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Zarządzenie nr 23/2020 
Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk 

z dnia 30 listopada 2020 r. 
 

w sprawie wydłużenia stosowania  
Zarządzenia nr 3/2020 z dnia 11 marca 2020 r.  

(z późn. zm.) 
 

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, ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) oraz Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2091), zarządza 
się, co następuje: 

 
§ 1 

Na podstawie § 2 Zarządzenia nr 3/2020 wydłuża się okres jego obowiązywania do dnia 31 
grudnia 2020 r. z możliwością jego dalszego wydłużenia.  
 

§ 2 
 

Zobowiązuje się pracowników oraz wszystkie osoby przebywające w siedzibie INE PAN do 
stosowania się w szczególności do § 25 ust. 1 pkt. 2) lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2091) nakładającego obowiązek 
zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.  

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
 
 
Prof. dr hab. Andrzej Szablewski 
 
 
 
Dyrektor 
Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN 
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UZASADNIENIE 

 

W związku z trwającą nadal epidemią COVID-19 oraz niepewnymi perspektywami jej 
wygaszenia, obowiązywanie Zarządzenia nr 3/2020 zostało wydłużone do 31 grudnia 2020 r.  
 
Jednocześnie, wobec wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2091), pracownicy Instytutu są zobowiązani do zakrywania ust i 
nosa także w pomieszczeniach, w których świadczą pracę, o ile w takim pomieszczeniu 
przebywa więcej, niż jedna osoba. Wobec faktu, że powyższy przepis nakłada dodatkowy 
względem obowiązującej już w Instytucie „Instrukcji postępowania dla pracowników w związku 
z epidemią COVID-19” (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2020 Dyrektora INE PAN z dnia 11 
marca 2020 r.) obowiązek, należało ten fakt uwypuklić w treści Zarządzenia.  
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