r.
dyrektor, prof. dr hab. Leszek Jasiński – zastępca dyrektora ds.
naukowych”, a wpisuje się : „ prof. dr hab. Leszek Jasiński – dyrektor,
prof.dr hab. Urszula Grzelońska – pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora
ds. naukowych”.
6. Mgr Krystyna Grzegołowska- główna księgowa,posiada pełnomocnictwo
Wpisano 2 czerwca 2005r.
ogólne
Wpisano 8 listopada 2006r.
7. Skreśla się wpis w brzmieniu:”Prof.dr hab. Urszula Grzelońska – pełniąca
obowiązki zastępcy dyrektora ds. naukowych” a wpisuje się : „Doc. dr
_
hab. Paweł Kozłowski – pełniący obowiązki zastępcy dyrektora ds.
naukowych”.
8. Skreśla się wpis w brzmieniu :”Doc. dr hab. Paweł Kozłowski – pełniący
Wpisano 28 grudnia 2006r.
obowiązki dyrektora ds. naukowych” a wpisuje się „Doc. dr hab. Paweł
_

Kozłowski – zastępca dyrektora ds. naukowych”.
9.

_

Skreśla się wpis w brzmieniu: ”Prof. dr hab. Cezary Józefiak – Wpisano 16 kwietnia 2007r.
przewodniczący Rady Naukowej”a wpisuje się : „ Prof.dr
hab.Jerzy Osiatyński –przewodniczacy Rady Naukowej,
Prof.dr hab.Joanna Kotowicz – Jawor – zastępca
przewodniczącego Rady Naukowej”.

POLSKA AKADEMIA NAUK
Rejestr instytutów naukowych
Nr rejestru: RIN-I-39/99
DZIAŁ III – MIENIE INSTYTUTU
1
Nr
kolejn
y
Wpisu

2
Wzmianka o prawach instytutu do posiadanego mienia, o
obciążeniu środków trwałych instytutu prawami rzeczowymi

3
Wzmianka o złożeniu do rejestru sprawozdania finansowego za
ostatni rok

4
Uwagi

Sprawozdanie finansowe za 1998r.
1.
2.

Umowa użyczenia pomieszczeń o powierzchni całkowitej
155,40 m² w budynku – Pałac Staszica położonym w Warszawie
przy ul. Nowy Świat 72.

3.

_

4.

_

5.

_

6.

_

7.

_

Sprawozdanie finansowe za 2003r. zatwierdzone w dniu 8 czerwca
2004r. pismem BFM-I-1061/38/2004.

Sprawozdanie finansowe za 2004r. zatwierdzone decyzją Nr 31
Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 oraz sposobu
podziału zysku netto.
Sprawozdanie finansowe za 2005 r. zatwierdzone Decyzją Nr 35
Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz sposobu
podziału zysku netto.
Sprawozdanie finansowe za 2006r.zatwierdzone Decyzją Nr 15
Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 31 maja 2007r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz sposobu
podziału zysku netto.
Sprawozdanie finansowe za 2007r. - Zatwierdzenie Nr 21/2008
rocznego sprawozdania finansowego placówki naukowej PAN o
nazwie Instytut Nauk Ekonomicznych PAN z siedzibą w Warszawie z
dnia 27 czerwca 2008r.
Sprawozdanie finansowe za 2008 r. – Zatwierdzenie Nr 20/2009
rocznego sprawozdania finansowego placówki naukowej PAN o
nazwie Instytut Nauk Ekonomicznych PAN z siedzibą w Warszawie.

–
Wpisu dokonano 24 listopada
2004r.

Wpisano 23 maja 2006r.

Wpisano 5 lipca 2006r.

Wpisano 11 lipca 2007r.

Wpisano 18 lipca 2008r.

Wpisano 20 lipca 2009r.
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DZIAŁ IV – LIKWIDACJA LUB UPADŁOŚĆ INSTYTUTU

1
Nr
kolejny
wpisu
–

2

3

4

Wzmianka dotycząca likwidacji instytutu lub jego upadłości

Imię i nazwisko likwidatora lub syndyka masy upadłościowej

Uwagi

–

–

–

