ŁarządzenieîÎ
t6l202o
Dyrektora Narodowego !nstytutu Dziedzictwa
z dnia I lipca 2020 roku
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Narodowemu nstytutowi Dziedzictwa
!

Na podstawĺe art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej z dnia
25 październĺka 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalnoścĺkulturalnej (Dz.U. z 2O2O r.
poz't94 t.j.), w związku z $ 7 ust. 6 statutu Narodowego lnstytutu Dziedzictwa stanowiącego
załącznĺk do zarządzenia Mĺnistra Kultury i Dziedzĺctwa Narodowego z dnia 30.o1.2o2o roku w
sprawie nadania statutu Narodowemu lnstytutowi Dziedzictwa (Dz. Urz. MKiDN z 2O2O r. poz. 5)
zarządzam, co następuje
:

5r'

Narodowemu lnstytutowi Dziedzictwa nadaję regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do
n in

iejszego zarządzenia'

Sz'

Tracĺ moc zarządzenie nr 2/2oI4 Dyrektora Narodowego lnstytutu Dzĺedzictwa z
dnia
30.01.2014 roku W sprawie nadania regulaminu organizacyjnego NlD oraz zarządzenie
nr L6/2OI5 Dyrektora Narodowego lnstytutu Dziedzictwa z dnia 8.06.2015 roku w sprawie
wprowadzenia zmĺan w regulaminie organizacyjnym NlD.

Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania

s3.

DYRE KTO

Namclowego

Í.']a

R

wskl

Za\ącznik ďo zar ząďzenía t 16 l 2020
Dyrektora Narodowego Insţrtutu Dziedzictwa
z dnia 1.07.2020 ľoku

REGUTAMIN ORGANIZACYJNY
NARoDowEGo II\üSTYTUTU DZIBDZICTWA
Rozdzĺď1
Postaľrowĺenĺaogólne
s1.
Narodowy InsĘrtut Dzieďzíctwa zwany dalej ,,Insţrtutem'' działa w szczeţolności
na podstawie:

1) ustawy z ďnía 25 płździernika1991 roku o oľganizowaniu i prowadzeniu
dziďalności kulturalnej (Dz. I]. z 20'20 r. poz. Ig4);

2) ustawy z đnia23lipca 2003

r. o ochronie

zabýków

Í opiece

nad zabytkami

(Dz. U. z 2O2O r. poz. 282);

3) statutu Narodowego Insţrtutu Dziedzictwa stanowiącego załącznik do
zarząđzeniaMĺnÍstľaKultury iDzieđzicbwa Narodowego z dnia 30 stycznia

2o2o r. w spra\,ţŕie nadania statutu Narodowemu ĺnsĘrtutowi Dziedzictwa
(Dz.Urz. MKiDN poz.5), z\iýanego dalej ,,Statutem'';
4) ninÍejszego regulaminu.
$2.

Regulamin organizacyjny Naroďowego Insţrtutu Dziedzictwa, zwany dalej
"Regulaminem'', okreśIaorganĺzację wewnętrzną, zasady funkcjonowania
izatząđzaniaoraz zadanĺa komórek or$anizacyjnych i obowiązki pľacowników
oraz współpľacowników Narodowego Insţrtutu Dziedzictwa.

Rozdział2
Stľuktuľa oľganĺzacyjna InsĘrtutu

s3.

t.

Struktura wewnętrzna InsĘrtutu obejmuje:

1)

d"iały

wyodrębnione funkcjonalnie

ĺ

merytorycznie komórki
oľganizacyjne, których pľacownicy zajmują się grupami pokrewnych

zakresów dzÍałań dla realizacjĺ statutoÝvych celów InsĘrtutu;

2) zespoĘ - wewnętrzne komórkí đziałówrealízujące wydzielone zadanią

3) kolegĺą zespoĘ pľojektowe lub zadanĺowe, samodzielne stanowĺska
pľacy w tym kooľdynat oľzy i pďnomocnĺcy _ etatowe lub p o zaetatowe
komóľki oľganizacyjne tworzone dla realizacji konkretnych projektów
lub specjalnych zadań InsĘrtutu;

4) oddzĺałyteľenowe- wyodľębnione niniejszym Regulaminem komórki
organizacyjne działające na określonych obszaľach administracyjnogeograficznych;

5) pľacownĺe teľenowe - Wewnętrzne komórki organizacyjne oddziałów
terenowych działające na określonych obszarach administracyjnogeografÍcznycľţ

6) specjďĺsĘczne pľacownie

teľenowe wyodľębnione niniejszym

Regulaminem komórki oľganizacyj ną wyspecj alizowane w okreśIonym
zakresie działań InsĘrtutu.

2. Dla reaiizacji doraźnych lub długotľwaĘch zaďart,

a

także zadań

okľeślonychodrębnymi przepisami, Dyrektor powołuje koordynatorów,
samodzielne stanowiska pracy, zespoĘ pľojektowe lub zadanÍowe, oraz
kole gia spośród pracowników InsĘrtutu lub specj alistó w, rzeczoznawców, a

także ekspertów z danych dyscyplin naukowych spoza InsĘrtutu.

3. Komórki organizacyjne

istniejące w strukturze tnsĘrtutu obowiązuje zasada

w drodze wymiany ĺnformacji, uzgodnień,
konsultacji, udostępniania materÍałów i danych oraz prowadzenia

wzajemnego współdziałania
wspóInych prac.

$4.

