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Zarządzenie nr 6/2020 
Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk 

z dnia 25 marca 2020 r. 
ws. zmiany oraz wydłużenia stosowania  

zarządzenia nr 3/2020 z dnia 11 marca 2020 r. 
 

w sprawie organizacji pracy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN  
w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się  

epidemii wirusa COVID-19  
 
 

Na podstawie art. 46 ust. 2 oraz art. 53, 54 oraz 94 ust. 1a i 104 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 
r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. z dnia 6 czerwca 2019 r. Dz. U z 2019 r. poz. 1183), § 10 pkt. 1 
Statutu Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz w związku z ustawą z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, a nadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 23 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 511), zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

Dotychczasowa treść § 1 Zarządzenia nr 3/2020 z dnia 11 marca 2020 r. otrzymuje oznaczenie: 
„pkt. 1” 
 
Po pkt. 1 w § 1 Zarządzenia nr 3/2020 dodaje się pkt. 2 o następującej treści: 
 
„Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN działając na podstawie art. 46 ust. 2 Ustawy o 
Polskiej Akademii Nauk (t.j. z dnia 6 czerwca 2019 r. Dz. U z 2019 r. poz. 1183) upoważnia, do 
odwołania, każdego z osobna, swoich zastępców: Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych oraz 
Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych do samodzielnego składania w imieniu INE PAN 
oświadczeń woli w zakresie przewidzianym dla Dyrektora INE PAN, z uwzględnieniem 
ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś upoważnia 
Zastępców do składania oświadczeń woli w imieniu Instytutu także w wersji elektronicznej, w 
tym z użyciem stosownych podpisów elektronicznych.” 
 
 

§ 2 
 
Obowiązek wykonywania pracy poprzez pracę zdalną określony w § 3 pkt. 2 Zarządzenia nr 
3/2020 oraz okres obowiązywania tego Zarządzenia wynikający z treści jego § 5 pkt. 1 zostaje 
wydłużony do dnia 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego dalszego wydłużenia.  
 

§ 3 
 

Zmianie ulega § 2 Zarządzenia nr 3/2020 i otrzymuje on następującą treść: 
1. Z dniem 12 marca 2020 r. wszystkie wykłady, zajęcia, konwersatoria, etc. dla słuchaczy 

studiów organizowanych przez INE PAN ulegają zawieszeniu, za wyjątkiem zajęć, które 
będą prowadzone z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość. 
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 2. Wobec podjętych ograniczeń Instytut Nauk Ekonomicznych PAN dołoży wszelkich 
starań, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji i podjętych środków ostrożności umożliwić 
słuchaczom INE PAN realizację programu nauczania oraz zaliczenia zajęć, o ile okaże się 
to konieczne, w innych terminach.  

3. W związku z treścią pkt. 2 powyżej, w Instytucie, w ramach prowadzonych studiów 
podyplomowych, wprowadza się zdalne prowadzenie zajęć dla słuchaczy, z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegóły techniczne 
związane z prowadzeniem tych zajęć zostaną niezwłocznie podane do informacji 
pracowników, wykładowców i słuchaczy. 

4. Realizacja programu nauczania i osiągniętych efektów uczenia się przez słuchaczy 
studiów podyplomowych organizowanych przez Instytut z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość będzie mogła być weryfikowana poza siedzibą INE PAN, 
z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu 
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację, bądź też, w zależności 
od okresu obowiązywania ograniczeń w funkcjonowaniu INE PAN, bezpośrednio w 
tradycyjny sposób.  

5. Pozytywna weryfikacja realizacji przez słuchaczy INE PAN programów nauczania i 
osiągniętych efektów nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
w tym pozytywna weryfikacja poza siedzibą INE PAN, zgodnie z pkt. 4 powyżej, będzie 
jednoznaczna z uzyskaniem stosownych zaliczeń w trakcie trwania studiów 
podyplomowych, zgodnie z odpowiednimi programami kształcenia. Słuchacze, którzy 
zrealizują program nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość nie będą uprawnieni do domagania się od INE PAN powtórzenia danych 
elementów programu nauczania.  

