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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ZWANY DALEJ 

„INSTYTUTEM” ALBO W SKRÓCIE „OPI PIB” DZIAŁA NA PODSTAWIE: 

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o  instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1383.), zwanej dalej „Ustawą” oraz wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych; 

2) zarządzenia nr 12 Ministra – Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego 

i Wdrożeń z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-

rozwojowej pod nazwą Ośrodek Przetwarzania Informacji (Dz. Urz. Urzędu Postępu 

Naukowo-Technicznego i Wdrożeń Nr 4, poz. 13); 

3) rozporządzenia z dnia 23 października 2013 r. w sprawie nadania Ośrodkowi 

Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. z dnia 5 

grudnia 2013 r., poz. 1452); 

4) statutu zatwierdzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

23 października 2014 r. ze zmianami z dnia 11 października 2016 r.  

i 10 listopada 2016 r.; 

2. Użyte w regulaminie frazy oznaczają: 

 Ministerstwo – Ministerstwo właściwe dla spraw nauki 

 NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 

 NCN – Narodowe Centrum Nauki. 

§2 

1. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKREŚLA RODZAJE KOMÓREK, KTÓRE MOGĄ BYĆ TWORZONE 

W INSTYTUCIE ORAZ FUNKCJE, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ, BY ZAPEWNIĆ DZIAŁANIA INSTYTUTU ZGODNE Z 

USTAWĄ O INSTYTUTACH BADAWCZYCH ORAZ STATUTEM INSTYTUTU ZATWIERDZONYM PRZEZ 

WŁAŚCIWEGO MINISTRA. 

2. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE I STANOWISKA W STRUKTURZE OPI PIB (ZAŁĄCZNIK: STRUKTURA 

ORGANIZACYJNA OPI PIB) TWORZY, ŁĄCZY I LIKWIDUJE DYREKTOR INSTYTUTU. DYREKTOR OKREŚLA 

TAKŻE ZAKRES DZIAŁANIA I STRUKTURĘ WEWNĘTRZNĄ WYŻEJ WYMIENIONYCH KOMÓREK. 

3. WSZELKIE ZMIANY DOTYCZĄCE UTWORZENIA NOWEJ KOMÓRKI, POŁĄCZENIA KOMÓREK, LIKWIDACJI 

KOMÓRKI, ZMIANY PODPORZĄDKOWANIA, ZMIANY NAZWY, ZMIANY ZAKRESU DZIAŁANIA, 

WPROWADZANE SĄ W DRODZE ZARZĄDZENIA DYREKTORA INSTYTUTU. 

4. DYREKTOR INSTYTUTU POWOŁUJE LUB ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 

KODEKS PRACY, USTAWY O INSTYTUTACH BADAWCZYCH, STATUTU INSTYTUTU OPI PIB ORAZ 

NINIEJSZEGO REGULAMINU. 

5. DYREKTOR INSTYTUTU MOŻE USTANAWIAĆ PEŁNOMOCNIKÓW DO REALIZACJI OKREŚLONYCH ZADAŃ 

I USTALAĆ ZAKRES I CZAS ICH UMOCOWANIA. 

 
§3 

1. PRZEDMIOTEM DZIAŁANIA INSTYTUTU JEST W SZCZEGÓLNOŚCI: 
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1) PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDRAŻANIE ICH WYNIKÓW, 

A TAKŻE ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH. DOTYCZY TO 

INTERAKTYWNYCH INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH, ICH PROJEKTOWANIA, 

EKSPLOATACJI I DOSKONALENIA, POZYSKIWANIA I OPRACOWYWANIA INFORMACJI ZBIORCZEJ, 

PRZEKROJOWEJ I SYNTETYCZNEJ DOTYCZĄCEJ BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH, W TYM 

DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH; 

2) WYKONYWANIE ZADAŃ WAŻNYCH DLA PLANOWANIA I REALIZACJI POLITYKI PAŃSTWA; 

3) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W STATUCIE INSTYTUTU 

ORAZ ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE  nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu 

państwowego instytutu badawczego. 

Rozdział II 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUTU 

§4 
1. Strukturę organizacyjną Instytutu przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący 

integralną część regulaminu. 

2. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Instytutu są: Pion Rozwoju Oprogramowania, 

Pion Badawczo-Rozwojowy, Pion Administracji, Pion Finansów, Pion Bezpieczeństwa. 

3. Bezpośredni nadzór nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi sprawuje dyrektor 

Instytutu lub jego zastępca, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym 

załącznik do niniejszego regulaminu. 

4. Na czele działów/laboratoriów stoją kierownicy, uprawnieni do wydawania poleceń 

służbowych pracownikom swoich działów/laboratoriów.  

5.  Pracownicy zatrudnieni w Instytucie podlegają kierownikom komórek organizacyjnych 

lub bezpośrednio dyrektorowi/zastępcy dyrektora Instytutu. 

6. Podział kompetencji i odpowiedzialności pracowników komórek organizacyjnych 

Instytutu wynika z zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku 

pracy. Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadań obronnych – realizują zadania obronne 

i zarządzania kryzysowego zgodnie z decyzją przełożonych.  

7. Samodzielnymi stanowiskami w Instytucie są: 

- zastępca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania; 

- zastępca dyrektora ds. finansów/główny księgowy; 

- zastępca dyrektora ds. administracji; 

- kierownicy komórek organizacyjnych (laboratoriów, działów) oraz ich zastępcy ;  

- Inspektor Ochrony Danych; 

- pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; 

- radcowie prawni. 

8. Zastępcy dyrektora w zakresie ustalonych kompetencji określają, nadzorują i  koordynują 

merytoryczną działalność Instytutu oraz sprawują bezpośredni nadzór nad podległymi 

bezpośrednio komórkami organizacyjnymi wskazanymi w strukturze organizacyjnej 

Instytutu. 

9. W czasie nieobecności dyrektora Instytutu zastępuje go – na mocy udzielonego 

pełnomocnictwa, bądź upoważnienia – wyznaczony zastępca dyrektora. 
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10. Zastępcy dyrektora są odpowiedzialni, stosownie do powierzonych im zakresów działania, 

za właściwą organizację pracy Instytutu i właściwe wypełnianie zadań merytorycznych 

przez podległe komórki organizacyjne.  

11. Zastępcy dyrektora odpowiadają i kierują przygotowaniem, organizacją i realizacją zadań 

obronnych i zarządzania kryzysowego w podległych im funkcjonalnie pionach 

organizacyjnych Instytutu w czasie pokoju oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

12. Główny księgowy kieruje pracą księgowości oraz odpowiada za całokształt gospodarki 

finansowej Instytutu prowadzonej zgodnie z przepisami. 

13. Szczegółowy zakres obowiązków zastępców dyrektora i głównego księgowego określa 

dyrektor Instytutu. 

ORGANY INSTYTUTU I ICH ZADANIA 

§5 
1. ORGANAMI INSTYTUTU SĄ: 

1) DYREKTOR;  

2) RADA NAUKOWA. 

2. Kompetencje Dyrektora określa Ustawa. 

3. ORGANY INSTYTUTU SĄ POWOŁYWANE ZGODNIE Z USTAWĄ O INSTYTUTACH BADAWCZYCH. 

4. Dyrektor wykonuje obowiązki administratora danych osobowych w Instytucie  

i współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie zadań ciążących na 

administratorze danych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych 

polityk. 

5. DYREKTOR MOŻE DELEGOWAĆ UPRAWNIENIA DECYZYJNE POPRZEZ UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW. 

PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄ TYCH UPRAWNIEŃ DECYZYJNYCH, KTÓRE PRAWO POWSZECHNIE 

OBOWIĄZUJĄCE ORAZ REGULACJE WEWNĘTRZNE PRZYPISUJĄ WYŁĄCZNIE DYREKTOROWI. 

