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Dyrektora Instytutu Śląskiego
z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Śląskiego

1. Na podstawie § 6 ust 5 statutu Instytutu Śląskiego (dziennik urzędowy MKiDN dnia 29
lipca2019 r. Poz. 80) i art. 13 ust 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194), nadaję
Instytutowi Śląskiemu regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
2. Regulamin o którym mowa w pkt. 1 wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia.
3. Z chwilą wejścia w życie regulaminu o którym mowa w pkt.l taci moc Zarządzenie
Dyrektora PIN-IŚ nr 14/2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
organizacyjnego.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora nr 3 z dnia 6 kwietnia 2020 roku

Regulamin organizacyjny
r

w Instytucie Śląskim
z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole

Opole 2020

Rozdział I - Ogólne zasady organizacji

§1

Instytut Śląski, zw any dalej Instytutem , je st państw ow ą instytucją kultury i działa na podstawie:
1)

ustaw y z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tj. z dnia 9 stycznia 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 194.) (dalej: ustawa);

2)

zarządzenia M inistra Kultury i D ziedzictw a N arodow ego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie
przekształcenia instytutu badawczego pod nazw ą Państwowy Instytut N aukow y - Instytut
Śląski w O polu w państw ow ą instytucję kultury pod nazw ą Instytut Śląski (Dz. U. M KiDN
z dnia 29 lipca 2019 r., poz. 79);

3)

Statutu Instytutu nadanego zarządzeniem M inistra Kultury i Dziedzictw a Narodow ego
z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Instytutowi Śląskiem u (Dz. U. MKiDN
z dnia 29 lipca 2019 r., poz. 80) (dalej: Statut).

§2

N iniejszy regulam in określa:
1)

zasady zarządzania Instytutem;

2)

organizację w ew nętrzną Instytutu;

3)

zakres działania poszczególnych kom órek organizacyjnych.

Rozdział II - Zarządzanie Instytutem

§3

1.

D ziałalnością Instytutu zarządza Dyrektor.

2.

D yrektor reprezentuje Instytut na zewnątrz.

3.

D yrektor odpow iada za całokształt działalności Instytutu.

4.

D yrektor je s t pracodaw cą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracow ników Instytutu.

§4

D yrektor odpow iada w szczególności za:
1)

realizację zadań statutow ych Instytutu i opracow anie strategii rozwoju Instytutu;

2)

gospodarkę finansow ą, w tym gospodarow anie mieniem Instytutu;

3)

politykę kadrową;
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4)

w arunki i bezpieczeństw o pracy;

5)

dobór i utrzym ywanie środków kom unikacji zewnętrznej Instytutu;

6)

redakcję czasopism a naukow ego w ydaw anego przez Instytut;

7)

w spółpracę z R adą Program ow ą Instytutu;

8)

w ydaw anie zarządzeń w ewnętrznych;

9)

inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

1.

D yrektor może ustanaw iać pełnom ocników do realizacji określonych zadań, określając zakres
i czas ich um ocowania.

2.

O gólne zastępstw o pod nieobecność D yrektora sprawuje Zastępca Dyrektora, a w przypadku
jeg o nieobecności Główny Księgowy.

3.

W razie nieobecności Dyrektora, jego Zastępcy, ja k i Głów nego K sięgowego, zastępstw o
spraw uje w określonym zakresie w yznaczony przez D yrektora pracow nik Instytutu.

I.

