Statut
Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne
§1
Instytut Filozofii i Socjologii, zwany dalej Instytutem, jest jednostką Polskiej Akademii Nauk.
§2
Instytut działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619).
2. Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do Uchwały nr 8/2010
Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r.
3. Uchwały nr 9/56 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 2 października 1956 roku
w sprawie powołania Instytutu Filozofii i Socjologii jako samodzielnej placówki
naukowo-badawczej PAN, zatwierdzonej uchwałą nr 652/56 Prezydium Rządu z dnia
17 października 1956 roku.
4. Niniejszego statutu.
§3
1. Siedzibą Instytutu jest miasto Warszawa.
2. Instytut może posiadać swoje jednostki organizacyjne również w innych miejscowościach
całego kraju.
3. Instytut posiada osobowość prawną.
§4
Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku
i z nazwą w otoku: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

II. Zadania Instytutu
§5
1. Przedmiotem działania Instytutu jest rozwój dyscyplin naukowych stanowiących jego
specjalność, a mianowicie nauk filozoficznych i socjologicznych. Do zadań Instytutu
należy w szczególności:
1) działalność badawcza w zakresie określonym w ust. 1,
2) kształcenie na studiach doktoranckich, studiach podyplomowych i w innych formach,
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.
§6
1. Zadania wynikające z § 5 Instytut realizuje przez:
1) podejmowanie i realizację prac badawczych w zakresie filozofii i socjologii oraz
badań interdyscyplinarnych,
2) publikowanie wyników prac naukowych,
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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,
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.
III. Organizacja Instytutu
§7
Organami instytutu są:
1) Dyrektor,
2) Rada Naukowa.
§8
1. Dyrektora Instytutu powołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk spośród kandydatów
wyłonionych w drodze konkursu.
2. Konkurs przeprowadza komisja powołana w trybie art. 53 ust. 3 ustawy o PAN.
3. Dyrektor pełni funkcję przez 4 lata w pełnym wymiarze czasu pracy.
§9
1. Dyrektor Instytutu wskazuje kandydatów na swoich zastępców ds. naukowych w zakresie
filozofii i socjologii z grona pracowników Instytutu posiadających co najmniej stopień
doktora.
2. W przypadku jednego zastępcy dyrektora winien on reprezentować inną dyscyplinę
naukową niż dyrektor (filozofię lub socjologię).
3. Zastępcy Dyrektora pełnią swoją funkcję przez 4 lata w pełnym wymiarze czasu pracy.
4. Dyrektor powierza funkcję swego zastępcy kandydatowi, który uzyskał pozytywną opinię
Rady Naukowej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
5. Dyrektor Instytutu może odwołać zastępcę Dyrektora przed upływem okresu, o którym
mowa w ust. 3, jeżeli narusza on prawo lub nie wykonuje swoich obowiązków po
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej wyrażonej w głosowaniu tajnym.
Odwołanie z funkcji zastępcy nie narusza trwającego stosunku pracy.
§ 10
1. Do zakresu działań Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie przy pomocy zastępców całością prac Instytutu i reprezentowanie go na
zewnątrz,
2) opracowywanie rocznych programów badań naukowych, planów finansowych oraz
rocznych sprawozdań z działalności Instytutu,
2

3) opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu oraz
warunków rozwoju naukowego pracowników,
4) przedstawianie Radzie Naukowej do zaopiniowania projektów i wniosków
w sprawach należących do zakresu jej działania,
5) ustalenie regulaminu organizacyjnego Instytutu,
6) zatrudnianie i zwalnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami
i z ustalonym regulaminem,
7) dbałość o zapewnienie pracownikom należytej pomocy socjalnej w ramach
posiadanych środków,
8) analiza i ocena działalności jednostek organizacyjnych i pracowników Instytutu,
9) powoływanie, na wniosek Rady Naukowej, Honorowych Współpracowników
Instytutu spośród wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych,
którzy utrzymują stałe związki z Instytutem. Tryb powoływania Honorowych
Współpracowników Instytutu określa regulamin nadany przez Dyrektora,
10) powoływanie zespołów problemowych lub komisji jako ciał doradczych
i opiniodawczych.
2. Do zakresu działań zastępców Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie pionem filozoficznym (zastępca d.s. filozofii),
2) kierowanie pionem socjologicznym (zastępca d.s. socjologii),
3) współdziałanie z Dyrektorem w zakresie realizacji zadań wymienionych w ust. 1,
4) powoływanie doradczych zespołów konsultacyjnych.
3. W posiedzeniu zespołów wymienionych w ust. 1 pkt. 10 oraz ust. 2 pkt. 4 może
uczestniczyć przewodniczący Rady Naukowej lub wyznaczony przez niego zastępca.