6. RADA NAUKOWA WSPÓŁPRACUJE Z DYREKTOREM, SPRAWUJE NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ INSTYTUTU, 

DBAJĄC ZWŁASZCZA O WYSOKI POZIOM DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I ROZWÓJ MŁODYCH PRACOWNIKÓW 

NAUKOWYCH. 

7. RADA NAUKOWA JEST ORGANEM STANOWIĄCYM, INICJUJĄCYM, OPINIODAWCZYM I DORADCZYM 

INSTYTUTU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORAZ W SPRAWACH ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ 

I BADAWCZO-TECHNICZNEJ. 

8. DO ZADAŃ RADY NAUKOWEJ NALEŻY WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ ZGODNIE Z USTAWĄ 

O INSTYTUTACH BADAWCZYCH.  

Rozdział III 

ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 

§6 
1. Komórkami organizacyjnymi w Instytucie są: piony, działy, laboratoria oraz samodzielne 

stanowiska. 

2. Laboratoriami i działami kierują powołani przez dyrektora Instytutu kierownicy, 

podporządkowani bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcom dyrektora, przed którymi 

odpowiadają za całokształt działalności powierzonej im komórki organizacyjnej.  
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3. Kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie badań 

naukowych powołuje dyrektor po zaopiniowaniu kandydatów przez Radę Naukową.  

4. DYREKTOR MOŻE POWOŁAĆ ZASTĘPCÓW KIEROWNIKÓW. PODLEGAJĄ ONI BEZPOŚREDNIO 

KIEROWNIKOM. 

5. Kierownik komórki organizacyjnej kieruje całokształtem prac komórki, zgodnie z jej 

zakresem działania ustalonym przez dyrektora Instytutu lub odpowiedniego zastępcę 

dyrektora.  

6. Do zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierownika należy 

w szczególności:  

1) organizowanie, koordynowanie oraz kontrolowanie przebiegu pracy podległych 

pracowników w sposób zapewniający wykonanie zadań;  

2) przedstawianie dyrektorowi propozycji planów działania podległych im komórek 

organizacyjnych; 

3) inspirowanie działalności podległych im komórek, mającej na celu umacnianie pozycji 

Instytutu oraz jego dalszy rozwój; 

4) nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu prowadzonych działań i ocenianie ich 

efektów; 

5) nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego gospodarowania mieniem pozostającym 

w dyspozycji podległych im komórek organizacyjnych;  

6) reprezentowanie Instytutu w ramach ustalonego przez dyrektora zakresu 

umocowania; 

7) podejmowanie – w ramach ustalonego przez dyrektora zakresu umocowania –  decyzji 

w sprawach prowadzonych przez podległe im komórki organizacyjne; 

8) realizacja bieżących zadań zleconych przez dyrektora;  

9) przedkładanie dyrektorowi wniosków dotyczących spraw kadrowych pracowników;  

10) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów 

o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej i służbowej oraz zabezpieczeniu mienia przez 

podległych pracowników;  

11) przestrzeganie regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego Instytutu, przepisów 

bhp i ppoż. oraz zgodna z obowiązującymi przepisami realizacja spraw wynikających 

z zakresu obowiązków; 

12) wnioskowanie zmian, sporządzanie projektów dokumentów oraz bieżąca aktualizacja 

wewnętrznych dokumentów regulujących zagadnienia będące przedmiotem działania 

komórki organizacyjnej; 

13) realizacja zleconych przez dyrektora Instytutu zadań obronnych i zarządzania 

kryzysowego w kierowanej komórce organizacyjnej w czasie pokoju oraz w  warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

7. W czasie nieobecności kierownika jego uprawnienia i obowiązki przejmuje zastępca 

kierownika, pracownik wyznaczony przez kierownika, dyrektora lub zastępcę dyrektora, 

zgodnie z podporządkowaniem organizacyjnym. 

8. Kierownik jest upoważniony do: 

1) wnioskowania w sprawach dotyczących: 

- przyjmowania i zwalniania pracowników; 

- awansowania pracowników; 

- nagradzania i premiowania pracowników; 
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- wyjazdów służbowych w kraju i  za granicę; 

- stosowania kar w stosunku do pracowników; 

- podnoszenia kwalifikacji; 

2) podziału zadań związanych z bieżącą działalnością komórki organizacyjnej ; 

3) wyznaczania – za zgodą dyrektora/zastępcy dyrektora – pracownika 

upoważnionego do występowania w imieniu kierownika w czasie jego nieobecności;  

4) ustalania terminów i dopilnowania realizacji urlopów wypoczynkowych 

podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

5) podpisywania korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie kierowanego 

przez siebie działu/laboratorium, z wyjątkiem pism mogących prowadzić do 

zobowiązań cywilno-materialnych Instytutu. 

9. DO ZADAŃ LABORATORIÓW NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI: 

1) PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ZGODNYCH Z OBSZAREM 

FUNKCJONOWANIA INSTYTUTU; 

2) UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW PROWADZONYCH PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH PRZEZ 

PUBLIKACJE, UDZIAŁ W KONFERENCJACH I INNYCH WYDARZENIACH; 

3) WSPÓŁUCZESTNICZENIE W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NAUKOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ 

INSTYTUT; 

4) PRZYGOTOWYWANIE PLANÓW PRACY I SPRAWOZDAŃ Z OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW, W TYM 

PRZEDKŁADANIE PUBLIKACJI NAUKOWYCH DYREKTOROWI INSTYTUTU; 

5) współpraca z innymi laboratoriami i działami w związku z realizacją zadań Instytutu.  

Rozdział IV 

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH INSTYTUTU 

 

§7 

Sekretariat Dyrekcji 

1. Do zadań Sekretariatu należy w szczególności: 

1) organizacja, przygotowywanie oraz obsługa spotkań dyrektora i zastępców dyrektora; 

2) prowadzenie kalendarza dyrektora i zastępców dyrektora;  

3) prowadzenie rejestru spraw związanych z reprezentowaniem Instytutu; 

4) koordynowanie przepływu informacji, w tym m.in.: przekazywanie komunikatów, 

poleceń, ustaleń organizacyjnych i zarządzeń oraz nadzór nad poprawnością 

dokumentów przekazywanych do podpisu dyrekcji; 

5) przygotowywanie zestawień, opracowań, prezentacji i innych dokumentów na zlecenie 

dyrekcji;  

6) redagowanie korespondencji, prowadzenie rejestru spraw prowadzonych przez 

dyrekcję; 

7) organizacja i rozliczanie delegacji dyrekcji;  
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8) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, w tym m.in. udostępnianie 

pracownikom dokumentacji gromadzonej w Sekretariacie Dyrekcji; 

9) prowadzenie rejestrów: 

a. centralnego Rejestru Umów; 

b. rejestru kontroli zewnętrznych; 

c. rejestru wszystkich wewnętrznych aktów normatywnych  zarządzeń dyrektora, 

d. rejestru podróży służbowych i udziału  pracowników Instytutu w innych 

wydarzeniach; 

e. rejestru pełnomocnictw udzielonych przez dyrektora; 

f. rejestru udzielonych licencji; 

g. rejestru udzielonych referencji; 

h. rezerwacji sal konferencyjnych; 

10) współudział przy opracowywaniu wniosków dotyczących usprawnień systemu 

zarządzania oraz organizacji Instytutu. 

§8 

Dział Zarządzania Kapitałem Ludzkim (DZKL) 
1. Kierownik Działu Zarządzania Kapitałem Ludzkim podlega bezpośrednio dyrektorowi.  

2. Kierownik Działu Zarządzania Kapitałem Ludzkim jest odpowiedzialny za sprawy kadrowe 

i socjalne w Instytucie, sprawuje nadzór nad prowadzeniem całokształtu spraw personalnych  

w Instytucie oraz prowadzeniem spraw BHP. 