 
 

§ 4 
 
Tekst jednolity Zarządzenia w sprawie organizacji pracy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w 
związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii wirusa COVID-19 stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 5 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania, przy czym § 2 i 3 obowiązują od dnia 26 
marca 2020 r., a upoważnienie, o którym mowa w § 1 obowiązuje aż do momentu jego 
odwołania.  
 
 
Prof. dr hab. Andrzej Szablewski 
 
 
Dyrektor 
Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020 z dnia 25 marca 2020 r. 

 
Zarządzenie nr 3/2020 

Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk 
z dnia 11 marca 2020 r. 

 
w sprawie organizacji pracy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN  
w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się  

epidemii wirusa COVID-19  
 
 
Na podstawie art. 53, 54 oraz 94 ust. 1a i 104 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk, § 10 pkt. 1 Statutu Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz 
w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zarządza się, co następuje: 
 

 
§ 1 

1. Z dniem 12 marca 2020 r.: 
1) odwołuje się wszelkie wydarzenia o charakterze otwartym, w szczególności 

konferencje, seminaria, imprezy/wydarzenia organizowane przez INE PAN. 
2) zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach 

krajowych pracowników i słuchaczy studiów organizowanych przez INE PAN.  
3) wstrzymuje się przyjazdy do INE PAN gości zagranicznych.  

2. Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN działając na podstawie art. 46 ust. 2 
Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (t.j. z dnia 6 czerwca 2019 r. Dz. U z 2019 r. poz. 1183) 
upoważnia, do odwołania, każdego z osobna, swoich zastępców: Zastępcę Dyrektora ds. 
Naukowych oraz Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych do samodzielnego składania w 
imieniu INE PAN oświadczeń woli w zakresie przewidzianym dla Dyrektora INE PAN, z 
uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w 
szczególności zaś upoważnia Zastępców do składania oświadczeń woli w imieniu 
Instytutu także w wersji elektronicznej, w tym z użyciem stosownych podpisów 
elektronicznych.  

 
 

§ 2. 
 

1. Z dniem 12 marca 2020 r. wszystkie wykłady, zajęcia, konwersatoria, etc. dla słuchaczy 
studiów organizowanych przez INE PAN ulegają zawieszeniu, za wyjątkiem zajęć, które 
będą prowadzone z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość. 

2. Wobec podjętych ograniczeń Instytut Nauk Ekonomicznych PAN dołoży wszelkich 
starań, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji i podjętych środków ostrożności umożliwić 
słuchaczom INE PAN realizację programu nauczania oraz zaliczenia zajęć, o ile okaże się 
to konieczne, w innych terminach.  

3. W związku z treścią pkt. 2 powyżej, w Instytucie, w ramach prowadzonych studiów 
podyplomowych, wprowadza się zdalne prowadzenie zajęć dla słuchaczy, z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegóły techniczne 
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 związane z prowadzeniem tych zajęć zostaną niezwłocznie podane do informacji 
pracowników, wykładowców i słuchaczy. 

4. Realizacja programu nauczania i osiągniętych efektów uczenia się przez słuchaczy 
studiów podyplomowych organizowanych przez Instytut z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość będzie mogła być weryfikowana poza siedzibą INE PAN, 
z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu 
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację, bądź też, w zależności 
od okresu obowiązywania ograniczeń w funkcjonowaniu INE PAN, bezpośrednio w 
tradycyjny sposób.  

5. Pozytywna weryfikacja realizacji przez słuchaczy INE PAN programów nauczania i 
osiągniętych efektów nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
w tym pozytywna weryfikacja poza siedzibą INE PAN, zgodnie z pkt. 4 powyżej, będzie 
jednoznaczna z uzyskaniem stosownych zaliczeń w trakcie trwania studiów 
podyplomowych, zgodnie z odpowiednimi programami kształcenia. Słuchacze, którzy 
zrealizują program nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość nie będą uprawnieni do domagania się od INE PAN powtórzenia danych 
elementów programu nauczania.  
 

 
§ 3. 

 
1. Z dniem 12 marca 2020 r. wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum 

bezpośrednich kontaktów pracowników w siedzibach Instytutu.  
2. Pracownicy INE PAN, począwszy od dnia 12 marca 2020 r. od godziny 15:00 są 

zobligowani do wykonywania pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej 
stałego wykonywania (pracy zdalnej) przez okres oznaczony, dwóch tygodni, z 
możliwością jego przedłużenia. 