§ 11
1. Organem doradczym Dyrektora jest Kolegium. Dyrektor określa zakres jego działania.
2. W skład Kolegium wchodzą:
1) Dyrektor i jego zastępcy,
2) przedstawiciele pionu filozoficznego (jedna osoba) i pionu socjologicznego (jedna
osoba) wybrani przez Radę Naukową oraz inni pracownicy Instytutu powołani
imiennie przez Dyrektora,
3) w posiedzeniu Kolegium uczestniczy przewodniczący Rady Naukowej lub
wyznaczony przez niego zastępca.
3. Posiedzenia Kolegium odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż sześć razy
w ciągu roku.
§ 12
Zasady i tryb działania Kolegium oraz zespołów konsultacyjnych określają regulaminy
nadane przez Dyrektora.
IV. Komisja Dyscyplinarna
§ 13
1. Komisja Dyscyplinarna orzeka w pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych
pracowników naukowych.
2. W skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych z grona
pracowników naukowych Instytutu. Wszyscy członkowie Komisji Dyscyplinarnej muszą
być zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dokonują wszyscy pracownicy naukowi
Instytutu zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w głosowaniu tajnym, zwykłą
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większością głosów, przy udziale co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania
zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o PAN
4. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej odpowiada kadencji Rady Naukowej.
5. Zebranie wyborcze Komisji zwołuje Dyrektor lub wyznaczony przez niego zastępca.
V. Rada Naukowa
§ 14
1. Rada Naukowa składa się z nie więcej niż z 50 członków, w tym nie mniej niż 30% spoza
Instytutu.
2. W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) 32 osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora
habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Członkowstwo tych osób nie ustaje w przypadku przejścia na emeryturę lub
zmniejszenia czasu pracy. Jeśli liczba osób wymienionych w punkcie 1 zatrudnionych
w Instytucie przekracza 32, wówczas wyboru tej liczby osób dokonują wszyscy
pracownicy Instytutu z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego
zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady przez Wydział właściwy
ze względu na specjalności naukowe Instytutu,
3) do 10 osób z tytułem naukowym profesora, stopniem naukowym doktora
habilitowanego lub doktora, wybitni specjaliści niezatrudnieni w Instytucie lub
zatrudnieni w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby
wymienione w § 14 ust. 2 pkt. 1 i 2,
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych niż określeni w § 14 ust. 2
pkt. 1 zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy w liczbie trzech,
5) Dyrektor Instytutu i jego zastępcy ds. naukowych,
6) osoby wskazane przez przewodniczącego centrum, odpowiedniego ze względu na
specjalność naukową placówki, określone w art. 56 ust. 7 ustawy o PAN, w liczbie nie
więcej niż 3,
7) 1 przedstawiciel doktorantów.
§ 15
Kadencja członków Rady Naukowej wynosi 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku
kalendarzowego.
§ 16
1. Zebrania w sprawie wyboru do Rady Naukowej osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt. 1,
3, 4 i 7 zwołuje Dyrektor Instytutu.
2. Zebrani wybierają spośród swojego grona przewodniczącego zebrania oraz komisję
skrutacyjną w głosowaniu jawnym.
3. Wybór osób kandydujących do Rady Naukowej odbywa się w trybie tajnym.
4. Do ważności wyboru konieczny jest udział przynajmniej 50 % osób uprawnionych do
wzięcia udziału w zebraniu.
5. Za wybrane uważa się osoby, które otrzymały największą liczbę głosów, nie mniej
jednak niż 1/3 głosów osób uczestniczących w zebraniu.
6. W wypadku, gdy na osobę ostatniego kandydata do Rady Naukowej padnie równa liczba
głosów, głosowanie ulega powtórzeniu.
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§ 17
1. W zebraniu, w toku którego dokonuje się wyboru kandydatów na członków Rady
Naukowej określonych w § 14 ust. 2 pkt. 3, biorą udział osoby wymienione w § 14 ust. 2
pkt. 1 i 2.
2. W zebraniu, w toku którego dokonuje się wyboru kandydatów na członków Rady
Naukowej określonych w § 14 ust. 2 pkt. 4, udział biorą inni niż określeni w § 14 ust. 2
pkt. 1.
§ 18
Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje dziekan Wydziału I Nauk
Humanistycznych i Społecznych lub upoważniona przez niego osoba.
§ 19
1. Pierwszemu posiedzeniu Rady Naukowej przewodniczy dziekan Wydziału I Nauk
Humanistycznych i Społecznych PAN lub osoba wskazana do czasu powołania
przewodniczącego Rady, jego zastępców oraz sekretarza, których wybiera Rada
Naukowa w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 50% członków Rady.
2. Dyrektor Instytutu i jego zastępca ds. naukowych nie mogą pełnić funkcji
przewodniczącego, zastępców oraz sekretarza Rady Naukowej.
§ 20
Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu. Do podstawowych
zadań Rady należy czuwanie nad wysokim poziomem naukowym pracy w Instytucie oraz nad
rozwojem kadr naukowo-badawczych Instytutu, zwłaszcza zaś nad rozwojem młodych
pracowników naukowych.
