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Statut
Instytutu Nauk Ekonomicznych

Polskiej Akademii Nauk

I.Postanowienia ogólne

§ )
Instytut Nauk Ekonomicznych jest jednostką naukową Polskiej Akademii 'Nauk zwaną dalej
Instytutem.

§2

Instytut działa na podstawie:
l) ustawy z dnia 30 kwietnia 20) O r. r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 96 poz. 619 z późno

zm.),
2) Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/20 l O

Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 20 lOr.,
3) uchwały nr 17/80 Prezydium Polskiej Akademi iNauk z dnia 10 grudnia 1980 r. w sprawie

utworzenia Instytutu Nauk Ekonomicznych, zatwierdzonej pismem Prezesa Rady
Ministrów znak: Pr. 151-4/2/80 do BOP-I-) /784/80 z dnia 5 stycznia 1981 r.,

4) niniejszego statutu.

§3

1. Siedzibą Instytutu jest 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 Rzeczpospolitej Polskiej pośrodku z
napisem w otoku: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

II. Z a d a n ia I n s t y t u t u

§ 5

l. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych kształcenie kadr w
zakresie nauk ekonomicznych.
2. Do zadań Instytutu należy w szczególności:
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1) prowadzenie prac badawczych w zakresie nauk ekonomicznych,
2) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w

zakresie nauk ekonomicznych, w tym na zasadach odpłatności, na poziomie studiów
doktoranckich, studiów podyplomowych i innych form kształcenia związanych z
działalnością Instytutu,

3) popularyzacja prac naukowych oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie prac
prowadzonych w Instytucie,

4) prowadzenie działalności wydawniczej,
5) uczestniczenie w badaniach organizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki

naukowe oraz w pracach instytucji międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie problemów
doniosłych dla uczestnictwa Polski w międzynarodowym życiu naukowym.

6) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych
przez władze Polskiej Akademii Nauk,

§6

Zadania wymienione w § 5 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

Instytutu,
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe itp.),
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach określonych w § 5,
10)organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w

zakresie swojej działalności naukowej.

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 Polskiej
Akademii Nauk.

3. Dyrektor Instytutu pełni funkcję przez 4 lata w pełnym wymiarze czasu pracy.
4. Dyrektor powierza funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych kandydatowi z grona

pracowników Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, posiadającemu co najmniej stopień
doktora.

5. Zastępca dyrektora ds. naukowych pełni swoją funkcję przez 4 lata w pełnym wymiarze
czasu pracy.

6. Kandydaturę zastępcy dyrektora ds. naukowych zatwierdza Rada Naukowa INE PAN.
7. Dyrektor ustala zadania zastępcy Dyrektora. W zakresie powierzonych jemu zadań

zastępuje on Dyrektora.
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8. Dyrektor lnstytutu może odwołać zastępcę dyrektora ds. naukowych przed upływem
okresu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli narusza on prawo lub nie wykonuje swoich
obowiązków, co zatwierdza Rada Naukowa. Odwołanie z funkcji dyrektora ds.
naukowych nie narusza trwającego stosunku pracy.

9. Zastępcę dyrektora ds. finansowych (głównego księgowego) zatrudnia Dyrektor.

§ 9

1. Dyrektor Instytutu ustala szczegółowy zakres zadań dla swoich zastępców.
2. Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:

l) koordynacja badań naukowych Instytutu i rozwijanie i nadzorowanie współpracy
naukowej z placówkami krajowymi i zagranicznymi,

2) sprawowanie nadzoru nad czasopismami Instytutu,
3) nadzorowanie pod względem naukowym i organizacyjnym różnych form kształcenia,

konferencji, seminariów oraz uczestnictwa Instytutu w takich przedsięwzięciach
organizowanych przez inne instytucje,

4) organizowanie odbioru prac naukowo- badawczych,
5) kierowanie gromadzeniem i wykorzystaniem zasobów bibliotecznych i

bibliograficznych.
3. Do zadań zastępcy dyrektora ds. finansowych (głównego księgowego) należy kierowanie

gospodarką finansową i prowadzenie rachunkowości Instytutu.

§ 10

1. Dyrektor Instytutu kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie
mieniem zgodnie z zasadami, o których mowa wart. 72 ust. l Ustawy o PAN, oraz
odpowiada za wynik finansowy działalności Instytutu i rozporządza składnikami
aktywów trwałych Instytutu.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie przy pomocy zastępców całością prac lnstytutu reprezentowanie jej na

zewnątrz,
2) koordynowanie bieżącej działalności Instytutu,
3) opracowywanie rocznych planów badań naukowych, finansowych oraz rocznych

sprawozdań z działalności Instytutu,
4) opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu,
5) przedstawianie Radzie Naukowej do zaopiniowania projektów i wniosków w sprawach

należących do zakresu jej działania oraz sprawozdań z działalności Instytutu,
6) opracowywanie regulaminu organizacyjnego Instytutu,
7) ustalenie regulaminu pracy Instytutu,
8) ustalanie zakresów czynności dla pracowników Instytutu,
9) zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) przedstawianie informacji o pracownikach Instytutu Radzie Kuratorów Wydziału PAN

.zgodnie z art. 94 ust. 7 Ustawy o PAN.