L

Strukturę organÍzacyjną Insţrtutu tworzą:

1) Dział Standaľdów Konseľwatoľskĺch' w skład które$o wchodzą:
a) Zespół ds. dziedzictwa archeologicznego,
b) Zespół

ds.

kľajobrazuizielenĺ zabýkowej,

c) Zespół ds. ekspertyz i analĺz zabsrtkow,
d) Zespół

ds.

monitoríngu zabytków;

2) DziałKsztďcenĺa

DziedzĺctwÍe, w skład którego wchodzą:
a) Zespół ds. upowszechnianĺa wiedzy,

b) Zespół

ds.

o

komunikacji społecznej,

c) Zespół ds. wydawnictw,
d) Zespół bibliotekţ

3) Dzĺď Danych

o

Zabytkach, w skład którego wchodzą:

a) Zespół ds. archiwaliów,
b) Zespółds. danych cyfrowych,
c) Zespół ds. rejestru i ewÍdencji zabytków;
4) Zespołbiura dyrektorą
5) Zespół

ds.

adminÍstľacyjnych;

6) Zespół

ds.

finanso'ľych;

7) ZespoŁ ds. kadrowych;
8) Zespół ds. koordynacjĺ irozliczania programów;
9) Zespół ds. obsługi prawnej;
10)SamodzÍelne Stanowisko

ds. auđytuwewnętrznego

audytor

wewnętľzn54

11)Samodzielne Stanowisko ds. ĺnformacji niejawnych

_ Pełnomocnik

Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnej.

L?)oddzial' Teľenowy w Gdańsku, w skład którego wchodzi Pracownia
Terenowaw Toruniu;

13)oddzĺď Teľenowy w Kľďĺowĺe,w skład którego wchodzi Pľacownia
Terenowaw Kielcach;

la)oddzÍď Teľenorľy w olsztynĺe, w skład którego wchodzi Pracownia
Terenowaw BĺaĘmstoku;

oddzĺď Teľenowyw opolu, w skład którego wchodzą:

15)

a) Pracownia Terenowa w Katowicach,
b) Pracowania Terenowa w

Łođzi

16)oddzĺď Teľenowy w Poznanĺu, w skład któľego wchodzi Pracownĺa
Teľenowaw Szczecinie;
t7) oddziď Teľenowy w Rzeszowĺe, w skład którego wchodzi Pracownia
Terenowaw Lub1inĺe;
18)

oddzĺďTeľenowywe Wľocławĺu,w skład któľego wchodzi Pľacownia
Teľenowa w Zielonej Gőrzei

19)

Specjalisţczna Pracowania Terenowa ,,Centrum Architektury
Drewnianej" w Otwocku;

20) Specjalistyczna Pracownia Terenowa ,,Park Mużakowski'' w Łęknicy
21) Specjalistyczna

Pľacownia Terenowa,,Zespół pałacowo1arkowy''

w Trzebinach;

2. Schemat o'rganizacyjny InsĘrtutu stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.

Rozdzĺď 3
Zar z ądzanĺ e

I

n

sĘrtutem

s5.

L. organizacja, funkcjonowanĺe oraz zasady zarząđzaniaInsĘrtutem opierają
się na jednoosobołvym kĺerownictwie, służbowym podporządkowaniu,
podziale czynnościsłużbowychoraz na indywiduďnej odpowiedzialności
za wykonanie powie rzony ch zadan.

L

$6.
Dyrektor załząđzaInsţrtutem, odpowÍada za strategię dziďania Insţrtutu i
ľepľezentuj e go na zewnątrz.

z.

Dyrektor zarząđzaInsţrtutem przy pomocy czterech Zastępców.

3. Zarząđzeniai decyzje dotyczące Insţrtutu wydaje Dyľektor.
4. oľganem doľadczym i opiniodawczym Dyrektora jest Rada

Progľamowa,

któľej szczegołowe zasady działania okľeślastatut Insţńutu oraz odrębne
zatząđzeníe.

5. Zakres zadań Dyľektora określa$ 7 ust. 2 Statutu6. Do obowiązkőw Dyrektoľa należy również realizacja zadań wynikających z
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
RzeczpospolÍtej Polskiej (Dz. U. z2oIg r.poz.I54Ií2o2o),a także ľealizacja

zađanzwíązanych z ochroną danych osobowych zgodnie z
rozporządzeníem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z đnia27
kwietnÍa 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwíązku z
przetwarzaniem danych osobowych

i w spľawie swobodnego

takí ch danych or az uchylanÍa dyrektywy

95/46/

wE

(

og

ól

przepŁywu

ne rozp or ządzen ĺ e

o ochronie danych) (Dz.urz. uE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1-88) oraz z
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.|J. z ZoLg t.
poz. L78L).

7. Dyľektor dokonuje czynnościw sprawach z zakresu prawa pracy

wobec

wszystkich pľacowników I nsĘrtutu.

8. Informacji o działalnościInsĘrtutu dla podmiotów

zewnętrznvch, w tym

mediów udzÍela Dyrektor lub osoba ptzez niego upoważniona.

s7.
Do zakresu zadań Zastępców Dyľektora podlegţch bezpośrednio Dyrektorowi
naIeży w szczeeolności:

1) kieľowanie powierzonymi im sprawami i sprawowanie bieżącego nadzoru
nad działalnościąpodlegĘch komórek organizacyjnych;

2) zastępowanÍe Dyrektora podczas jego nieobecnoścĺ,na podstawie
udzielone go przez Dyrektoľa upoważnienia;

3) reprezentowanÍe InsĘrtutu na zewnątrz w zakľesie udzielonego przez
Dyrektora upoważnienia;

4) wykonywanie innych zadań zleconych pÎzezDyrektora'
s8.

t.

obowÍązkí i odpowiedzialność Głównego Księgowego określaustawa z đnía29
września 1994 roku

o

ľachunkowości(tekst jedn.:Dz.|J.z\otg poz. 35L), ustawa

z dnia 27 sieľpnĺa 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.TJ.z2oIg

t., poz.869) oraz ustawa z dnia 17 grudnĺa 2004 r. o odpowiedziďności za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz'

|J.

z ZoLg r. poz.

r44o).