§ 21
Rada Naukowa w szczególności:
1) uchwala statut Instytutu,
2) przyjmuje programy: badań, działalności w zakresie kształcenia, współpracy z krajowymi
i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej, bibliograficznej
i bibliotecznej,
3) przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie
tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień,
4) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu,
5) opiniuje plan finansowy Instytutu,
6) dokonuje oceny kadry naukowej Instytutu,
7) opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu: o mianowanie na stanowisko profesora oraz
o zawarcie umowy o pracę na stanowisku pracownika naukowego, kierownika
wewnętrznej naukowej lub edukacyjnej jednostki organizacyjnej oraz wnioski
o powołanie komitetów redakcyjnych czasopism i serii wydawanych przez Instytut,
zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o PAN w zakresie dotyczącym mianowania.
8) zgłasza kandydatury na członków Akademii,
9) zgłasza kandydatury do nagród naukowych,
10) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień i poleceń
władz Akademii oraz spraw wniesionych przez członków Rady i Dyrektora Instytutu,
§ 22
Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.
§ 23
Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik do statutu.
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§ 24
1. Dyrektorem Szkoły Nauk Społecznych (SNS) może być osoba z tytułem naukowym lub
stopniem doktora habilitowanego,
2. Dyrektor Instytutu powołuje dyrektora SNS po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej
wyrażonej w głosowaniu tajnym,
3. Na wniosek dyrektora SNS dyrektor Instytutu zatwierdza regulamin organizacyjny SNS,
zawierający również szczegółowe zasady powoływania i działania komisji dyscyplinarnej
ds. doktorantów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów. Członków
komisji dyscyplinarnych wybiera Rada Naukowa spośród pracowników naukowych
Instytutu oraz spośród doktorantów zgłoszonych przez organ uchwałodawczy samorządu
doktorantów Instytutu. Kadencja komisji jest równa kadencji Rady Naukowej, z tym, że
kadencja doktorantów – członków komisji trwa rok,
4. Każdy nowoprzyjęty słuchacz SNS składa następujące ślubowanie: Ślubuję uroczyście
realizować pracę naukową z najwyższą starannością i przestrzegając zasad etycznych,
szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o dobre
imię Instytutu, jego Szkoły i godność stanu stanu akademickiego./ I solemnly swear that
I will carry out my academic work with the greatest diligence and observing ethical
principles, respect the law and academic practice, and in all my activities uphold the
good name of the Institute and its graduate school, and the dignity of the academic
profession.
5. Dyrektor IFiS PAN, na wniosek dyrektora SNS, powołuje Radę SNS jako organ doradczy
dyrektora SNS. W skład Rady SNS wchodzi z urzędu przewodniczący Rady Naukowej
IFiS PAN lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.
6. Dyrektor SNS składa raz w roku sprawozdanie z działalności SNS na zebraniu Rady
Naukowej Instytutu.
§25
Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną
Instytutu, który realizuje badania empiryczne pracowników i współpracowników Instytutu.
§ 26
Działalność wydawniczą prowadzi Instytut poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną –
Wydawnictwo IFiS PAN – oraz – jeśli zachodzi potrzeba – poprzez inne wydawnictwa.
§ 27
Wydawnictwo IFiS PAN nie jest nastawione na zysk.
§ 28
Wydawnictwo IFiS PAN publikuje książki i czasopisma pisane i redagowane przez
pracowników i współpracowników Instytutu bądź publikowane we współpracy z instytutami
PAN i krajowymi lub zagranicznymi instytucjami naukowymi.
§ 29
Działalność Wydawnictwa IFiS PAN koordynuje i opiniuje Rada Wydawnictwa powołana
przez dyrektora IFiS PAN.
§ 30
Kierownik Wydawnictwa IFiS PAN oraz przewodniczący Rady Wydawnictwa składają raz w
roku sprawozdanie przed Radą Naukową Instytutu.
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VI Postanowienia końcowe
§ 31
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Instytutu określają właściwe przepisy oddzielne.
§ 32
Porządek wewnętrzny, prawa i obowiązki Instytutu jako zakładu pracy oraz prawa
i obowiązki pracowników Instytutu określa regulamin pracy.
§ 33
Statut uchwala Rada Naukowa zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50%
członków.
§ 34
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 35
Statut został uchwalony w dniu 25 maja 2011 roku przez Radę Naukową Instytutu Filozofii
i Socjologii PAN, a zaopiniowany przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
Akademii PAN w dniu 7 czerwca 2011 r. Zmiany w § 24 pkt. 3 i 4 uchwałą Rady Naukowej
IFiS PAN przyjęto w dniu 26 marca 2014 r.
§ 36
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
§ 37
Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 4 listopada
1998 r.
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