3. Do zakresu działania działu należy w szczególności: 

1) realizowanie zakładowej polityki zatrudnieniowej we współdziałaniu z  kierownictwami 

komórek organizacyjnych; 

2) nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy i prowadzenie działalności informacyjnej 

w tym zakresie wśród pracowników Instytutu; 

3) przedkładanie wniosków w sprawie projektów wewnętrznych zarządzeń, regulaminów;  

4) składanie propozycji związanych z ustawowymi regulacjami płac, jak również bieżącymi 

innymi, uzasadnionymi przeszeregowaniami; 

5) prowadzenie akt osobowych i innych w zakresie spraw pracowniczych oraz ich ewidencji, 

w szczególności przez: 

a. ewidencję pracowników pozostających w stosunku pracy oraz akt osobowych związanych 

ze stosunkiem pracy – w tradycyjnej formie dokumentalnej, jak również w  formie 

informatycznej; 

b. wydawanie pracownikom zaświadczeń związanych ze stosunkiem pracy; 

c. uwierzytelnianie dla potrzeb działu odpisów dokumentów dotyczących spraw 

pracowniczych; 

6) aktualizacja dokumentów organizacyjnych Instytutu;  

7) opracowywanie i aktualizacja programu rozwoju pracowników we współpracy z dyrektorem, 

zastępcami dyrektora i kierownikami komórek organizacyjnych;  

8) współpraca z Zakładową Organizacją Związkową w zakresie uzgodnień dotyczących 

uregulowań wewnętrznych; 

9) monitorowanie rynku pracy pod kątem potrzeb Instytutu;  

10) przygotowywanie w ustaleniu z kierownikiem lub zastępcą dyrektora opisów stanowisk, 

wniosków awansowych/podwyżek płac dla pracowników Instytutu; 
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11) opracowywanie zasad dyscypliny pracy oraz współdziałanie z komórkami organizacyjnymi 

Instytutu w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy; realizowanie spraw związanych 

z dyscypliną pracy, w szczególności przez: 

a. niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o nieobecności pracownika na podstawie 

zaświadczenia lub innych informacji; 

b. występowanie z wnioskami o zastosowanie środków odpowiedzialności służbowej lub 

innych w razie naruszenia przepisów o dyscyplinie pracy; 

c. prowadzenie analiz nieobecności w pracy i ich przyczyn oraz przedkładanie 

odpowiednich wniosków w tym zakresie; 

d. ustalanie przyczyn nieobecności pracownika, który nie powiadomił Instytutu 

o powodach niestawienia się do pracy; 

e. kontrolowanie wniosków w sprawie pracy w godzinach nadliczbowych; 

f. prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych i podnoszenia kwalifikacji; 

g. gromadzenie i ewidencjonowanie wszelkich dokumentów dotyczących dyscypliny 

pracy; 

12) tworzenie i przekazywanie raportów i statystyk na potrzeby kierownictwa Instytutu oraz GUS;  

13) nadzór oraz bieżącą obsługą Pracowniczego Programu Kapitałowego;  

14) załatwianie wszelkich spraw związanych z przyjmowaniem do pracy w ramach stosunku pracy 

w tym: sporządzanie umów o pracę i innych rodzajów umów, dokumentów oraz zaświadczeń 

związanych z zatrudnieniem; 

15) prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników i ich rodzin, w szczególności przez 

udzielanie pracownikom i członkom ich rodzin szerokiej informacji o przysługujących im 

świadczeniach oraz kompletowanie niezbędnych dokumentów do wniosków o emerytury 

i renty; 

16) bieżące i terminowe informowanie właściwych oddziałów ZUS o przyjęciach do pracy, 

zwolnieniach (w ramach stosunku pracy) oraz o zmianach danych osobowych pracowników; 

17) prowadzenie wstępnych spotkań z nowymi pracownikami w celu wprowadzenia ich do 

Instytutu i zapoznania z obowiązującymi regulaminami i zasadami organizacji pracy;  

18) nadzorowanie i prowadzenie rozliczeń z zakresu spraw socjalnych, w tym opracowywanie 

planów, zarządzeń i sprawozdań w zakresie spraw socjalnych;  

19) opracowywanie kryteriów i form udzielania pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych na cele socjalne i bytowe, realizacja wniosków o udzielenie takiej pomocy – przy 

współpracy pracodawcy i organizacji związkowych; 

20) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych; realizowanie decyzji 

pracodawcy i związków zawodowych działających w Instytucie w zakresie podziału tego 

funduszu;  

21) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę – w uzgodnieniu z dyrektorem; 

22) organizowanie obligatoryjnych badań okresowych, szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

23) udział w procesie rekrutacji i selekcji pracowników, zgodnie z wymaganiami komórek 

merytorycznych; 
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24) opracowanie zasad dotyczących oferowanych przez Instytut benefitów pozapłacowych, 

dbanie o ich zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi, kontraktowanie usług 

u firm zewnętrznych, nadzór nad ich realizacją;  

25) załatwianie wszelkich spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,  zgodnie 

z obowiązującymi zapisami prawa; 

26) doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od 

osób fizycznych; 

27) przekazywanie akt osobowych do archiwum zgodnie z Instrukcją organizacji i zakresu 

działania Archiwum Instytutu; 

28) przeprowadzanie procedury reklamowania z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby 

wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny jak również uaktualnianie list osób 

reklamowanych oraz aktualizacja i weryfikacja wniosków reklamacyjnych. 

 

§9 

Pion Bezpieczeństwa 

Pion Bezpieczeństwa jest zarządzany bezpośrednio przez dyrektora Instytutu. Zasadniczym zadaniem  

Pionu jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, przetwarzanych danych, informacji i wiedzy, 

procedur wewnętrznych zewnętrznych oraz świadczonych usług. 

1.  Radcowie prawni 

1.1 Radcowie prawni podlegają bezpośrednio dyrektorowi Instytutu. 

1.2 Do zadań radców prawnych należy: 

1) realizacja zadań przypisanych prawnikowi, wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 

o radcach prawnych, Instrukcji Wykonawczej Działu Wdrażania Projektów 

Inwestycyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz innych instrukcji 

wykonawczych wynikających z przepisów prawa lub instrukcji wykonawczych 

dotyczących funduszy europejskich; 

2) współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie prowadzenia spraw 

związanych z dostosowaniem zapisów dokumentów do wymogów prawnych 

i instytucjonalnych Unii Europejskiej; 

3) przygotowanie lub opiniowanie projektów umów i aneksów do ww. umów 

podpisywanych przez Instytut; 

4) monitorowanie zmian aktów prawnych, w szczególności związanych z działalnością 

Instytutu; 

5) przygotowywanie, interpretowanie i sporządzanie opinii prawnych dotyczących 

zagadnień wynikających z zadań realizowanych przez Instytut; 

6) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań 

windykacyjnych; 

7) opiniowane i/lub udział w prowadzeniu spraw w związku z organizowanymi przez 

Instytut postępowaniami dotyczącymi zamówień publicznych;  

8) prowadzenie samodzielnie postępowań przed sądami, urzędami i KIO.  