D yrektor zarządza Instytutem przy pomocy:
Zastępcy Dyrektora;
2

G łów nego Księgowego;

3

Pełnom ocników.
Dyrektorowi podlegają:

2,
1

D ział Kadrowy;

2

G łów ny K sięgow y w raz z Działem Księgowym .
Zastępcy D yrektora podlegają:

3.
1

Dział Adm inistracyjny;

2

Zakład Badań Śląskoznaw czych;

3

Zakład Edukacji i Promocji D ziedzictw a Śląska;

4

Zakład W ydawniczy;

5

D ział Biblioteczny.
Do zadań Zastępcy D yrektora należą:

4,
1

przygotow yw anie planów działalności podległych działów i sam odzielnych stanow isk
oraz nadzór nad ich realizacją po wcześniejszym zatw ierdzeniu przez Dyrektora;

2

w nioskow anie zatrudniania, aw ansow ania i zw alniania pracowników;

3

przygotow yw anie i realizacja w spółpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznym i;

4

inicjow anie działań kulturalnych, w ystaw ienniczych i edukacyjnych;

(

\(K

A /vY i
p v'V

5)

zapew nianie w łaściw ego funkcjonow ania organizacyjno-technicznego Instytutu;

6)

reprezentow anie i kierow anie Instytutem w trakcie nieobecności Dyrektora;

7)

nadzór nad podległym i kom órkam i organizacyjnym i.

5.

G łów nem u K sięgowem u podlega Dział Księgowy.

6.

Do zadań G łów nego Księgowego należą:
1)

kierow anie Działem Księgowym;

2)

realizacja zadań zawartych w § 16 niniejszego regulam inu.

7.

Pełnom ocnicy działają w yłącznie w ramach udzielonych pełnom ocnictw.

8.

Zakładem kieruje Kierownik Zakładu.
1)

Do zadań Kierow ników Zakładów należą:
a)

organizow anie i planowanie pracy podległej komórki organizacyjnej;

b)

opracow yw anie projektów zakresów czynności i dokonyw anie podziału pracy pom iędzy
podległych pracowników;

c)

udzielanie podległym pracownikom inform acji, wyjaśnień i porad w celu prawidłow ego
w ykonyw ania przypisanych im zadań;

d)

w ydaw anie

poleceń

i

spraw ow anie

bieżącego

nadzoru

nad

realizacją

zadań

przez podległych pracowników;
e)

w spółpraca z kierow nikam i innych kom órek organizacyjnych;

f)

prow adzenie ew idencji czasu pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy
podległych pracowników;

g)

sporządzanie

wniosków

premiowych

oraz

wniosków

o

aw anse,

nagrody

oraz kary pracownicze.
2)

K ierow nicy Zakładów m ają obowiązek:
a)

zapew niania

przestrzegania

porządku

i

dyscypliny

pracy,

przepisów

BHP

i przeciw pożarow ych oraz przestrzegania tajem nicy służbowej w kierow anej kom órce
organizacyjnej;
b)

organizow ania pracy komórki;

c)

prow adzenia kontroli

nad

działalnością kierowanej

komórki

oraz

prawidłowym

i term inow ym obiegiem dokum entów z zakresu jej działalności.
9.

W razie nieobecności w pracy Kierow nika Zakładu kom órki organizacyjnej zastępstw o
pełni w yznaczony przez D yrektora lub Zastępcę D yrektora pracow nik tej komórki.

10. Szczegółow e zakresy zadań, obow iązków i odpowiedzialności pracowników Instytutu określa
Dyrektor w zakresach czynności.
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R ozdział III - Struktura organizacyjna Instytutu

§7

1.

Struktura organizacyjna Instytutu w ynika z niniejszego Regulam inu.

2.

Struktura

organizacyjna

Instytutu

przedstaw iona jest

na

schem acie

organizacyjnym ,

stanow iącym załącznik nr I do niniejszego Regulam inu. Schem at organizacyjny określa
podległość służbow ą wszystkich pracow ników Instytutu.

§8

1.

Podstaw ow ym i jednostkam i organizacyjnym i Instytutu są Zakłady i Działy.

2.

Zakłady i Działy koordynują pracę swoich pracowników, w spółpracują z innymi jednostkam i
organizacyjnym i, w spółdziałają z Dyrektorem we w szelkiego rodzaju pracach, działaniach itp.,
a także w spółpracują z regionalnym i, ogólnokrajow ym i i zagranicznym i ośrodkam i naukowymi
i kulturalnym i oraz instytucjam i publicznym i, społecznym i, gospodarczym i i politycznym i
w

ram ach

problem atyki,

którą

się

zajm ują.

