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Prof . J.i{as j "l kowski zr:e fe::ował pr:ojekt uchi"'ał.y v,l spr'avł_|e
powołani a Ins'l'-vttti_u Nauk i?.ra''^lilych PAN/ przeclstaivi} zadania
1n.stytu:-u l}a t1e syŁuacji lv r:ozwcju nauk prawnych, omÓwił
Jl r:oj ekr składr-r cl1zrgkc j.i. :i' ::ad); nau}<oiłe j Tnstyt-utu OraZ przcd*
siaivił wnioski r^r spr:awj.e st.ruktu::y o::qanizacy)nej, eLai.owe 'i
f inansowe f nslyt- uru .
''ag i1lynik_u d17skLis_ii ljek:.eca::-iaŁ ]!ja_i-rkow1, pod'jał rrchwałę w sp_rawie
powołarria _[nsl-Ytu.Ll Nal.tl.: P'raiłn-';c1l PA].,i 1-1pCwazl-łia jac p::of . J.Illasi l _
kowskieqc c-io c1oi':ł.;n;iniłl.'.^j F)l:)!-(:)./''JIi!i eil j_u Z p{i.)f . :jt . iiozrn;irVilern

ew. ij:.1ipę_ł::t'iłi'i 'i'' ::rn'j'iil'l .i'i.:cjr':ilc1,'1nyi':ii',v
zi''diuri Rzadii !.u' ril j sp r;rw.i.e
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Uzasaclnienie Ogolne
PowoŁanie 1nstytutu PA}J ma na ce}u skoncentrotvanie prac
pewnej 1iczby pr:acowników nauki prawa nad węzłową. problematyką tej
dziedziny nauk społecznych rv ceiu zaspckojenia najwazniejszych
potrzeb teorii i praktyki. UŁivorzenie Instytutu staje Się szczegÓL_
nie pilne w okresie walki o podniesienie poziomu naszego ust-aw
dawstwa' o usprawnienie aparatu państwowego i o umocnieni'e prawo-

rządności.

Instytut, nie ograniczając się do zadań wykonywanych lve
własnym zakresie, będzie dąŻyŁ do współpracy z ośrodkami unj-wersyteckimi poprzeZ opIacov,'ywanie projektów wytycznych do planÓw
badań szczegó"1ni_e ivaznych I poptZeZ organi zowanj_e sesji i konferenCj i naukowych dotyczących zagadnreń metodologicznych i podstawoivej
problematyki o charakterze merytorycznym.
W rla jb1 -l'Żs'zył:n iat-aci'i inst'yt-uL ::ajmie Się przyocLol.]aniem
i pc_l<ireCZrl_i kóił i.iil'iił(,,.::':;yŁei:kich z E}Ównych dz)-edz:..rł nauk_i.
prawa /z dziedziny Łeori.i państwa i prawa, historii doktryn
po1ityczno*prawnYch, prawa państtvotve9o, prawa międzynarodoivego,
publicznego, prab/a karnego/ prawa cyrvilnego, prawa pracy, historii
państwa i prawa polskiego/. Częsć tych podręczników InstytuŁ
cp.r:acuje We ivłasnym zakr:es j'.e. Poza tym będzie współdział.ał
/',ł f ormie dost-a",'czania dokurnent.acj i oCeny planÓrv i konspektów,
dyskusji naukowej tt:p/ przy opracowaniu podręczników przez naukowców nie zatrudnionych vr Ins'LyŁucie '
Instytut przygotuje monograficzne oplacowania wezŁowych
zaqadnień iv poszczegoLnych d\zscyplinach pod kątem i.vi.dzenia
nel;pilnie isz;,'cii pctrzeb .o.u;1-:-1ii nauki piawa.
MoncgraL_i_e t-e będą przi;goi'oi^j\ri,jane prZez etatcivych prar:ov;-nikÓv; Inscyt-"uriu ataz pt'Zez naukcwców, związanych z instytutem
poprzez system prac zleconych.
W przyszŁości badania nad l^rybranymi problemami powinn1'
stanowić główny trzon pracy 1ns'L-yt-utu. Prace nad podręcznikami
Są zadaniem do::aź'nym, kŁÓrego podjęcie jest- uzasadnione pilną
potrzebą spcłeCZną.
Tnstytut lrie bedzie da'zył do objęcia swymi badaniami
całoksztaŁtu nauk prawnych ani do r,vyłącznościw zadnej dziedzinie
badań. W najbliższych latach pozostawi on poza obrębem sivych
bezpcśredni.cir zaint-eresoivań niekŁóre gałęzie nauk prawnyc.h
/w szczegclncścjp:rawc fi''rrarlscv;e, krymina}i-st-ykę, p.}:awo ant-yczn_e,
pra\,vc morskie handl owe/.
SySi-eriÓ''/"'
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stadium rozwoju projektowana jest kadra etatolva
pracowltikÓvl na'"ikowych ckoło b0 csob. W porÓwnaniu z istr"riejącynir
ober:nie instyLi'tt-;rrn1 .iliyc1zi_ałi-i 'i PAł'q /Insr:yiurj Hist-orii, 1irstyt_uL
li.ist.cr..j-.i. Ki:i.i-r;r'\.'iriai.c:i-jii-l n<,.-j, lr:slyLur Raclaii 1,.j..t.c:r.ackycit/ karlr;r
ta jest szczupŁa. Czesc kad::y stanoivić bęcta' samodzielni pr:acownicy
naukowi z oś::odkótv poza WaiSZawSkichl Ze wz91ędu na koniecznośc
moz}iwie róivncmierneEc rozwo-iu ośrodków naukowych w kraju.
Pcci..ągnl.e tc 7,a sobą pewne trudności organizacyj ne, j est j ec1nak
i.v naszych obecnych warunkach nieuniknione.
NaJ_ezy podkreś}ić, że Po}ska jest jedynym Z europejskich
krajów naSzego obozu, tv kŁór:ym nie został dotychczas utworzony
instytut nauk p::awnych. Wydaje się L'o tym bardziej raZąCe, że
ivedług opin-i i prawników radz'i'eck1.ch, węgierskich i bułgarskich
oqólny poziom polskiej nauki prawa oceniany jest na oqoł- r,vysoko.
I{iek_i-óre jej qaŁezLe, jak llp. historia państwa i prawa, Zd1mują
nieivątpliwie pczycje pr:zodLljącą. ?lenurn !,jydziału Nauk Spo}ecznycŁi
na zebraniu 'uv drl j_u "i.6 ma j a b: . pov''Zi.e}o j edrlomyś.Inie rezo1.uc j e
\^/ sprawie ::yciiłeqc powc}anja J-nst,ytutu Nauk Prawnych PAN.
W początkowym
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Orqanizac
Projektovrany statut rnstytutu jest dostosowany do statutu
wzorcowego uchwalonego przez Sekretariat Naukowy pAN.
Przewiduje on uiwc::zenie nasięprrjących działów naukcwych:
_ 'teoria państwa i prawa/ pra\Ą/o pańsiwowe i prawo
DziaŁ I
adn_Lnistracyj ne