2. Do zadań Głównego Księgowego, który podlega bezpośrednio Dyľektorowi
należy w szczeeolności:

1) pľowadzenie rachunkowości Insţrtutu;

) wykon5ľwanĺe dyspozycj i środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontľoli zgodnościoperacji gospodarczych
2

i finansowych z planem finanso\Mym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
dotycz ących op e racj i go sp odaľ czy ch i fĺn ans owych

;

5) opiniowanie projektów i realizowanych przedsięwzięć gospodaľczych oraz
przedkładanie w

ţch sprawach

wniosków Dyrektorowi;

6) badanie efektywności ekonomicznej oraz zgođności
planowania
i gospodaľowania z ogóInymi zasadami rachunku ekonomicznego
i racjonalnej gospodarki;

7) ustalanie zasad prawidłowego sporządzania, pľzyjmowania, obiegu
i kontľolÍ dokumentów finansowych

pľzebieg opeľacji gospodaľczych

z

w sposób zapewniający

właściwy

uwzelędnĺeniem ochrony mienia

InsĘrtutu;

8) nadzór nad bieżącym i prawidłolvym prowadzeniem ľachunkowości
oľaz sporządzaniem sprawozdań fĺnansorvých;

9) wykonywanie innych zadań zleconych pÎzezDyľektora.
$e.

t. Poszczegolnymi komórkami organizacyjnymi kierują

jednoosobowo

Kieľownicy tych komórek

z.

Do zadań Kierowników komórek organĺzacyjnych nal,eży w szczegóIności:

1) samodzielne kierowanie powieľzonymi zadaniami;
2) przygotow)rwanie pľojektów rocznych planów działalnościpodległej
komórki organizacyjnej

;

3) przygotowywanie sprawozdań

z đziaŁalnościpodległej komórki

organízacyjnej;

4) przy gotowanie

proj ektów zakresu obowiązkóv/ pracowników;

5) wydawanĺe poleceń służbowychpodlegĘm sobie pracownikom oraz
egzekwowanie ich realizacj

i;

6) nadzór nad wydatkowaniem śľodkówfinansowych przeznaczonych na
realizację zađan;

7) naďzor nad prawidłową ĺ efektywną realÍzacją zadań przez podlegĘch
pracownik ow

or az

współpracowników;

8) kontrola zachowania dyscyplÍny pracy ptzez podlegĘch pracowników;

9) dokonywanie ocen podlegĘch pľacowników, wnioskowanie w sprawach
wyrőżnien' nagród, awansów i kar;

lO)ľealizacja obowiązkow wynikających

z

funkcjonującego ţţŕInsţrtucie

systemu kontrolĺ zarząd'czej.
s 10.

Pľacownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy wchodzących w skład struktury
organizacyjnej InsĘrtutu pľacują w oparciu o indywidualne zakresy obowiązków
zatwíer đzoneprzez Dyrektora.
$ 11.

L Nadzór nad

poszczegőlnymi komórkami sprawują wyznaczeni przez
Dyrektora Zastępcy Dyrektora na podstawie odrębnego zatząđzenia,z
zastrzeżenĺem ust. 2 i

3.

2. Dyľektoľ nadzoruje bezpośrednio komórki,
ust. 10 Í ust.

o

których mowaw

$ 4,

ust.4, ust'

7,

11.

3. Główny Księgowy nadzoruje bezpośrednio komórkę,

o której moţ\ŕa w $ 4, ust.

4. W przypadku niewyznaczenia Zastępcy Dyrektora do sprawowania nadzoru
nad daną komórką oľganizacyjną, nadzór takÍ sprawuje Dyrektor.

5. W przypadku nieobsadzenia kieľownika komórki organizacyjnej, Dyľektor
:ľ.rrzlnacza osobę, któľa

pełni obowiązki przypisane temu stanowisku.
s 12.

L.

W

przypadku nÍeobecnościDyľektoľa lub Zastępcy Dyľektora decyzje

w spra\Ăŕach należących đoich kompetencj i pľzej muj e osoba wyz ŢLaczorrapÎzez

Dyrektora działająca na podstawíe pełnomocnictwa szczegóInego.
2. W przypadku nieobecności kieľownĺka komórki oľganízacyjnej zastępuje go
ľďľzlJaczorLy przez nieobecnego, Dyrektoľa albo Zastępcę Dyrektora lub

Głównego Księgowego nadzorującego daną komóľkę organizacyjną inny
pracownik.

3. Zastępstwa poszczegolnych pracowników ustalają kierownicy komórek
organizacyjnych.

Rozdzial4
Zakľes dzĺďania komóľek oľ$anĺzacyjnych ĺ samodzÍelnych stanowĺsk pľacy

t.

s 13.