Jednostki

organizacyjne

prowadzą

w ew nątrzzakładow ą dokum entację zgodną z instrukcją kancelaryjną.

§9

Instytutu realizuje swoje działania poprzez:
1)

Zakład Badań Śląskoznaw czych (ZB);

2)

Zakład Edukacji i Promocji Dziedzictw a Śląska (ZE);

3)

Zakład W ydaw niczy (ZW );

4)

D ział K sięgow y (F);

5)

D ział Kadr (K);

6)

D ział A dm inistracyjny (DA);

7)

D ział Biblioteczny (B). Dział Biblioteczny może używać nazwy: Biblioteka.

§10

1.

W razie potrzeby w drodze zarządzenia D yrektor w ramach Zakładów tw orzy pracownie
do prow adzenia w sposób optym alny określonych zadań.

2.

K ierow nicy pracowni wym ienionych w pkt 1 podlegają Kierownikowi Zakładu, w którym
ww. kom órki w ydzielono.

C
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3.

Z adania i obowiązki kierow ników pracowni w ym ienionych w pkt 1 określa Dyrektor
w zarządzeniu powołującym pracownię.

§11

1.

W drodze zarządzenia D yrektor może pow oływ ać w Dziale A dm inistracyjnym komórki
organizacyjne lub sam odzielne stanowiska, um ożliw iające optym alne w ykonyw anie zadań
statutow ych.

2.

Pracow nicy utworzonych kom órek organizacyjnych lub sam odzielnych stanow isk podlegają
w yznaczonem u przełożonem u.

§12

1.

Instytut może tw orzyć oddziały w Polsce. Tw orzenie, łączenie i likwidacja oddziałów następuje
na podstaw ie zarządzenia D yrektora po uzyskaniu zgody właściw ego M inistra.

2.

W przypadku utworzenia oddziału zam iejscow ego Instytutu kierow nik tegoż oddziału podlega
bezpośrednio Dyrektorowi oraz podejm uje decyzje i ponosi odpow iedzialność z tytułu nadzoru
i działalności oddziału w zakresie pełnom ocnictw a udzielonego mu przez Dyrektora.

R ozdział IV - Zakres zadań kom órek organizacyjnych Instytutu

§13

Do zadań Zakładu Badań Śląskoznaw czych należą:
1)

prow adzenie badań nad historią i dziedzictw em kulturowym , a także nad procesami
społeczno-kulturow ym i, dem ograficznym i i ekonom icznym i zachodzącym i na Śląsku;

2)

tw orzenie podstaw naukowych dla rozwoju w iedzy o historii, społeczeństw ie i dziedzictw ie
kulturowym Śląska, ze szczególnym uw zględnieniem historii i dziedzictw a kulturowego
ludności polskiej zamieszkującej ten region;

3)

organizow anie

spotkań

i konferencji

naukow ych

i udział

w

sesjach

organizow anych przez Instytut i inne ośrodki;
4)

przygotow yw anie publikacji o charakterze naukowym;

5)

przygotow yw anie publikacji o charakterze popularyzatorskim i edukacyjnym ;

6)

w spółpraca z krajowymi i zagranicznym i instytucjami naukowymi;

7)

tw orzenie i realizacja program ów stypendialnych oraz program ów dotacyjnych.

naukowych

§14

Do zadań Zakładu Edukacji i Promocji D ziedzictw a Śląska należą:
1)

upow szechnianie wiedzy o historii, społeczeństw ie i dziedzictw ie kulturowym Śląska;

2)

inicjow anie,

organizow anie

i

koordynow anie

przedsięw zięć

edukacyjnych

i projektów kulturalnych podejm ow anych przez Instytut;
3)

organizow anie wystaw stałych, czasow ych oraz objazdow ych;

4)

przygotow yw anie publikacji o charakterze populaiyzatorskim i edukacyjnym ;

5)

udział

w

program ach

z

zakresu

polityki

pamięci

realizow anych

we

współpracy

z instytucjam i kultury.