 
2.  Inspektor Ochrony Danych (Zespół IOD): 
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2.1 Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany przez Dyrektora Instytutu i podlega mu 
bezpośrednio. Inspektor ochrony danych jest właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie 
sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. Status Inspektora ochrony danych oraz jego 
zadania określa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanym dalej: 
Rozporządzeniem) 
2.2 Inspektor Ochrony Danych kieruje zespołem IOD, realizuje i koordynuje zadania w zakresie 
ochrony danych osobowych w Instytucie i ponosi odpowiedzialność za nadzór nad tymi 
działaniami . 
2.3 Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy: 

1) informowanie dyrektora Instytutu oraz pracowników, którzy przetwarzają dane 

osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych 

przepisów Unii lub krajowych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej 

sprawie; 

2) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów Unii lub krajowych 

przepisów o ochronie danych oraz przyjętych przez Instytut regulacji dotyczących 

danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, 

szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym 

audyty; 

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 

monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia; 

4) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa UODO w kwestiach związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których 

mowa w art. 36 Rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie 

konsultacji we wszelkich innych sprawach; 

6) wsparcie realizacji praw osób których dane dotyczą, określonych w art. 13- 22 i 25 

Rozporządzenia; 

7) konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników Instytutu; 

8) opiniowanie zawieranych przez Instytut umów w zakresie postanowień związanych 

z bezpieczeństwem danych i przetwarzaniem danych osobowych; 

9) wsparcie w zakresie prowadzenia analizy ryzyka prowadzonej w celu wdrożenia 

odpowiednich środków  technicznych i organizacyjnych eliminujących powstałe ryzyko; 

10) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności 

przetwarzania; 

11) koordynacja działań związanych z obsługą naruszeń ochrony danych; 

12) koordynacja działań związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji; 

13) prowadzenie szkoleń w zakresie zasad przetwarzania informacji osobowej; 

14) opracowanie i aktualizacja treści Obowiązku Informacyjnego oraz Upoważnień do 

Przetwarzania Informacji Osobowej, w tym dla pracowników zaangażowanych w 

realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.  

 
3.  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: 
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3.1 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych jest powoływany przez dyrektora 
Instytutu i bezpośrednio mu podlega. 

3.2 Do zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:  

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa 

fizycznego; 

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane 

informacje niejawne; 

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie 

ryzyka; 

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych 

informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, 

materiałów i obiegu dokumentów; 

5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki 

organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym 

w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;  

6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;  

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających  oraz kontrolnych postępowań 

sprawdzających; 

8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w  jednostce 

organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do 

dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia 

bezpieczeństwa lub je cofnięto; 

9) realizacja pozostałych zadań określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnej . 

 

4.  Dział bezpieczeństwa: 

4.1 Kierownik Działu Bezpieczeństwa podlega bezpośrednio dyrektorowi Instytutu.  
4.2 Kierownik bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania        

realizowane przez Dział.  Ściśle współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych.  

4.3 Do zadań Działu należy w szczególności: 

1) przygotowywanie i wdrażanie technicznych koncepcji rozwiązań bezpieczeństwa systemów 

biznesowych oraz infrastruktury IT; 

2) przygotowywanie i wdrażanie polityk w obszarze bezpieczeństwa wytarzania i utrzymania 

oprogramowania; 

3) wdrażanie systemów dedykowanych dla zapewnienia bezpieczeństwa IT oraz ocena 

skuteczności zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa IT ;  

4) monitorowanie, bieżąca analiza i obsługa zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz 

zarządzanie podatnościami systemów IT; 

5) współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie utrzymania i rozwoju 

systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 
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§10 

Pion Finansów 
Pion Finansów jest zarządzany przez zastępcę dyrektora ds. finansów/głównego księgowego. 

Zastępcy dyrektora ds. finansów/głównemu księgowemu podlegają komórki organizacyjne 

wyszczególnione w schemacie organizacyjnym tj. Dział Finansowo-Księgowy, Dział Zintegrowanego 

Budżetowania i Analiz oraz Dział Zamówień Publicznych. 

Do zadań zastępcy dyrektora ds. finansów/głównego księgowego należy w szczególności: 

1) zarządzanie całym obszarem finansów w Instytucie , w tym przygotowanie i realizacja 

polityki finansowej firmy, jak też nadzór nad bieżącą operacyjną działalnością działu 

finansowego; 

2) nadzorowanie podporządkowanych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych; 

3) kierowanie rachunkowością, organizacją księgowości i sprawozdawczości w tym: 

opracowywanie projektów zarządzeń i instrukcji dotyczących spraw finansowo -

księgowych oraz ustalanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych;  

4) nadzór nad przestrzeganiem w Instytucie postanowień ustawy o finansach publicznych 

w zakresie obowiązującym Instytut;  

5) nadzór nad rozliczaniem podatków; 

6) nadzór nad przygotowaniem budżetów i planów finansowych;  

7) opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych;  

8) nadzór nad prawidłowością rozliczeń wynagrodzeń i przestrzeganiem postanowień 

przepisów o ubezpieczeniach społecznych; 

9) nadzór nad prawidłowością rozliczeń finansowych projektów dotowanych ze środków Unii 

Europejskiej; 

10) nadzór nad zobowiązaniami finansowymi podejmowanymi przez Instytut;  

11) realizacja innych zadań powierzonych przez Dyrektora Instytutu;  

12) wykonywanie kontroli wewnętrznej dokumentów finansowych;  

13) kontrola przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie w razie potrzeby wniosków 

o udzielenie kredytu bankowego. 

 

1.  Dział Finansowo-Księgowy (DFK) 

 

1.1 Dział Finansowo-Księgowy jest kierowany przez głównego księgowego/ zastępcę dyrektora 

ds. finansów, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.  

1.2 W Dziale Finansowo-Księgowym mogą być tworzone – w zależności od potrzeb – samodzielne 

stanowiska do prowadzenia określonych spraw. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor 

na wniosek głównego księgowego. 

1.3 W czasie nieobecności głównego księgowego zastępuje go zastępca głównego księgowego. 

Do jego zadań należy również realizacja płatności na rzecz beneficjentów projektów, dla 

których Instytut pełni funkcję instytucji wdrażającej/realizującej oraz rozliczanie dotacji 

otrzymywanych w ramach wdrażania funduszy strukturalnych i programów współpracy.  

1.4 Do działań w zakresie Zespołu księgowości należy: 

1) ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych i prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie 

z przepisami ustawy o rachunkowości; 

2)  prowadzenie ewidencji wymaganej przez przepisy podatkowe; 

3) sporządzanie deklaracji podatkowych; 

4) przygotowywanie danych finansowych dla organu nadzorującego; 
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5) uczestnictwo w sporządzaniu odpowiednich sprawozdań dla GUS ; 

6) rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz zaliczek na zakupy; 

7) gospodarka środkami pieniężnymi, lokowanie wolnych środków; 

8) ewidencja i kontrola (formalna i rachunkowa) faktur obcych wpływających do Instytutu; 

9) obsługa kasy Instytutu, współpraca z bankami; 

10) wystawianie faktur; 

11) windykacja należności; 

12) opracowywanie wskaźników podziału kosztów dla kontrolingu ; 

13) rozliczanie dotacji i subwencji; 

14) prowadzenie rachunkowości dla Działania 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjny 

Rozwój; 

15) udział w weryfikacji księgowo-rachunkowej wniosków o płatność złożonych przez 

beneficjentów Działania 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój; 

16) weryfikacja księgowo-rachunkowa wydatków i kosztów związanych z realizacją umów.  

1.5 Do działań w zakresie Zespołu płac należy: 

1) przygotowywanie list płac z uwzględnieniem potrąceń komorniczych oraz innych potrąceń 

z wynagrodzeń pracowników;  

2) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

3) sporządzanie i przekazywanie zgłoszeń oraz deklaracji ZUS, jak również innych 

dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi;  

4) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla celów  emerytalno -

rentowych, lub innych – na wniosek pracownika;  

5) sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych do US i PIT dla pracowników, 

tworzenie i przekazywanie  sprawozdań, raportów i zestawień finansowych na potrzeby  

kierownictwa Instytutu, administracji rządowej i Urzędu Statystycznego; 

6) naliczanie i odprowadzanie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe;  

7) przechowywanie list płac oraz innych dokumentów finansowych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

8) nadzór nad informatycznym systemem kadrowo-płacowym, poprawnością jego działania 

i dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń 

społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;  

9) doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób 

fizycznych na rzecz pracowników. 