§ 1 l

1. Dyrektor może powoływać kolegium Instytutu oraz wewnętrzne zespoły problemowe lub
komisje jako organy doradcze i opiniotwórcze.

2. Zakres działania i tryb pracy organów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja
Dyrektora o ich powołaniu.
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§ 12

Rada Naukowa składa się z 40 członków wybranych zgodnie z trybem określonym w § 14 i § 15.
W tej liczbie są członkowie Polskiej Akademii Nauk powołani do udziału w jej pracach przez
Wydział r Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. W składzie Rady
Naukowej jest nie mniej niż 30 procent osób spoza Instytutu.

§ 13

Kadencja członków Rady Naukowej wynosi 4 lata.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą:
I) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego

zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy w liczbie 22,
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej

przez wydział właściwy ze względu na specjalność naukową Instytutu w liczbie 4,
3) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego i wybitni

specjaliści nie zatrudnieni w Instytucie lub zatrudnieni w nim w niepełnym wymiarze
czasu pracy, wybierane przez osoby wymienione w pkt. 1 i 2, w liczbie 8,

4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie
w pełnym wymiarze czasu pracy w liczbie 3,

5) wybrany przedstawiciel doktorantów, jeżeli Instytut prowadzi studia doktoranckie w
liczbie l,

6) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych, naukową w liczbie 2.

§ 15

'-----' .

I. Wybór do Rady Naukowej osób wymienionych w § 14 pkt 3 odbywa się na zebraniu
wyborczym, w głosowaniu tajnym, z udziałem osób wymienionych w § 14 pkt l i 2, przy
quorum wynoszącym co najmniej 50 procent uprawnionych osób, bezwzględną większością)
ważnych głosów (50 procent +1 głos).

2. Zebranie wymienione w pkt. 1 zwołuje i prowadzi Dyrektor Instytutu lub jego zastępca do
spraw naukowych.

,3. Wybór do Rady Naukowej osoby wymienionej § 14 pkt. 4 odbywa się na zebraniu
wyborczym pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu
pracy, w głosowaniu tajnym, przy quorum wynoszącym co najmniej 50 procent
uprawnionych do głosu, bezwzględną większością (50 procent + 1 głos) ważnych głosów (50
procent + 1 głos).

§ 16

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje Dziekan Wydziału I Nauk
Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

§ 17

1. Rada Naukowa Instytutu sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu dbając
zwłaszcza o wysoki poziom jej działalności naukowej i rozwój młodych pracowników
naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:

l) przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz
działalności wydawniczej, .

4
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2) opiniuje i zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu,
3) przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadawanie

tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień,
4) sprawuje nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi i innymi formami

kształcenia,
5) uchwala statut Instytutu,
6) dokonuje oceny kadry naukowej Instytutu i innych grup pracowników działalności

podstawowej Instytutu,
7) . opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu o mianowaniu na stanowisko profesora

zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz wnioski o zawarcie umowy o pracę na
stanowisku pracownika naukowego i kierownika wewnętrznej naukowej komórki
organizacyjnej,

8) uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych
wyników pracy pracowników naukowych Instytutu,

9) zgłasza kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk,
10) zgłasza kandydatury do nagród naukowych,
II) określa sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe

pracowników Instytutu.
12) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz

Akademii oraz wniesionych pod obrady przez członka Rady, Dyrektora Instytutu lub
Dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, ..

§ 18

Zasady i tryb działania Rady Naukowej. określa uchwalony przez nią regulamin.

IV. Struktura Instytutu

§ 19

l. Podstawowymi jednostkami Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN są zakłady badawcze.
2. Dla realizacji zadań wynikających z podjętych programów badawczych Dyrektor

Instytutu może powołać na czas określony zespoły lub grupy badawcze o statusie
ustalonym w decyzji o ich powołaniu.

3. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu określa załącznik Nr I do Statutu.
r

§ 20

Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny.

§ 21

Dyrektor Instytutu może zwoływać zebrania pracowników Instytutu, poddając pod dyskusję
najważniejsze problemy działalności Instytutu oraz jego gospodarki finansowej.

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu i działalność inwestycyjną regulują odrębne przepisy.
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v. p o s t a n o w i e n ia koń c o w e

§ 23

Porządek wewnętrzny, prawa i obowiązki Instytutu jako zakładu pracy oraz prawa i obowiązki
pracowników Instytutu określa regulamin pracy.

§ 24

l. Statut uchwala Rada Naukowa zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy liczby członków, określonych w § 14.

2. Niniejszy statut został uchwalony w dniu 14 marca 2012 r. przez Radę Naukową
Instytutu.

§ 25

Zmiany w statucie następują w trybie przewidzianym dlajego uchwalenia.

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 27

Traci moc Statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 23 marca 1999 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
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