DziaŁ Standaľdów Konseľwatorskich ľealizuje zadaniaw zakresie wyznaczania

i upowszechniania standardów ochľony í konserwacjí zabytków, a także ínne

zadania wynikające z porozumÍeń, konwencji i innych dokumentów
raţfÍkowanych przez Polskę, związanych z ochroną i opieką nad
dziedzictwem' a także monitoľuje i analizuje zagrożenia dla dzĺedzictwa
kultuľowe go o raz

wJrp

racowuj e m eto dy pr z e ciuł đzĺałania tym zagroż en io m;

2. Do zadań komórek oľganizacyjnych Działu Standardów Konserwatorskich,
należy w szczeţolności:

1) do Zespołu ds. dziedzictwa aľcheologicznego:

a) opracowywanie Í upowszechnianie standardów dokumentacji, badań,
konsernracji i postępowań przy zabytkach archeologicznych, a także
upo\Ą/szechnianie ĺnnowacj i metodycznych w ob szarze archeolo gii,

b) przygotowywanie opinii i eksperţz d'oţczących działanprzy zabytkach
archeolo

g

iczny ch na tzecz o,rganów administracj i publÍcznej,

c) prowadzenĺe waloryzacji zabýków archeologĺcznych,
d) analizowanie zagrożen dla dziedzictwa aľcheologícznego, a także
wypracowywanie metod przeciwdziałanÍa tym zagrożeniom;

2) do Zespołu ds. krajobrazuizieleni zabytkowej:
a) opracowynĺanie i upowszechnianie standardów postępowania
konserwatorskie$o w obszaľze ochrony kľajobľazu kulturowego' w
szczegóInoścĺw odniesĺeniu do zabytkowych paľków, ogrodów i
cmentarzy,

b) przygotowywanĺe opiniĺ i ekspertyz doţczących działań przy
zabytkowych parkach, ogrodach i cmentarzach rLa rzecz organów
administracj i publicznej,

c) prowadzenie waloryzacji obszarów zabytkowego krajobrazu
kulturowego,

d) analizowanie zagrożen dla zabytkowego krajobrazu kulturowego'
w)apracowywanie metod przecÍwdziałania Łyrn zagt ożeniom,

a

także

e) wykonywanie anaIiz historycznych, pľac studialnych i koncepcyjnych
w odniesieniu

do zabytkowych parków i ogrodów, oraz kľajobrazu

kulturowego;

3) do Zespołu ds. eksperţz i analizzabytkow:
a) opľacowywanĺe i upowszechniania standardów dokumentacji, badań,
konserwacji i postępowań przy zabytkach ľuchomych i nieľuchomych,

b) przygotowywanĺe opÍnii i eksperţz doĘczących działanprzy zabytkach
ruchomych i nieruchomych :narzecz organów administľacji publicznej,

c) prowadzenie

walory zacji zabytków ľuchomych i nieruchomych,

d) analizowanie zagtożend}a zabyików ruchomych i nieruchomych,

a

także

ţ m z agr o ż eni om.,
e) pľzygotowyľanie i koordynowanie oraz nađzornad działaniami
związanymi z oceną stanu zachowanĺa zabytków ruchomych
wyprac o\ivywani e m eto d p rz e ciwdziałan ia

i nieľuchomych;

a) do Zespołu ds. monitoringu zabýków:
a) kooľdynowanie działań zwíązanych z wđrażaniemzapisów Konwencji
w sprawie ochrony światowe$o dzÍedzictwa kulturalnego i natuľalnego
w zakresie

p

owieľzonym InsĘrtutowí przez Ministrą

b) koordynowanie realizacji pľocedury występowania z wnĺoskĺemdo
Mínĺstrao uznanie przez Prezydenta RP zabýku nieruchomego za
Pomnik Historii,

c) koordynowanie dzÍałańzwiązanych z monitoľowaniem przez Insţrtut
stanu zachowania izarządzania obiektami z Listy Światowe$o
Dziedzĺctwa i uznanyrni zaPomniki Historii,

d) podejmowanie współpracy z właścicielamÍi zarząđcamÍobÍektów zLisĘ
Światowego Dzieđzíctwai uznanych za Pomniki Histoľii na rzecz
właściwejopieki i zarząđzaniadobramĺ.
$ 14.

L. DzíaŁ Kształcenia o Dziedzictwa pľowadzi działania na polu kształtowania
świadomościspołecznej w zakresie wartości ĺ zachowania dziedzictwa
kulturowego.

2.

Do zadań komórek organizacyjnych Dziah-r Kształcenia o Dziedzictwie należy

w szczegőIności:

1) do Zespołu ds. upowszechnianiawiedzy:

a) organizowanie szkoleń i warsztatów \Ăŕ zakresie zarząđzania
dziedzictwem kultuľoÝţym w tym metod badań

i

zasad postępowania

zzabytkami, ich ochrony iwłaściwegowykoľzystywanĺa oraz innych
szkoleń inicjowanychprzez InsĘrtut lub mu zlecanych,

b) podejmowanie współpracy z właścicielamií zarządcami zabytków na
tzecz właściwegozarząďzania zasobem dzieđzictwakulturowego oraz
promowanie zasađopieki nad zabytkami,

c) prowadzenie studiów i

badań nad potencjałem społeczno-

gospodarc zym đzieđzictwakulturowego;

d) podejmowanie współpľacy z

samorządami i

pozarząđowymĺ'w celu rozpoznania

oľganizacjami

i

wykorzystania potencjału

rozwojowego dziedzictwa kultuľowego

w stľategiach rozwoju i

rewitďÍzacjţ

2) do Zespołu ds. komunĺkacji społecznej:
a) aktywne promowanie wiedzy

o dziedzictwie

materialnym

i niematerialnym w społeczeństwie,

b) ogóInopolskie kooľdynowanĺei

promocja Europejskích Dnĺ

Dziedzictwą

c) realizacja programów edukacyjnych i kampanii społecznych na rzecz
ochrony ĺ opieki nad dziedzictwem materialnym i nÍemateriďnym,

d) podejmowanie współpracy na rzecz wzľostu społecznego
zaangażowania w system idenţfÍkacji Í ochrony dziedzĺctwa
kulturowe go w tym đziedzictwa

n

iemat eľialn e go

;