 

1.6  Do działań w ramach kontrolingu należy: 

1) dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczej, służącej do podejmowania decyzji przez 

Dyrekcję Instytutu; 

2) optymalizacja realizowanych procesów i osiąganych wyników; 

3) opracowywanie planu finansowego oraz monitorowanie jego realizacji; 

4) bezpośrednie raportowanie do Dyrekcji szacowanych wyników gospodarczych 

i wykonanie założeń planu; 

5) sporządzanie analiz finansowych; 

6) comiesięczne opracowywanie zbiorczych raportów godzinowych z podziałem na źródła 

finansowania, rozliczanie kosztów ogólnych w ramach prowadzonych projektów; 

7) roczne zamykanie/rozliczanie subwencji, dotacji statutowych i celowych, 

przygotowywanie raportów/zestawień na  potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne; 
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8) weryfikacja działań księgowości pod kątem zgodności z obowiązującymi regulacjami 

wewnętrznymi, sporządzanie sprawozdań z działalności B+R do GUS.  

 

2.   Dział Zintegrowanego Budżetowania i Analiz 

 

2.1 Kierownik Działu Zintegrowanego Budżetowania i Analiz podlega zastępcy dyrektora 

ds. finansowych/głównego księgowego.  

2.2 Kierownik bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za przygotowywanie 

budżetu instytutu, uwzględniając wszelkie źródła finansowania.  

2.3 Do zadań Działu należy: 

1) koordynowanie i kompleksowa realizacja projektów w zakresie finansowym, wynikającym 

z umów podpisanych pomiędzy Instytutem a M inisterstwem oraz innymi podmiotami; 

2) rozliczanie finansowe wszelkich projektów, zadań, działań realizowanych przez Działy 

i Laboratoria OPI PIB oraz otrzymywanych dotacji na zadania zlecone, z zastrzeże niem 

projektów przynależnych do Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Innowacyjny 

Rozwój i Działu Pomocy Technicznej; 

3) nadzór nad formalno-finansowymi aspektami realizowanych projektów; 

przygotowywanie raportów i sprawozdań w tym zakresie ; 

4) przygotowywanie od strony formalno-finansowej wniosków w ramach ogłaszanych 

konkursów i programów, we współpracy z pracownikami Działów i Laboratoriów; 

5) monitorowanie i analizy wydatkowania środków na prace B+R prowadzone w Instytucie; 

6) przygotowywanie raportów i analiz z realizacji harmonogramów finansowych, planów 

budżetowych, ustalanie i ocena czynników kształtujących wyniki finansowe, 

przeprowadzanie analiz finansowych wstępnych, bieżących i następczych ; 

7) koordynowanie zakupu usług i towarów.  

 

3.   Dział Zamówień Publicznych (DZP)  

 

3.1 Kierownik Działu Zamówień Publicznych podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora 

ds. finansów/głównemu księgowemu. Odpowiada za prawidłowe stosowanie przepisów 

ustawy o zamówieniach publicznych w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym 

Instytucie Badawczym.   

3.2 Do zadań Działu należy: 

1) nadzorowanie, koordynacja i realizacja procedur związanych z udzielaniem zamówień 

publicznych przez poszczególne komórki organizacyjne Instytutu;  

2) prowadzenie rejestrów zamówień publicznych Instytutu;  

3) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Instytutu; 

4) sporządzenie planu zamówień publicznych;  

5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie przeprowadzanie procedur 

udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Pub licznych oraz 

regulaminami wewnętrznymi Instytutu; 

6) udział pracowników Działu w pracach komisji przetargowych jako sekretarz komisji; 

7) weryfikacja i zatwierdzanie wniosków zakupowych;  

8) przechowywanie dokumentacji zamówień oraz umów dla postępowań objętych ustawą 

Pzp; 
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9) prowadzenie wszystkich spraw wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych 

związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  

we współpracy z radcami prawnymi. 

§11 

Pion Badawczo-Rozwojowy 

Pion Badawczo-Rozwojowy jest zarządzany bezpośrednio przez dyrektora Instytutu. Zasadniczym 

zadaniem Pionu Badawczo-Rozwojowego jest prowadzenie prac badawczych, rozwojowych, 

wdrożeniowych, usługowych i innych – zgodnie z planem badań statutowych i w ramach uzyskanych 

na ten cel środków. 

 

1.    Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej 
1.1 Kierownik Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej podlega dyrektorowi 
Instytutu.  

1.2 Kierownik opracowuje plany pracy, sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad 
pracownikami, odpowiada za przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie uchwał Rady 
Naukowej, zarządzeń dyrektora Instytutu oraz przestrzeganie przepisów prawnych. 

1.3 Do zadań Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej należy:  

1) zapewnienie ciągłości pracy systemów bazodanowych utrzymywanych w  Laboratorium 

(hurtownia danych, bazy danych POLon, BWNP, INVENTORUM, bazy testowe, bazy 

demonstracyjne i developerskie) oraz innych przejętych w utrzymanie po utworzeniu 

Laboratorium; 

2) implementacja, rozwój oraz utrzymanie procesów zasilania hurtowni danych 

(tzw. Procesów ETL); 

3) implementacja, rozwój oraz utrzymanie środowiska Business Intelligence tj . raportów 

oraz pulpitów informacyjnych (tzw. Dashboard’ów) dla klientów wewnętrznych 

i zewnętrznych np. Ministerstwa GUS, NAWA, NCN, NCBR; 

4) dostarczanie bieżących raportów analitycznych dla klientów wewnętrznych 

i zewnętrznych np. Ministerstwa GUS, NAWA, NCN, NCBR; 

5) rozwój portalu radon.nauka.gov.pl; 

6) wsparcie innych laboratoriów w rozwoju aplikacji bazodanowych np. projektowanie 

struktur danych, integracja danych, wsparcie programistyczne i analityczne; 

7) współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie informowania o pracach 

Laboratorium, upowszechniania analiz i wyników badań Laboratorium ; 

8) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z Instrukcją organizacji i zakresu działania 

Archiwum Instytutu. 

 

2.   Laboratorium Analiz Statystycznych (LAS) 

 

2.1 Kierownik Laboratorium podlega dyrektorowi Instytutu. Bezpośrednio kieruje, koordynuje 

i ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane przez Laboratorium Analiz Statystycznych.  

2.2 Kierownik LAS opracowuje plany pracy, sprawuje nadzór organizacyjny i  merytoryczny nad 

pracownikami, odpowiada za przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie uchwał Rady 

Naukowej, zarządzeń dyrektora Instytutu oraz przestrzeganie przepisów prawnych.  

2.3 Do zadań Laboratorium Analiz Statystycznych należy: 
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1) prowadzenie badań statutowych w obszarze działania Laboratorium;  

2) realizacja projektów i publikowanie wyników badań naukowych dotyczących sektora B+R, 

w szczególności poprzez analizy statystyczne, analizy danych zastanych i desk research, 

prowadzenie sondażowych i jakościowych badań społecznych, monitorowanie, 

analizowanie polityki naukowej w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym; 

3) prowadzenie badań naukowych i inicjowanie nowych problemów badawczych w  obszarze 

zarządzania, ekonomii i socjologii oraz innych związanych z sektorem B+R i  innowacji, 

w tym dotyczących regulacji prawnych; 

4) zbieranie i opracowywanie materiałów dotyczących zagadnień z zakresu informacji 

naukowej i innowacyjnej oraz polityki naukowej; 

5) udzielanie odpowiedzi na kwerendy z zakresu informacji naukowej i innowacyjnej oraz 

polityki naukowej; 

6) współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów naukowych realizowanych przez 

Instytut; 

7) inicjowanie i prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z  jednostkami, 

instytucjami i przedsiębiorstwami, w szczególności w zakresie działalności badawczej 

i analitycznej Laboratorium; 

8) współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie informowania o pracach 

Laboratorium, upowszechniania analiz i wyników badań Laboratorium; 

9)  przekazywanie akt do archiwum zgodnie z Instrukcją organizacji i zakresu działania 

Archiwum Instytutu.  

 
 

3. Laboratorium Interaktywnych Technologii (LIT) 

 

3.1 Kierownik Laboratorium Interaktywnych Technologii podlega dyrektorowi Instytutu. 

Bezpośrednio kieruje,  koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane przez 

Laboratorium. 

