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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 Filozofii i Socjologii Polskiej 

Akademii Nauk, IFiS PAN,

ul. Nowy Świat 72, Warszawa,

000325759,

1.  Zadania wyżej wymienione Instytut realizuje przez:

1) podejmowanie i realizację prac badawczych w zakresie filozofii 

i socjologii oraz badań interdyscyplinarnych;

2) publikowanie wyników prac naukowych;

3) przedstawianie wniosków o nadanie tytułu naukowego oraz 

nadawanie stopni naukowych;

4) prowadzenie studiów, staży podyplomowych, studiów 

doktoranckich, kursów oraz szkół dla słuchaczy krajowych 

i zagranicznych, w tym Szkoły Nauk Społecznych, w tym również 

na zasadzie odpłatności;

Nr rejestru: RIN-I-29/98

 DZIAŁ I – OZNACZENIE INSTYTUTU

4

Przedmiot działania Instytutu

_ Uchwała nr 9/56 z dnia 2 października 

1956r. Prezydium PAN w sprawie 

utworzenia Instytutu  Filozofii 

i Socjologii, zatwierdzona przez 

Prezydium Rządu uchwałą nr 652/56 

w dniu 17 października 1956r.

Przedmiotem działania Instytutu jest rozwój dyscyplin 

naukowych stanowiących jego specjalność, a mianowicie nauk 

filozoficznych i socjologicznych.

Uchwała  nr 2/98 

Wydziału I  PAN 

podjęta zgodnie z art. 

109 ustawy z dnia  25 

kwietnia 1997 r. 

o Polskiej Akademii 

Nauk (Dz. U. Nr 75, 

poz. 469 i Nr 141, 

poz. 943).

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

1) działalność badawcza w zakresie określonym w ust. 1;

525-21-00-471. 2) kształcenie na studiach doktoranckich, studiach 

podyplomowych i w innych formach;

Statut zatwierdzony przez Prezesa PAN 

w dniu  5 lipca 2011r.

3) działalność wydawnicza;

4) upowszechnianie wiedzy w zakresie prac prowadzonych 

w Instytucie;

5) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących 

przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.
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5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami 

naukowymi, w tym również przez tworzenie konsorcjów 

naukowych i realizację wspólnych programów badawczych;

6) opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie 

problematyki naukowej placówki;

7) prowadzenie działalności wydawniczej, dokumentacyjnej, 

bibliotecznej, bibliograficznej i usługowej;

8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, 

sympozja, wykłady, itp.);

9) wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów 

oraz zleconych przez władze polskiej Akademii Nauk;

10) pozostałe działania wynikające z § 5.

2.  Instytut może wykonywać odpłatnie prace naukowe 

powierzone przez centralne organy państwowe i samorządowe 

oraz osoby prawne i fizyczne.
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Nr rejestru: RIN-I-29/98

_ Prof. dr hab. Andrzej Rychard – dyrektor, Prof. dr hab. Józef Niżnik – przewodniczący Rady Naukowej, _

Dr hab. Paweł B. Sztabiński, prof. nadzw. IFiS PAN – zastępca dyrektora ds. 

naukowych,

Dr hab. Anna Bojar – zastępca przewodniczącego Rady Naukowej,

Dr hab. Danilo Facca, prof. nadzw. IFiS PAN – zastępca dyrektora ds. 

naukowych.

Dr hab. Andrzej Gniazdowski – zastępca przewodniczącego Rady 

Naukowej.

DZIAŁ II – ORGANIZACJA INSTYTUTU

2 3

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

pełnomocnictwa ogólne

Imiona i nazwiska przewodniczącego rady naukowej instytutu i jego 

zastępców
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_ Polska Akademia 

Nauk zapewnia 

Instytutowi 

korzystanie, na 

zasadzie użyczenia,  

z pomieszczeń 

w Pałacu  Staszica 

w Warszawie, 

ul. Nowy Świat 72.

Nr rejestru: RIN-I-29/98

_ Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – Zatwierdzenie Nr 12/2018 

rocznego sprawozdania finansowego jednostki naukowej PAN o 

nazwie Instytut Filozofii i Socjologii PAN z siedzibą w Warszawie.

DZIAŁ III – MIENIE INSTYTUTU

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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Nr rejestru: RIN-I-29/98

–

Wzmianka dotycząca likwidacji instytutu lub jego upadłości Imię i nazwisko likwidatora lub syndyka masy upadłościowej

– – –

DZIAŁ IV - LIKWIDACJA LUB UPADŁOŚĆ INSTYTUTU

2 3
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