3) do Zespołu ds. wydawnictw:
a) kreowaníe í reďĺzowanie poliţkiwydawniczej InsĘrtutu mającej na celu
popularyzację i upowszechnianie wiedzy z zaktesu ochrony i opieki nad

zabytkami poprzez publikowanie periodyków, wydawnictw zwatţch,
czasopism' monogľafii ĺtp',

b) prowadzenie

i koordynacja procesu

wydawniczego oraa prac

organizacyj no-techn iczny ch dotyczących wydawanych publikacjÍ, w tym

nađzőrnad ich dystrybucją

c)

koord1macj a działalnościwystawien niczej Insţrtutu;

4) do Zespołu biblioteki:
a) zarz ąđzaniezas o b em bib liotecz nym I nsĘrtutą
b) opracowywanÍe i udostępnianie zbiorów oraz informacji

o

zbĺoľach,

c) prowadzenie kwerend bibliograficznych,
d) prowadzenie współpracy míęđzybiblÍotecznej
z innymi bibliotekami
specj

alisţ cznymi,w

tym wymÍany mÍędzybibliotecznej.
s 15.

1. DziaŁ Danych o Zabýkach realizuje zadania w zakresie gromadzenia i
upo\lţŕszechnÍanĺawi'eđzy
o đziedzictwiem.in.: pełni rolę Narodo\Ăŕego Centrum

Kompetencji ds. digítalizacji zabytków oraz wdraża infrastľukturę informacji

przestrzennej

w zakresĺe zabytków poprzez prowadzenie i

rozwój

ogólnopolskiego, cyfrowego systemu gromadzenia i udostępnÍania danych o
dzÍedzictwie, w

ţm także danych

geolokalizacyjnych;

2, Do zadań komórek organizacyjnych Działu Danych o Zabýkach należy w
szczegóIności:

1) do Zespołu ds. aľchiwaliów:

a) zarząđzaníezasobami archiwalnymi Insţrtutu, w tľm ich
opracow;rwanÍe, ewidencjonowanie i digitalizowanie oraz dbałość
o

odpowiedni stan ích zachowanią

b) pľowadzenie fototeki InsĘrtutu,
c) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad użyczonymi zasobamĺ
archiwďnymÍ PP

PKt

d) współdziałanie z Naczelną Dyrekcją Aľchiwów Państwowych i

archiwami nadzoľującymi InsĘrtutu w zakresie problemaţki
archiwalnej,

e) udostępnianie zasobu archiwďnego zainteresoţţ/anym podmiotom,
według ściśIe
określonych zasad,

Đ

prowadzenĺe aľchiwum zakłado\Ăŕego Insţrtutu;
LL

2) do Zespołu ds. danych cyfrowych:
a) wdľażanie nowych technologii dotyczących tworzenia baz danych
o zabytkach,

ich digitalizacji i pľzechowyľania danych cyfrowych,

b) gľomadzenie i przechowywanie danych cyfrowych

o zabytkach w bazie

danych geoprzest r zenny ch,

c) udostępnianie i pľomocja zdigitalĺzowanych materiałów,
d) pľowadzenie pľac inwentaryzacyj nych zabytków technikami cyfrowymi
i opracowywanie dokumentacj i z pĽzeprowadzonych prac'

e) wypracowyľanie

ĺ upowszechnianĺe standardów, zaleceń

oraz

vĺyţcznych doţczących dokumentowania i wizualizowania zabytków
technikami cyfrowymi;

3) do Zespołu ds. rejestľu i ewidencji zabytków:
a) prowadzenÍe Krajowej Ewidencji Zabytków oraz analizatej ewidencji i
jej udostępnianie,

b) gromadzenie dokumentacjí rejestľu zabýków orazjej analizą

c) digitalizowanie popľzez skanowanie dokumentacji ľejestľu i ewidencjÍ
zabytkóq

d) ewÍdencjonowanie na podstawie dokumentacji przekazywanej przez
organy ochrony zabytków badań archeologicznych prowadzonych na
terenie kraju.
s 16.

Do zadań Zespołu biuľa dyrektora należy:

1) przygotowywanie wg vĺyĘcznych Dyrektora stľategii i planów działań
Insţrtutu;

2) monitorowanie realizacji pľzyjętych planów dzÍałania,analiza
napŁywaj ących do Dyrektora wniosków z komórek organizacyj nych;
3

)

op rac ow;nvani e

spľawo z dań m eryto ry czny ch z đzia]a]ności I nsĘrtutu;

4) prowadzenie sekretariatów ĺ kancelarii;

5) realizacja zadań w zakresie planowania zamówień publicznych zgodnie z
ob

owiązuj ącym stanem

p

rawnym o raz wewn ętr zny mi

12

u re

gulowani amĺ;

6) realizacja zamówień publicznyc]n w zakresie usług związanych z obsługą
bíeżącejdziałalnościInsĘrtutu.;

7) budowanie pozyýwnego wizerunku InsĘrtutu oraz podejmowanie działań
pľomocyj nych dot. działalnościInsĘrtutu obej muj ące:
a) bieżącąwspółpracęz mediami,

b) przygotowywanÍe i rozpowszechnianie informacji o InsĘrtucie i jego
działďności'

c) prowadzenie i bieżąca aktualizacja firmowe$o seľwisu inteľnetowego
InsĘrtutu, w tym BIP oTaz prowadzenie spraw związanych
z ucze stnictwem I nsĘrtutu w

po

rtalach

sp

ołe czn

o ścÍowych;