3.2 Kierownik opracowuje plany pracy, sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad 

pracownikami, odpowiada za przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie uchwał Rady 

Naukowej, zarządzeń dyrektora Instytutu oraz przestrzeganie przepisów prawnych.  

 

3.3 Do zadań Laboratorium Interaktywnych Technologii należy: 

1) prowadzenie badań naukowych nad zachowaniami człowieka podczas komunikowania się 

z urządzeniami cyfrowymi; 

2) prowadzenie badań naukowych nad aspektami związanymi z zachowaniami człowieka 

w kontekście społeczeństwa informacyjnego oraz e-partycypacji; 

3) prowadzenie badań naukowych związanych z wizualizacją informacji;  

4) prowadzenie badań naukowych związanych ze wspomaganiem nauki w Polsce oraz roli 

technologii ICT w tym procesie; 

5) prowadzenie badań naukowych związanych z różnymi sposobami interakcji 

z technologiami ICT, w tym również z zachowaniami adaptatywnymi;  

6) prowadzenie badań UX w ramach procesów wytwarzania systemów informatycznych 

powstających w Instytucie; 

7) prowadzenie badań naukowych dotyczących standardów tworzenia publicznych 

systemów informacyjnych w Polsce; 
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8) budowa oraz ewaluacja interaktywnych prototypów wspierających powyższe badania;  

9) rozwój metodologii i narzędzi badawczych wspomagających proces projektowy 

zorientowany na użytkownika; 

10) opracowanie wyników badań naukowych; 

11) współpraca krajowa i międzynarodowa; 

12) współpraca z nauką i przemysłem; 

13) współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie informowania o  pracach 

Laboratorium, upowszechniania analiz i wyników badań Laboratorium ; 

14) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z Instrukcją organizacji i zakresu działania 

Archiwum Instytutu.  

§12 
Pion Rozwoju Oprogramowania 

Pion Rozwoju Oprogramowania jest zarządzany bezpośrednio przez zastępcę dyrektora ds. 
rozwoju oprogramowania. Zastępcy dyrektora ds. rozwoju oprogramowania podlegają 
komórki organizacyjne wyszczególnione w schemacie organizacyjnym tj.: Laboratorium 
Inteligentnych Systemów Informatycznych, Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej, 
Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji, Laboratorium Systemów Biznesowych, 
Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej (w zakresie projektów rozwoju 
oprogramowania) ,Dział Zasobów Informacyjnych oraz Dział Wsparcia Projektów i Procesów. 

 
 

 

1.  Laboratorium Systemów Biznesowych (LSB) 

1.1 Kierownik Laboratorium Systemów Biznesowych podlega zastępcy dyrektora ds. rozwoju      
oprogramowania. Bezpośrednio kieruje,  koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania 
realizowane przez Laboratorium. 

1.2 Kierownik opracowuje plany pracy, sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad 

pracownikami, odpowiada za przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie uchwał Rady 

Naukowej, zarządzeń dyrektora Instytutu oraz przestrzeganie przepisów prawnych. 

1.3 Do zadań Laboratorium Systemów Biznesowych należy: 

1) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy oprogramowania; 

2) projektowanie, tworzenie, administrowanie, usprawnianie, utrzymanie i  aktualizacja 

informatycznych systemów bazodanowych; 

3) zapewnienie obsługi systemów informatycznych wspomagających działalność 

Ministerstwaoraz NCBR i NCN; 

4) projektowanie informatycznych rozwiązań zarządzania informacją o nauce i  szkolnictwie 

wyższym; 

5) przygotowywanie systemów informatycznych na zlecenie Ministerstwa i Dyrektora 

Instytutu; 

6) obsługa użytkowników informacji i systemów informatycznych;  

7) współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie informowania o pracach 

Laboratorium, upowszechniania analiz i wyników prac Laboratorium ; 

8) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z Instrukcją organizacji i zakresu działania 

Archiwum Instytutu. 
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2.  Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych (LISI)  

 

2.1 Kierownik Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych podlega zastępcy 

dyrektora ds. rozwoju oprogramowania. Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi 

odpowiedzialność za zadania realizowane przez Laboratorium.  

2.2 Kierownik opracowuje plany pracy, sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad 

pracownikami, odpowiada za przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie uchwał Rady 

Naukowej, zarządzeń dyrektora Instytutu oraz przestrzeganie przepisów prawnych.  

2.3 Do zadań Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych należy:  

1) prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, 

w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;  

2) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy oprogramowania; 

3) projektowanie i implementacja inteligentnych systemów informatycznych;  

4) projektowanie, budowa oraz utrzymanie Systemu Informacji dla Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego; 

5) projektowanie, budowa oraz utrzymanie systemów informatycznych na zlecenie 

Ministerstwa Dyrektora Instytutu; 

6) opracowanie wyników badań naukowych; 

7) współpraca krajowa i międzynarodowa; 

8) współpraca z nauką i przemysłem; 

9) współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie informowania o pracach 

Laboratorium, upowszechniania analiz i wyników badań Laboratorium;  

10)  przekazywanie akt do archiwum zgodnie z Instrukcją organizacji i zakresu działania 

Archiwum Instytutu. 

 

3.  Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej (LIL) 

 

3.1 Kierownik Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej podlega zastępcy dyrektora ds. rozwoju 

oprogramowania. Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania 

realizowane przez Laboratorium. 

3.2 Kierownik opracowuje plany pracy, sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad 

pracownikami, odpowiada za przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie uchwał Rady 

Naukowej, zarządzeń dyrektora Instytutu oraz przestrzeganie przepisów prawnych.  

3.3 Do zadań Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej należy: 

1) prowadzenie prac badawczych nad przetwarzaniem języka naturalnego w  kontekście 

odkrywania wiedzy z danych pochodzących z internetu i innych źródeł; 

2) realizacja projektów badawczych i wdrożeniowych z  zakresu działania Laboratorium; 

3) badania w zakresie semantycznej analizy tekstów, wyszukiwania informacji w dużych 

zbiorach danych tekstowych oraz budowanie prototypów oprogramowania w tym 

obszarze; 

4) wdrażanie wybranych rozwiązań  w celu rzeczywistej weryfikacji ich użyteczności ; 

5) współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie informowania o pracach 

Laboratorium, upowszechniania analiz i wyników badań Laboratorium;  

6) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z Instrukcją organizacji i zakresu działania 

Archiwum Instytutu.  
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4.  Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji (LSSI) 

 

4.1 Kierownik Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji podlega zastępcy dyrektora 

ds. rozwoju oprogramowania. Kierownik bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi 

odpowiedzialność za zadania realizowane przez Laboratorium.  

4.2 Kierownik opracowuje plany pracy, sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad 

pracownikami, odpowiada za przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie uchwał Rady 

Naukowej, zarządzeń dyrektora Instytutu oraz przestrzeganie przepisów prawa.  

4.3 Do zadań Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji należy:  

1) prowadzenie prac badawczych w obszarze sztucznej inteligencji ;  

2) realizacja projektów badawczych i wdrożeniowych z zakresu działania Laboratorium ;  

3) projektowanie, tworzenie oraz utrzymywanie systemów informatycznych, zgodnie 

z realizacją zadań Instytutu;  

4) tworzenie systemów dostarczających informacji podczas podejmowania decyzji przy 

użyciu algorytmów uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji ;  

5) projektowanie i wdrażanie systemów wspomagania decyzji, systemów rekomendacyjnych 

oraz systemów ekspertowych;  

6) tworzenie baz danych do zastosowań naukowych;  

7) prowadzenie prac w szczególności związanych z eksploracją danych, analizą procesów 

decyzyjnych, stosowaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów, uczeniem 

maszynowym i sieciami neuronowymi;  

8) współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie informowania o pracach 

Laboratorium, upowszechniania analiz i wyników badań Laboratorium;  

9) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z Instrukcją organizacji i zakresu działania 

Archiwum Instytutu.  

