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ADM-021-8/2021 
 
 
 

Zarządzenie nr 8/2021 
Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk 

z dnia 30 marca 2021 r. 
 

w sprawie wykazania osiągnięć pracowników INE PAN 
na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej 

 
 
Na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1796), § 10 pkt. 1 Statutu Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk 
oraz art. 265 ust. 13 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), 
zarządza się, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
1. Każdy pracownik zatrudniony w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii 

Nauk, który w latach 2017-2021 złożył lub złoży oświadczenie lub oświadczenia 
upoważniające INE PAN do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących 
działalność naukową w Instytucie (tj. zaliczenia do liczby N) jest zobowiązany do 
złożenia oświadczenia upoważniającego INE PAN do wykazania jego osiągnięć na 
potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej Instytutu. Obowiązek powyższy 
dotyczy także osób, które nie są już w chwili wydania niniejszego Zarządzenia 
pracownikami Instytutu. 

2. Oświadczenia, o których mowa powyżej, są składane w ramach poszczególnych 
dyscyplin, które dany pracownik reprezentuje, a w przypadku doktoranta w dyscyplinie, 
w której jest przygotowywana rozprawa doktorska, albo w jednej z dyscyplin 
zawierających się w dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska. 

3. Oświadczenia, o których mowa powyżej, a dotyczące dotychczasowych osiągnięć 
naukowych pracownika (w tym publikacji wydanych do dnia 31 marca 2021 r.) powinny 
zostać złożone wedle wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 
poprzez przesłanie przez pracownika skanu podpisanego oświadczenia na adres 
emagda@inepan.waw.pl w terminie do dnia 10 kwietnia 2021 r., a następnie 
niezwłocznie złożone lub przesłane – w formie tradycyjnej, listownej – na adres 
Instytutu (do p. Elżbiety Magdalińskiej, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa).  

4. W przypadku zatrudnienia pracownika lub opublikowania pracy naukowej podlegającej 
zaliczeniu do dorobku INE PAN po dacie 31 marca 2021 r., oświadczenie, o którym mowa 
w ustępach powyżej, powinno zostać złożone niezwłocznie, jednak najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2021 r.  
 

 
§ 2 

 
1. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.  
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 2. Niniejsze Zarządzenie zostaje przekazane do wiadomości pracowników i słuchaczy 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Zgodnie z treścią art. 265 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 – 

dalej jako PSW), INE PAN podlega ewaluacji jakości działalności naukowej, która to ewaluacja 

obejmuje osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.  

Zgodnie z art. 265 ust. 5 PSW, pracownicy składają oświadczenia upoważniające zatrudniający 

ich podmiot do zaliczenia ich do liczby N, natomiast osoba, której osiągnięcia są wykazywane na 

potrzeby ewaluacji, składa oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych 

osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin, o których mowa w art. 343 ust. 7 i 8 PSW, a w 

przypadku doktoranta - w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska, albo 

w jednej z dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa 

doktorska. 

Prawidłowe przeprowadzenie ewaluacji jakości działalności naukowej Instytutu, a w 

konsekwencji – przyznanie właściwej kategorii naukowej INE PAN - wymaga zatem złożenia 

przez pracowników zaliczonych do liczby N oświadczeń pozwalających na wykazanie i 

uwzględnienie w ewaluacji ich osiągnięć naukowych.  
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 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2021 z dnia 30 marca 2021 r. Dyrektora Instytutu Nauk 
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk 

 
 
…………………………………………….. 
Miejscowość, data  

 
…………………………………………… 
Imię i nazwisko  
 
………………………………………………. 
Numer ORCID  
 

Oświadczenie  
upoważniające Instytut Nauk Ekonomicznych PAN  

do wykazania osiągnięć pracownika 
 
 
 
Ja, …………………………………………..,  
zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce upoważniam do 
wykazania na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 moich 
następujących osiągnięć naukowych w ramach dyscypliny ekonomia i finanse:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 
 
Oświadczam, że osiągnięcia te powstały w związku z prowadzeniem przeze mnie działalności 
naukowej w wyżej wymienionym podmiocie.  
 
 
 
………………………….  
Podpis  
 
 
 
Pouczenia:  
Zgodnie z art. 265 ust. 12 ustawy, na potrzeby ewaluacji osiągnięcia jednej osoby mogą być 
wykazywane w ramach nie więcej niż 2 dyscyplin, przy czym dane osiągnięcie może być 
wykazane przez osobę będącą jego autorem tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny.  
Zgodnie z art. 265 ust. 6 ustawy, należy wskazać te osiągnięcia, które powstały w związku z 
zatrudnieniem lub odbywaniem kształcenia w podmiocie, w którym składa się niniejsze 
oświadczenie.  
Osiągnięcia można wykazywać tylko w dyscyplinie, która jest uwzględniona w oświadczeniu o 
dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o którym mowa w art. 343 ust. 7.  
Oświadczenie to powinno zostać złożone nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego 
rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej lub przed zakończeniem stosunku 
pracy w danym podmiocie. 
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