8) monitoring mediów;
9) twoľzenĺe i prowadzenie systemu identyfikacji wizualnej InsĘrtutu;
1 0 udz ie lan ie patronatów I n sţrtutu wydarzenio m związanym
)
z đzieđzictwem
kulturowym;
11)prowadzenĹe spra\^/ związanych z uđzielanĺemprzez Insţrtut odpowĺedzi
w trybie dostępu do informacji publícznej;

lZ)gromadzenĺe Í anďizowanie informacji o pracy oddziałów Terenowych i
Specjalisţ czny ch Pracowni Terenowych;
1

3)o

rganĺ zacja spotkań wewnętrznych Dyrektora Insţrtutu;

l4)organÍzacja spotkań

i

prowadzenie sekretariatu Rady Programowej

InsĘrtutu;

l5)realizacja zaďan obronnych, zarząđzaniakryzyso\Ăŕego

i

ochľony

dziedzictwa kulturowego na wypadek szczegol:nycln zagrożen, w zakľesie
określonym odľębnymi przepisamĺ;
16)pľowadzenie spraw związanych z ochroną danych obejmujących:

a) informowanie Dyľektora oraz pracowników InsĘrtutu,

ktőrzy

przebrłarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na

b)

mocy obowíązuj ących przepisów prawą
monitorowanie pľzestrzegania obowiązujących pľzepisów prawnych o

ochronie danych oraz polityk InsĘrtutu w đzieđzínie
ochľony danych
'w
osobowych,
tym podział obowiązków, działania zwĺększające

świadomość,szkolenia personelu uczestniczącego

w

opeľacjach

pt z ebĺtar zania danych,

c)

udzielanie na żądanie zďeceń co do oceny skutków dla ochrony danych

oraz monitoľowanie jej wykonania zgodnie z

obowiązującymi

pľzepisami prawa,

d) współpraca z Urzęđemochrony Danych osobowych w

zakresie

wymaganym obowiązującymi pľzepisami prawą

e) pełnienie funkcji punktu

kontaktowego

w kwestiach związanych

z

przetw arzaniem danych os obowych.
$ 17.

Do zadań Zespołu ds. administracyjnych należy:

1) admÍnistrowanie skłađnikamimajątku InsĘrtutu d'oţczącymi nieruchomości,
śľodkówtrwaĘch oraz WJrposażenia;

2) zapewnienie sprawnego, bezawaryjnego funkcjonowania infrastruktury

informaţcznej obsługującej InsĘrtut, w
obowiązującymi wymogami prawa

i

ţm także zapewnienie

z$odnego z

standardami poziomu bezpieczeństwa

syst em ów ĺnf ormaţ czny ch;

3) idenţfikację potrzeb

i planowanie zakupów składników

majątkowych

w oparcÍu o zgŁoszo:ne zapotrzebowania komórek organizacyjnych InsĘrtutu;

4) opracowyľanie planów inwesţcji,
remontowy ch

or

w ţm prac

modernizacyjnych i

az koordynowanie ich realizacj i;

5) zapewnienie sprawnego' bezawaryjnego funkcjonowanĺa infrastruktury
technicznej, budowlanej, uľządzeń biurowych i środków łącznoścĺ;

6) oľganizacja ochrony i ubezpieczenía mienia InsĘrtutu;
7) wykonywanĺe zađanw zakresÍe zaopatrzenia w materiaĘ biurowe
ĺ eksploatacyjne;

8) obsługa transportowa i rozliczanie jej kosztów;
9) koordynacja administracyjno-organizacyjna pracy oddzĺałów i Pracowni
Terenowy ch otaz Specj alisty czny ch Pľacowní Terenowych;
1O)prowadzenie spraw związanych z używaniem symboli państwowych zgodnĺe
z ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

$ 18.

Do zadań Zespołu ds. finansołvych należy:

1) prowadzenie księgowościsynteţcznej i analiţcznej tnsţrtutu;

2) terminowe sporządzanie

i wysyłanie obowiązujących

sprawozdań

finans owych i statys Ę czny cLr;

3) sporządzanie analiz ekonomÍcznych oraz rozlíczanie i ustalanie wyników
ekonomic znych komórek organizacyj nych Insţrtutu;

4) pľowadzeníe ewidencji zđarzertgospodarczych,zgodnie z zakładow;rm planem
kont oľaz obowiązującymi przepisamí prawa;

5) kompletowanie

i

sprawdzanie pod wz$Iędem formalno-rachunkowym

dokumentów księ gorľých;

6) przechowywanie

i

zabezpieczanie dowodów księgowych oraz pozostałej

dokumentacj i przewidzianej przepisami prawa;

7) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanĺe wyniku finansowego;
8) wykonywanie wszelkich czynności związanych z nalíczanÍem ĺ wypłatą
wynagľodzeń osoboÝ\rych i bezosoborł|Fch;

9) regulowanie zobowiązań finansolvych, w tym prowadzenie obsługi kasowej
InsĘrtutu;

Lo)rozlíczanie podatku dochodowego i podatku VAT;

II)rozlíczanie należnych składek Z|Js, PFRON oraz innych wnikających
z przepisów;
1

2

)

obsługa finans owa Zakładowe go Funduszu Świadczeń Socj alnych;

l3)prowadzenie rejestru umów zawarţch przez InsĘrtut oraz pŢzechowywanĺe
ory$inałów tych umów;
tŁ)sporządzanÍe planów amorţzacji środków tľwaĘch będących w użytkowaniu
InsĘrtutu.
s

le.