Dział
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}tj

DzLaŁ

IrI

Dział

TV

prawo kał:ne, k::r;mi.ncJ oqia p j:oce s ka::ny
'
p.i].ii^Jo ł:yl",ilne, poS ['9pol"r,'atlie cytviine, piaWo miedzy*

sto::ia pańsŁwa i prawa

narociov;e pryv",atne

.

ohrębie ctziałl_r rV }rędzie Czynny osobny zespoł
prai'a pracy oTaZ zespół pral.;a roj_niczej społdziei_
czości produkcy j ne j /dziecłziny szczegÓ].nie clef icyt-ciłe/
Z biegienr CZaSu, kied}u zost.anj_e osia-gniety oc1porłiednj
toZ\łrCl kadrv specja1istÓiv z tych clzieciziti, oba
zespoły będą przekształcone w samodzielne dziaŁy.
prawo międzynarcdowe pubticzne.
W

Dział

V

Dział VI

dokumentacja i bil:l-icqrafia.
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Nadto w skład Instytutu wejda- redakcje wydawnictw /mtędzy

innymi redakcja miesiecznj ka "Państ-wo i Prawo" cTaz redakcja
"Czasopisma prawnc-histcryczneqa" /
.

l]rzewidywana i l r-.sc

naukoivych tv pcsz'c:zeqÓLnyc:h
działach
zgodnre z charakt-erem rns't-ytutu jako ptacÓwki
naukowo-badawczej .
p-.iiC.!^/n'i },;Ów

Rada naukowa instytutu jest p1anowana jako ciało stosunkowo
nieliczne /okoŁc 15 osob/. Ma orla stanowiĆ roboczy organ
instytutu, ni.e zaśrepre zentac j e ośrodków naukowych . Powi.nni
byĆ do niej powołani członkowie dyrekcji, kiercwnicy działórv,
niektÓrzy wybitni pracownicy instytutu nie sprawuja'cy funkcji
kierowniczydn aTaz przedstawiciele lvlinisterstwa Spraw1ed1iwości,
Gener:alne j Pr:okur:a Lur:y i Sądu Na j vlyzs Zeqo.

skład dyrekcj i: J''ł'Jasilkowski /a vrektor,/, S . S1iwińsk-i
/z.ast'epc;l dyrektor:a/, K.opałek /cz'łcnek dyrek-c1t/, A.Gubiński
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Ki.erowni cy dzi ałów: J . Ba::dach,

lnj.

CzachÓrsk'i ,

M.

Lachs, K. opałek,

Slrwrnski, S. Szer.
Skład Rady Naukoivej:
Przewodniczący - dyrektor instytutu J.Wasilkcwski
zastę. przewodn. St. Ś1iwiński.
Czł.onkov"'ie: J.Bardach, VJ.Czac;hÓrski, [u1.Lachs, K.opaŁek, S.Szer
/ki.erownicy dz j-ało,,ł/
C.Berezowski, St.Ehrlich, M. Jaroszyński, K.KoranYi,
K. Przybyłowski, M. Sczaniecki, !!ł. Wotter
Przedstawic;iele Min.Sprawiedliwości, Genera1neqo
P.r'cikiil'ai"or:a :i. i ie,:ridszcqc Prezesa Sadu liaijwy;is:icgo.
Seki:ei-ai. z lŃi'rl..ikcv;,'; ii-lsi'vl-uŁu -_ A. Gubinsk_r.
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