POLSKA AKADEMIA NAUK
Rejestr instytutów naukowych
Nr rejestru: RIN-I-28/98

DZIAŁ I – OZNACZENIE INSTYTUTU

1

Nr
kolejny
wpisu

_

2

3

Pełna i skrócona nazwa instytutu,
Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz
siedziba instytutu i adres, REGON, NIP
dokumentów o utworzeniu instytutu

Instytut Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk,
ul. Nowy Świat 72, Warszawa,
000325802,
525-000-93-93.

Uchwała nr 69/56 Sekretariatu
Naukowego Prezydium PAN z dnia
5 czerwca 1956r. w sprawie powołania
Instytutu Nauk Prawnych. Zatwierdzona
uchwałą nr 433 Prezydium Rządu z dnia
4 lipca 1956r.

4

5

Przedmiot działania Instytutu

Uwagi

§5
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań
naukowych w zakresie nauk prawnych oraz upowszechnianie
wyników tych badań.
2. Instytut organizuje badania interdyscyplinarne, prawnoporównawcze, prawno-empiryczne i inne z udziałem ośrodków
naukowych krajowych i zagranicznych, pomocne w rozwiązywaniu
Statut zatwierdzony przez Prezesa PAN ważnych problemów prawnych Kraju.
w dniu 5 lipca 2011r.
3. Instytut uczestniczy w badaniach organizowanych przez
krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe oraz w pracach instytucji
Zmiana statutu zatwierdzona przez
międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie problemów doniosłych
Prezesa PAN w dniu 3 grudnia 2015r.
dla uczestnictwa Polski w międzynarodowym życiu naukowym.
Zmiana statutu zatwierdzona przez
Prezesa PAN w dniu 19 lipca 2016r.
§6
1. Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie nauk prawnych,
w szczególności nauk o państwie i prawie w dziedzinie prawa
polskiego, zagranicznego i międzynarodowego z uwzględnieniem
powiązań ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską;
2) kształcenie i doskonalenie kadr naukowych, prowadzenie zajęć
dydaktycznych z zakresu dyscyplin prawniczych, w tym na
zasadzie odpłatności, na poziomie studiów doktoranckich studiów
podyplomowych i innych form kształcenia związanego
z działalnością Instytutu;
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Uchwała nr 2/98 Wydziału
I PAN z dnia 3 listopada
1998r. podjęta zgodnie
z art. 109 ustawy z dnia
25 kwietnia 1997r. o PAN
(Dz. U. Nr 75, poz. 469
i Nr 141, poz. 943).

3) wykonywanie opinii i ekspertyz oraz udzielanie konsultacji
organom władzy i administracji oraz innym państwowym
jednostkom organizacyjnym, a także przekazywanie wyników prac
naukowych do praktyki;
4) prowadzenie działalności wydawniczej, dokumentacyjnej,
informacyjnej, bibliograficznej i bibliotecznej;
5) upowszechnianie wiedzy w zakresie statutowej działalności
Instytutu;
6) realizowanie współpracy naukowej z zagranicą;
7) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących
przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.
2. Instytut może wykonywać odpłatnie prace naukowe
powierzone przez centralne organy państwowe i organy
samorządowe oraz osoby prawne i fizyczne.
§7
1. Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikację wyników prac badawczych;
3) zawieranie umów lub porozumień z innymi placówkami
naukowymi, jednostkami organizacyjnymi gospodarki
i administracji na realizację badań naukowych;
4) przekazywanie wyników prac naukowych – w celu
wykorzystania – właściwym instytucjom, organom państwowym,
samorządowym jednostkom gospodarczym;
5) współpracę oraz wymianę doświadczeń z krajowymi
i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz innymi osobami
prawnymi i fizycznymi;
6) kształcenie i doskonalenie kadry naukowej oraz nadawanie
stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
7) prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych oraz
innej działalności z zakresu kształcenia;
8) wydawanie czasopism naukowych;
9) opracowywanie ekspertyz, udzielanie porad i opinii w zakresie
problematyki naukowej Instytutu;
10) organizowanie zebrań naukowych (kongresów, konferencji,
sympozjów i zjazdów);

2

11) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy
w dziedzinach określonych w §5;
12) gromadzenie zbiorów bibliotecznych oraz opracowywanie
i publikowanie „Polskiej Bibliografii Prawniczej”;
13) podejmowanie działań mających na celu wdrożenie osiągnięć
naukowych Instytutu do praktyki.
2. Realizując zadania określone wyżej Instytut prowadzi
samodzielną gospodarkę finansową regulowaną odrębnymi
przepisami w ramach środków pochodzących z dotacji, dochodów
uzyskiwanych z tytułu odpłatnie prowadzonej działalności oraz
wpływów z innych źródeł, w tym z darowizn.
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POLSKA AKADEMIA NAUK
Rejestr instytutów naukowych
Nr rejestru: RIN-I-28/98

DZIAŁ II – ORGANIZACJA INSTYTUTU

1

2

3

4

Nr
kolejny
wpisu

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

Imiona i nazwiska przewodniczącego rady naukowej instytutu i jego
zastępców

Uwagi

_

Dr hab. Celina Nowak – dyrektor,
Dr Wojciech Drobny – zastępca dyrektora.

Prof. dr hab. Andrzej Bierć – przewodniczący Rady Naukowej,
Prof. dr hab. Roman Wieruszewski – zastępca przewodniczącego
Rady Naukowej,
Prof. dr hab. Alina Jurcewicz – zastępca przewodniczącego Rady
Naukowej.
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POLSKA AKADEMIA NAUK
Rejestr instytutów naukowych
Nr rejestru: RIN-I-28/98

DZIAŁ III – MIENIE INSTYTUTU

1

2

3

4

Nr
kolejny
wpisu

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

Wzmianka o złożeniu do rejestru sprawozdania finansowego za ostatni rok

Uwagi

_

_

Sprawozdanie finansowe za 2015r. – Zatwierdzenie Nr 7/2016
rocznego sprawozdania finansowego jednostki naukowej PAN
o nazwie Instytut Nauk Prawnych PAN z siedzibą w Warszawie.
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Polska Akademia Nauk
zapewnia Instytutowi
korzystanie, na zasadzie
użyczenia, z pomieszczeń
w Pałacu Staszica
w Warszawie, ul. Nowy
Świat 72.

POLSKA AKADEMIA NAUK
Rejestr instytutów naukowych
Nr rejestru: RIN-I-28/98

DZIAŁ IV - LIKWIDACJA LUB UPADŁOŚĆ INSTYTUTU

1

2

3

4

Nr
kolejny
wpisu

Wzmianka dotycząca likwidacji instytutu lub jego upadłości

Imię i nazwisko likwidatora lub syndyka masy upadłościowej

Uwagi

–

–

–

–
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