 

5.  Dział Zasobów Informacyjnych (DZI) 

 

5.1 Kierownik Działu Zasobów Informacyjnych podlega zastępcy dyrektora ds. rozwoju 

oprogramowania.  

5.2 Kierownik Działu Zasobów Informacyjnych bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi 

odpowiedzialność za utrzymanie, administrowanie i tworzenie powierzonych do realizacji 

systemów bazodanowych. 

5.3 Do zadań Działu należy w szczególności: 

1) projektowanie, administrowanie, usprawnianie, utrzymanie i  aktualizacja bazy „Nauka 

Polska” oraz innych baz zarządzanych przez Dział;  

2) usprawnianie procedur pozyskiwania danych do bazy „Nauka Polska”;  

3) obsługa informacyjna użytkowników bazy „Nauka Polska” m.in. w zakresie sposobu 

zasilania i aktualizacji bazy, korzystania z portalu internetowego itp.; 

4) obsługa informacyjna użytkowników systemów realizowanych w Instytucie lub 

powierzonych Instytutowi do utrzymania; 

5) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi jednostkami badawczymi oraz 

organizacjami naukowymi i społecznymi w zakresie pozyskiwania, wymiany oraz 

upowszechniania informacji naukowej; 

6) udostępnienie posiadanych zasobów informacyjnych, w tym: przygotowywanie raportów 

z baz danych na potrzeby własne i użytkowników zewnętrznych;  
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7) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z Instrukcją organizacji i zakresu działania 

Archiwum Instytutu. 

 

6.   Dział Wsparcia Projektów i Procesów 

 

5.1 Kierownik Działu Wsparcia Projektów i Procesów podlega zastępcy dyrektora ds. rozwoju 

oprogramowania. Kierownik bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność  

za zadania realizowane przez Dział.  

5.2 Do zadań Działu należy w szczególności: 

1) opracowywanie oraz wdrażanie metodyki zarządzania projektami; 

2) wytwarzanie narzędzi raportowania projektów na potrzeby dyrekcji instytutu;  

3) monitorowanie i nadzór nad portfolio projektów oraz raportowanie stanu portfela 

projektów do dyrekcji Instytutu; 

4) wsparcie w pozyskiwaniu nowych projektów; 

5) planowanie zasobów niezbędnych do realizacji projektów - współpraca z kierownikami 

projektów przy realizacji projektów; 

6) bieżące monitorowanie postępu realizacji projektu i ryzyk projektowych;  

7) prowadzenie bazy wiedzy dla projektów realizowanych w Instytucie oraz 

przygotowywanie analiz z obszaru zarządzania projektami;  

8) organizacja prac nad procesami przy zaangażowaniu klienta wewnętrznego oraz 

wspieranie właścicieli procesów w definiowaniu i projektowaniu usprawnień 

organizacyjnych; 

9) standaryzowanie i ujednolicanie procesów i procedur w Instytucie, w tym identyfikacja 

obszarów do usprawnień procesowych; 

10) prowadzenie repozytorium map i opisów procesów Instytutu;  

11) rekomendowanie narzędzi informatycznych wspierających działalność Insty tutu. 

§13 

Pion Administracji 

Pion Administracji jest zarządzany bezpośrednio przez zastępcę dyrektora ds. administracji. Zastępcy 

dyrektora ds. administracji podlegają komórki organizacyjne wyszczególnione w schemacie 

organizacyjnym tj.: Dział Infrastruktury i Administracji, Archiwum, Dział Komunikacji Społecznej, Dział 

Wdrażania Projektów Inwestycyjnych POIR, Dział Pomocy Technicznej IW POIR. 

 

1.   Dział Infrastruktury i Administracji (DIiA) 

 

1.1 Kierownik Działu Infrastruktury i Administracji podlega  zastępcy dyrektora ds. administracji.  

1.2 Kierownik Działu Infrastruktury i Administracji bezpośrednio kieruje i ponosi 

odpowiedzialność za obsługę administracyjną Instytutu, nadzoruje i koordynuje całokształt 

procesu przygotowania, organizacji i realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego 

w OPI PIB w czasie pokoju oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny. 

1.3 Do zadań Działu należy w szczególności: 

1) utrzymywanie w należytym stanie technicznym budynków, budowli, terenu i majątku 

ruchomego; 
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2) zarządzanie siecią komputerową Instytutu; 

3) wdrażanie rozwiązań informatycznych we wszystkich możliwych obszarach 

funkcjonowania Instytutu; 

4) uruchamianie kolejnych usług/serwisów sieciowych;  

5) nadzór nad obsługą informatyczną przedsięwzięć organizowanych przez Instytut; 

6) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;  

7) doradztwo w zakresie rozwiązań informatycznych;  

8) sprawna obsługa kancelaryjna Instytutu; 

9) zarządzanie logistyką; 

10) obsługa najemców; 

11) zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej; 

12) prowadzenie ewidencji środków trwałych we współpracy z Działem Księgowości; 

13) administrowanie licencjami programów wykorzystywanych w Instytucie;  

14) wdrażanie systemów informatycznych; 

15) zapewnienie stosowania w Instytucie legalnego oprogramowania; 

16) bieżąca obsługa techniczna sprzętu informatycznego; 

17) obsługa centrali telefonicznej; 

18) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z Instrukcją organizacji i zakresu działania 

Archiwum Instytutu; 

19) specjalista ds. obronnych i zarządzania kryzysowego – koordynuje i realizuje proces 

przygotowania, organizacji i realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego 

w jednostce organizacyjnej w czasie pokoju oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

 

2.  Archiwum Instytutu (AI) 

 

2.1 Stanowisko ds. obsługi archiwum podlega bezpośrednio kierownikowi Działu Infrastruktury 

i Administracji. 

2.2 Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za archiwizację dokumentów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.3 Do zadań pracownika należy w szczególności: 

1) archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem Działania 4.2 POIR,  XIII Osi 

Priorytetowej PO IiŚ, Działania 1.3 i Poddziałania 1.1.1 POIG, realizacją Polsko -

Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB), Projektu Systemowego Poddziałania 1.1.3 

POIG, Poddziałania 4.1.3 POKL oraz dokumentów pozostałych komórek organizacyjnych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) udostępnianie i wypożyczanie akt pracownikom Instytutu oraz byłym pracownikom 

Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej (CINTiE) i jednostkom 

zewnętrznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami 

wewnętrznymi oraz brakowaniem; 

3) ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych do przechowania akt 

oraz tworzenie baz danych przechowywanego zasobu (również informatycznych);  

4) współpraca z komórkami jednostki organizacyjnej w zakresie prawidłowego 

klasyfikowania akt, tworzenia teczek akt i przygotowania akt do przekazania ich do 

archiwum zakładowego w terminie przewidzianym w instrukcji kancelaryjnej  OPI PIB;  

5) utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z właściwym archiwum państwowym 

nadzorującym dane archiwum zakładowe. 
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3.  Dział Komunikacji Społecznej 

 

3.1 Kierownik Działu Komunikacji Społecznej podlega zastępcy dyrektora Instytutu ds. 

administracji. 

3.2 Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za prowadzone działania 

komunikacyjne, informacyjne i promocyjne. 