Do zadań Zespołu ds. kadrowych należy:

1) realizacja poliţki płacowo-kadrowej ustalonej przez Dyľektoľa, w tým m.in.
pľowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania, zmian iustania
stosunkow pracy pracownÍków Insţrtutu;

2) nađzornad przestľzeganiem dyscypliny pracy i rozliczanie czasu pracy;
3) podejmowanie i prowadzenie nÍezbędnych czynnościw zakresíe
kształcenia, szkolenia i doskonalenia tĺľalÍfikacji pracowników;

4) organizowanie procesu rekrutacyjnego nowych pracowników w InsĘrtucie;
5) prowadzenie spraw i dokumentacji doĘczącej organizacji pľaktyk
studenckich, wolontariatu i staży;

6) prowadzenie rejestľu kľajowych

i

zagranicznych delegacji służbowych

pracowników InsĘrtutu;

7) prowadzenÍe i udostępnianie pracownĺkom Insţrtutu zbĺoru przepisów
i

do kum

entów

or ganiz acyj

nych doţ czących I nsţrtutu;

8) realizowanie zaďanbezpíeczeństwa

i higieny pracy

określonych przepisami

Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września1997 r.
w sprawie służby bezpieczeństwa i hĺgieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz.7o4 z
pożn. zm.);

9) obsługa organizacyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
s20.

Zespół ds. koordynacji i

rozliczanía progľamów zapewnia obsługę
administracyjną i organizacyjną oraz koordynuje realizację programów
pľowadzonych przez InsĘrtut na zlecenie Ministľa, w tym m.in.:

1) planuje działania i wydatki konieczne do sprawnej i terminowej realizacji
pľogramów;

2) opracowuje wyĘczne

i

procedury niezbędne do właściwejľealízacji

programów;

) prowadzi

dokumentacj ę związaną z r ealízacją pro gľamów;
4) koordynuje i monitoruje realizację progľamów;
3

5) prowadzi wymaganą sprawozdawczość dot. realizacji poszczegóInych
pľogramów;

6) wykonuj e inne zadanĺa zapewnĺaj ące realizacj
s 21.

Do zadań Zespołu ds. obsługi prawnej należy:

r_6

ę

prowadzonych progľamów.

1) przygotow)Ąivanie i opiniowanie umów i porozumień zawieľanych pţzez
InsĘrtut oraz progľamów, regulaminów i innych dokumentów dotyczących

działania InsĘrtutu;

2) sporządzanÍe analiz pľzepisów pľawnych i uwag do projektów aktóvr
pľawnych zzakresu ochrony zabytków i opiece nad zabýkami;

3) doľadztwo prawne w zakľesie dzÍałalnoścÍpodstawowej InsĘrtutu;
4) współpracę z kancelariami prawnymi w zakresie ich cz;mności
podej mowanych n'a rzecz InsĘrtutu;

5) udzielanie pomocy prawnej' w zakresie interpretacji przepisów prawnych i
ich praktycznego zastos'owania, pracownikom InsĘrtutu w związku z
wykonywaníem ich służboÝvych ob owiązków.

sz2.
Samodzielne Stanowisko ds. audytu wewnętrznego

_

audytor wewnętrzny,

realÍzuj e zadania w zakľesie:

i

w

komórkach organĺ.zaryjnych
InsĘrtutu otaz spoľządzanie spľawozdań z prowadzonych działań

1) planowania

prowađzeniaaudytu

i przedstawianie ich Dyrektorowi Insţńutu;

2) infoľmowania Dyrektora Insţrtutu

o

adekwatności,skuteczności

i efektywnościkontľ oli zarząđczej;

3) współpracy

z

audytoramĺ zewnętrznymi, jednostkami

i

insţrtucjami

prowadzącymi audý lub kontrole w InsĘrtucie;

4) monitorowania realizacji wniosków
s

i zaleceń z kontroli i audýów.

23.

Samodzielne Stanowisko ds. informacji niejawnych - Pełnomocnik Dyrektoľa ds.

ochrony Informacji Niejawnej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia
sierpnia 2010 roku

o

5

ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nľ L82, poz. L228).

s24.

L. odziaĘ Terenowe realizują odpowiednio na obszarze swojego działania cele
i zadanÍa statutowe Insţrtutu oraz współuczestnĺczą w projektach
ogólnokrajowych realizowanych przez InsĘrtut.
17

2. oddziaĘ Terenowe mogą tworzyc pľacownie terenowe na obszaľze swojego
działania Na czele pracowni teľenowej stoi kierownik. Decyzję o utworzeniu
pľacownÍ teľenowych podejmuje Dyrektor w drodze zarządzenia Kierownicy
oddziałów terenowych nadzorują prace pľacowni terenowych.

L

$

25.

Specjalistyczne PracownieTerenowe reaIizujązadanialub projekty, do których
wykonania zostaĘ powołane decyzją Dyrektora w drodze zatząđzenia.Na czeIe
specj alisty cznej pracowni terenowej stoi kierownÍk.

2.

Po wykonania zadania lub zakonczenia projektu, do których wykonania została

powołana specjalistyczna pľacownía terenowa Dyľektoľ podejmuje đecyzję

wdrodze zarząďzenia o ľozwiązanhl specjalistycznej pracowni terenowej lub
o

powierzeniu jej nowego zadania do realizacji.

3. Nadzór nad pracami specjalÍstycznej pracowni terenowej sprawuje
ľďýzîaczorlaprzez Dyrektor w drodze zarząđzenÍaosoba, będąca: zastępcą
dyrektora InsĘrtutu, kierownÍkiem właściwegoterytorialnie oddziału
terenowego lub kieľownikiem innej komórki organizacyjnej InsĘrtutu.
s 26.