3. Instytut zapewni, w miarę możliwości, dostępność narzędzi służbowych do pracy zdalnej 
dla pracowników.  

4. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i 
kontaktów telefonicznych. Pracownicy, w trakcie wykonywania pracy zdalnej, są 
zobligowani do pozostawania w zasięgu kontaktu telefonicznego i mailowego w 
godzinach pracy określonych w umowach o pracę. 

5. Wobec konieczności ograniczenia osobistych kontaktów pracowników, dopuszcza się w 
okresie obowiązywania niniejszego Zarządzenia, przesyłanie przez pracowników 
Instytutu wykonujących pracę zdalną, dokumentów opatrzonych ich certyfikowanym 
podpisem elektronicznym, bądź – w braku takiego podpisu – skanów dokumentów 
podpisanych przez pracownika.  

6. Niezwłocznie po zakończeniu pracy zdalnej, pracownik powinien dostarczyć do siedziby 
Instytutu oryginały w/w dokumentów. Jeżeli ze względu na obowiązki prawne lub 
wskazania organizacyjne, konieczne będzie przekazanie oryginalnej dokumentacji przed 
zakończeniem obowiązywania pracy zdalnej, a będzie ona obejmowała dane osobowe, 
dane wrażliwe, etc., wówczas dokumentacja powinna zostać odpowiednio zabezpieczona 
i opisana przez pracownika.  
 

§ 4. 
 

1. Pracownicy INE PAN i słuchacze studiów organizowanych przez INE PAN powinni 
przestrzegać zaleceń GIS i innych odpowiednich władz, związanych z 
rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.  
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 2. Pracownicy Instytutu są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania swego 
przełożonego telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez 
wirusa COVID-19 bądź o fakcie objęcia ich kwarantanną. 

3. Słuchacze studiów organizowanych przez INE PAN są zobowiązani do niezwłocznego 
poinformowania Kierownika Studiów telefonicznie i mailowo o podejrzeniu 
zachorowania wywołanego przez wirusa COVID-19 bądź o fakcie objęcia ich 
kwarantanną. 
 

§ 5 
 

1. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r. na okres dwóch 
tygodni. 

2. Dyrektor Instytutu może podjąć decyzję o przedłużeniu stosowania wszystkich lub 
części niniejszego Zarządzenia na dalszy okres oznaczony.  

3. Niniejsze Zarządzenie zostaje przekazane do wiadomości pracowników i słuchaczy 
studiów organizowanych przez INE PAN w szczególności w drodze elektronicznej, w tym 
poprzez jego zamieszczenie na witrynie internetowej Instytutu. 

 
 
 
 

Prof. dr hab. Andrzej Szablewski 

 

 

Dyrektor 

Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN 
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UZASADNIENIE 
 
Konieczność wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 3/2020 dotyczącego organizacji pracy INE 
PAN w okresie stanu epidemii wirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej jest podyktowana 
ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 511) wydłużającego okres ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz 
wprowadzającego obowiązek nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość oraz określającego zasady weryfikacji programu nauczania w przypadku nauki na 
odległość. Instytut, wychodząc naprzeciw słuchaczom, podejmie działania mające na celu 
zorganizowanie infrastruktury oraz oprogramowania umożliwiającego kształcenie zdalne, co z 
kolei pozwoli słuchaczom na terminowe ukończenie programów nauczania pomimo odgórnych 
ograniczeń w funkcjonowaniu Instytutu.  
 
Jednocześnie, wobec świadczenia przez pracowników Instytutu pracy zdalnej oraz ograniczeń w 
funkcjonowaniu różnych instytucji państwowych, koniecznie okazało się upoważnienie 
Zastępców Dyrektora do składania w imieniu Instytutu samodzielnych oświadczeń woli, w tym 
do ich składania w formie elektronicznej, z użyciem odpowiednich podpisów elektronicznych. 
Umożliwi to zachowanie ciągłości pracy Instytutu oraz terminową, sprawną realizację 
obowiązków INE wynikających z obowiązujących przepisów, umów, w tym umów o 
dofinansowanie, etc.  
 
 
 

 

     

 

  
 