3.3 Do zadań Działu należy: 

1) koordynowanie i odpowiedzialność za kontakty i współpracę z M inisterstwem oraz 

innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych;  

2) tworzenie i realizowanie polityki informacyjnej Instytutu; 

3) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji w trybie dostępu do informacji 

publicznej; 

4) upowszechnianie osiągnięć Instytutu oraz działania z zakresu marketingu wyników 

badań naukowych; 

5) prowadzenie komunikacji wewnętrznej w Instytucie;  

6) organizowanie wydarzeń, konferencji i przedsięwzięć informacyjnych;  

7) przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych; 

8) dbałość o estetykę i graficzną spójność systemów informatycznych i baz danych 

tworzonych w Instytucie; 

9) obsługa strony internetowej Instytutu;  

10) planowanie i realizacja zadań z zakresu informacji i promocji w związku z  wdrażaniem 

przez OPI PIB działań w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; 

11) planowanie i realizacja zadań z zakresu informacji i promocji w związku z  realizacją przez 

OPI PIB działań w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i innych projektów 

finansowanych z Funduszy Europejskich; 

12) administrowanie stroną BIP; 

13) inne zadania z zakresu informacji, promocji i komunikacji społecznej; 

14) archiwizacja dokumentacji związanej z prowadzonymi działaniami, zapewnienie dostępu 

do dokumentacji uprawnionym pracownikom oraz uprawnionym instytucjom; 

15) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z Instrukcją organizacj i i zakresu działania 

Archiwum Instytutu. 

 

4.  Dział Wdrażania Projektów Inwestycyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

(DWPI PO IR)   

 

4.1 Kierownik Działu Wdrażania Projektów Inwestycyjnych podlega zastępcy dyrektora 

ds. administracji. Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania 

realizowane przez Dział Wdrażania Projektów Inwestycyjnych.  

4.2 Do zadań Działu należy: 

1) realizacja porozumienia podpisanego pomiędzy Instytucją Pośredniczącą i Instytutem 

w zakresie powierzenia OPI PIB zadań związanych z wdrażaniem Działania 4.2 PO IR;  

2) realizacja zadań związanych z wdrażaniem Działania 4.2 PO IR;  

3) przygotowanie dokumentacji oraz ogłoszenie i przeprowadzanie naborów w trybie 

konkursowym; 
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4) zorganizowanie i koordynacja procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym 

dokonywanie weryfikacji/oceny wniosków o dofinansowanie oraz organizacja oceny 

realizowanej przez ekspertów; 

5) współpraca z wnioskodawcami i beneficjentami projektów realizowanych w ramach 

konkursu organizowanego w ramach Działania 4.2 PO IR, od podpisania umowy do 

rozliczenia projektu;  

6) monitoring, sprawozdawczość i kontrola realizacji projektów (w tym kontrola trwałości) 

oraz całości Działania 4.2 PO IR;  

7) bieżące i okresowe raportowanie do Dyrektora Instytutu;  

8) regularna współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie informowania o PO IR 

potencjalnych beneficjentów, upowszechniania informacji o efektach Programu;  

9) prowadzenie spraw związanych z projektami zrealizowanymi w ramach PO IG i PO IŚ 

znajdującymi się w okresie trwałości, w tym realizacja kontroli trwałości projektów PO  IG;  

10) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z Instrukcją organizacji i zakresu działania 

Archiwum Instytutu.  

 

5.  Dział Pomocy Technicznej Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

(DPT IW POIR) 

 

5.1 Kierownik Działu Pomocy Technicznej IW POIR podlega zastępcy dyrektora ds. administracji. 

Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zaplanowanie  

i wydatkowanie środków Pomocy Technicznej POPT, PT POIR na zadania realizowane przez 

Dział Pomocy Technicznej. 

5.2 Do zadań Działu należy w szczególności:  

1) planowanie, prawidłowe wydatkowanie i rozliczanie środków Pomocy Technicznej (PT) 

związanej z wdrażaniem Działania 4.2 Priorytet IV POIR dla których OPI PIB stanowi 

Instytucję Wdrażającą; 

2) bieżące i okresowe raportowanie do zastępcy dyrektora Instytutu ds. administracyjnych;  

3) przygotowywanie projektów planów finansowych w ramach PO PT i PO IR;  

4) przygotowywanie i aktualizacja rocznych planów działań i planów działań pomocy 

technicznej we współpracy z Instytucją Pośredniczącą PO IR/Instytucją Zarządzającą PO 

PT; 

5) zapewnienie zgodności wydatków z obowiązującymi zasadami kwalifikowalności;  

6) przygotowywanie wniosków o zapewnienie finansowania oraz przekazywanie ich do 

Instytucji Pośredniczącej PO IR/Instytucji Zarządzającej PO PT; 

7) przygotowywanie i aktualizacja wniosków o płatność (pośrednią, końcową, zaliczkową) 

w ramach realizowanych Planów Działań oraz Rocznych Planów Działań z pomocy 

technicznej; 

8) przygotowywanie informacji sprawozdawczych dla realizowanych projektów z pomocy 

technicznej; 

9) monitoring wydatkowania środków pomocy technicznej, zapewnianie płynności 

finansowania i rozliczenie środków pomocy technicznej;  

10) monitoring wydatków związanych z wdrażaniem, niekwalifikowanych w ramach pomocy 

technicznej, opracowywanie wniosków o przyznanie finansowania tych kosztów oraz 

rozliczanie przyznanych środków; 
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11) współpraca w procesie przygotowania wniosków o udzielenie zamówień publicznych na 

dostawy, usługi i zakupy w ramach PT POIR; przygotowanie wniosków zakupowych dla 

działów w ramach pionu; 

12) współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie realizacji zadań promocyjnych 

i informacyjnych; 

13) przygotowywanie i opiniowanie treści instrukcji wykonawczych, wytycznych, wzorów 

wniosków i umów/porozumień oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji 

działań wspieranych w ramach projektów pomocy technicznej;  

14) archiwizacja dokumentacji, zapewnienie dostępu do dokumentacji uprawnionym 

pracownikom oraz uprawnionym instytucjom; 

15) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z Instrukcją organizacji i zakresu działania 

Archiwum Instytutu.  

Rozdział V 

PODPORZĄDKOWANIE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I ZASADY ORGANIZACJI 

PRACY 

§14 

1. System podporządkowania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk jest 

przedstawiony na schemacie organizacyjnym stanowiącym integralną część regulaminu 

(Załącznik Nr 1). 

2. Komórki organizacyjne tworzy i likwiduje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz 

zakładowej organizacji związkowej. 

3. W Instytucie nie może istnieć stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz 

osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub 

powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

4. Każdy pracownik zobowiązany jest do dbałości o dobry wizerunek Instytutu. 

5. W ramach działów oraz laboratoriów dyrektor może tworzyć zespoły do realizacji określonych 

zadań. Zespoły mogą być zarządzane przez koordynatorów lub liderów.  

6. Dyrektor może tworzyć samodzielne zespoły poza działami i laboratoriami. Zespoły te są 

zarządzane przez koordynatorów lub liderów.  

7. W Instytucie obowiązuje zasada przestrzegania drogi służbowej.  

8. Przestrzeganie drogi służbowej nie obowiązuje w sprawach skarg i wniosków.  

Rozdział VI 

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW 

§15 

1. Prawo do podpisu z tytułu pełnionej funkcji kierowniczej pracownicy Instytutu nabywają 

z dniem powierzenia im obowiązków kierowniczych w zakresie właściwym dla danego 

stanowiska i w ramach powierzonych kompetencji. Kompetencje są ustalone imiennie 

w opisach stanowisk pracy, niniejszym Regulaminie lub innym właściwym dokumencie.  
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w celu zabezpieczenia operatywnego działania 

komórki organizacyjnej prawo podpisu może być przyznane indywidualnie pracowniko wi 

niepełniącemu funkcji kierowniczej. 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§16 

1. Regulamin wprowadza dyrektor zarządzeniem nr 3/2020 r.  z dnia 13.01.2021 r.  

2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od podania go 

do wiadomości pracowników. 

3. Jednocześnie traci moc Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 4/2020 

z dnia 31.01.2020 r. 

4. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony w takim samym trybie, w jakim został 

wprowadzony, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu.  

 

Warszawa ………………………………. 

 

Załącznik Nr 1: Schemat organizacyjny 

 

 

 

Podpisy stron: 

 

 

 

Ze strony zakładowej       Ze strony pracodawcy 

organizacji związkowej



 

 

 