Celem dziďania Specjalisţcznej Pľacowni Teľenowej,,Park Mużakowski''
w Łęknicy jest zarządzanie i spľawowanie opÍeki nad polską częściąPaľku
Mużakowskiego, zwanego dalej ,,ParkÍem'' w tym w szczegőlnoścĺ:

1) bieżąca pielęgnacja Parku i obsługa ruchu turystyczne$o;

2) ľealizacja oraz nadzóľ nad pľacami pielęgnacyjno-odtwoľzenÍowymi
i rewaloryzacyjnymi \Ăŕ ľamach zatwierdzonych planów

i

wdrażanych

projektów;

3) prowadzenie bieżącej dokumentacjÍ prac i zmian zachođzącychw Parku
(fotogľafÍczna' raporţ dzienne' sprawozdania, monitoring środowiska
przyrodnÍczego i stanu technicznego infrastruktury i dróg);

4) współdziałanie

w zakresie opÍeki, pľomocji, edukacji, turysţki

właściwymijednostkami terytorialnymi oraz lokalnymi oľ$anizacjami
pozarządowymi w tym także z niemiecką Fundacją Fürst-Pückleľ-Park Bad

z

Muskau;

5) nadzór nad zadaniami realizowanymi na terenie Parku przez jednostki
zewnętrzne;

6) pľowadzenie gospodaľki finansowej Pracowni (m.in. sprzedaż drewna
i ĺnne dochody).
s27',.

Celem działanĺaSpecjalistycznej Pracowni Teľenowej w Tľzebinach jest
zarządzanie i sprawowanie opieki nad zespołem pałacowo-parkowym w
Trzebinach, w tym w szczegőIności:

1) bĺeżącaopÍeka nad zespołem pałacowo-parkowym w Trzebinach;

2) realizacja

oraz nadzor nad koniecznymi pľacami remontowo-

kons erwatorskimi i rewaloryzacyj nymĺ podej mowanymi na teľenie zespołu

pałacowo-parkowego

w Trzebinach w ramach zatwierđzonychplanów

i wdľażanych projektów;

3) realizowanie zadań i projektów powierzonychprzez Dyrektora.
s 28.

Celem działania Specjalistycznej Pracowni Terenowej,,Centrum AľchÍtektury
Drewnianej'' w otwocku jest zarządzanie i sprawowanie opieki nad zabytkowym

budynkiem WiIIi

'u Dziadka'' oraz wspĺeranie opiekunów

i budownictwa drewnianego we właściwejopiece nad

ţm zasobem

architektury
zabytkowym.,

wtym w szczeeolności:
1) bieżąca opieka nad zabytkowym budynkiem Wilti,,u Dziadka'ţ

oraz nadzór nad koniecznymi pracami remontowokonserwatorskimi i rewaloryzacyjnymi podejmowanymi na terenie

2) realizacja

zabytkowego budynku Willi,,u Dziadka'' w ramach zatwierdzonych planów
i

wdrażanych projektów;

3) opracow;rwanie

í szeľokĺe udostępnĺanie poradników i

podręczników

dobrych praktyk dla właścicieliÍ opiekunów zabytków architektury oÎaz
budownictwa drewnianego;

4) organizowanie szkoleń dla właścicielii opiekunów zabytków aľchitektury
oraz budownictwa drewnianego;
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) oľganizowanie kursów rzemiosła tradycyj

ne go po dnos zący

ch kompetencj e

rzemÍeśInikóww zakresie zapewniaj ącym właściwąkonserwacj ę zabytków
dľewnianych.

Rozdzĺď 5
Pľawa i obowĺąpkĺpľacownĺków InsĘrtutu
s 2e.

Pracownicy ľealizują powierzone im zadania i ponoszą odpowiedzialność za:

1) dokładną znajomośćprzepisów obowiązujących na stanowiskach pracy
oľaz ich realizację;

2) sumienne, staranne, efektywne i terminowe wykonywanie powierzonych
prac;

3) przestrzeganie czasu i dyscyplĺny pracy oraz stosowanie się do poleceń
służbowychbezpośrednich przełożonych;

4) należyte przechowyľanie i zabezpieczanie danych

i

dokumentów

wynikaj ący ch z zakresu realizowanych czynności;

5) dbałośćo wizerunek Insţrtutu poprzez pľawidłową i rzetelną obsługę
interesantow íżyczlivĺydo nich stosuneĘ

6) wykazywanie inicjatylvy w zakľesie lepszej organizacji pracy

i

nowych

przedsięwzięć Insţrtutu;

7) oszczęďne $ospodaľorľanie środkami publicznymi oraz dbałośćo
powierzony spľzęt i wyposażenie, zabezpieczanie go przed zniszczeniem
lub kradzieżą;

8) realÍzację obowiązków wynikających

z

funkcjonującego

w

InsĘrtucie

systemu kontroli zarząd'czej.

Rozdzĺď 6
Postanowienĺakońcowe
s 30.

t. Regulamin

obowiązuje wszystkich pľacownĺków i współpľacowników

InsĘńutu.

2.

Spľawy nĺeuregulowane w Regulamĺnie, a doţczące funkcjonowanĺa Insţrtutu
ustala Dyrektor w formie zarząđzenĺ innych uregulowań wewnętrznych.

3. Zmiany w Regulaminĺe mogą być dokonywane w trybie okľeśIonymdla jego
nadania.
$ 31.

0

Regulamin wchodzi w życie z dniem

I

LlP.
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