§15

Do zadań Zakładu W ydaw niczego należą:
1)

nadzór nad procesem w ydawniczym w Instytucie;

2)

w spółpraca przy tworzeniu planów w ydawniczych z innymi kom órkam i organizacyjnym i
Instytutu;

3)

nadzór nad realizacją planów w ydawniczych Instytutu;

4)

organizacja pracy redakcji „Studiów Śląskich” ;

5)

nadzór nad przekładam i utworów publikowanych przez Instytut;

6)

dystrybucja publikacji oraz pozyskiw anie nowych kanałów dystrybucji dla publikacji
wydaw anych przez Instytut;

7)

obsługa klientów K sięgam i w zakresie sprzedaży książek i wydaw nictw ;

8)

realizacja

um ów

w ydaw niczych

zawieranych

z

podm iotam i

zewnętrznym i.

§16

Do zadań D ziału K sięgow ego należą:
1)

bieżące i rzetelne prow adzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie planów tinansow ych,
analiz, spraw ozdań bilansowych i budżetow ych;

2)

sporządzanie, przyjm ow anie i kontrola obiegu dokum entów finansow o-księgow ych;

3)

prow adzenie kasy Instytutu;

4)

prow adzenie rozliczeń finansow ych z pracownikam i Instytutu z tytułu zatrudnienia
i realizow anie zobow iązań finansow ych wobec pracowników;

5)

prow adzenie rozliczeń z kontrahentam i Instytutu;

6)

prow adzenie ewidencji środków trw ałych i sporządzanie inwentaryzacji;
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7)

prow adzenie rozliczeń z tytułu podatków i ubezpieczenia społecznego;

8)

opracow yw anie

analiz

ekonom icznych

ułatwiających

D yrektorowi

podejm ow anie

w łaściw ych decyzji gospodarczych;
9)

przechow yw anie

i zabezpieczanie

dokum entów

księgowych,

ksiąg

rachunkow ych,

spraw ozdań finansow ych i finansow ych akt osobowych pracow ników oraz w łaściw e ich
archiw izow anie.

§17

Do zadań Działu K adr należą:
1)

prow adzenie akt osobowych i ew idencji czasu pracy pracowników Instytutu;

2)

realizow anie polityki kadrowej Instytutu kształtowanej przez Dyrektora;

3)

nadzór nad przestrzeganiem przepisów praw a pracy w Instytucie;

4)

kierow anie pracowników Instytutu na okresow e badania lekarskie;

5)

opracow yw anie

sprawozdań

dotyczących

zatrudnienia

zgodnie

z

obow iązującym i

przepisam i;
6}

nadzór nad w łaściw ym przestrzeganiem przepisów przeciw pożarow ych oraz przepisów BHP
oraz organizow anie szkoleń z zakresu przepisów przeciw pożarow ych i BHP;

7)

kierow anie pracowników Instytutu na szkolenia BHP;

8)

w ydaw anie zaśw iadczeń o zatrudnieniu.

§18

Do zadań Działu A dm inistracyjnego należą:
1)

prow adzenie

Sekretariatu

Instytutu

w

oparciu

o

Instrukcję

kancelaryjną

ustaloną

w odrębnym trybie;
2)

realizacja

w

porozum ieniu

z

innymi

kom órkam i

organizacyjnym i

wyznaczonej

przez D yrektora polityki inform acyjnej i kom unikacyjnej;
3)

realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących

bezpieczeństw a i sytuacji

kryzysow ych;
4)

prow adzenie Archiwum Zakładow ego w oparciu o odrębne przepisy archiw alne;

5)

utrzym anie w stałej sprawności oraz bieżąca konserw acja technicznej infrastruktury
budynku Instytutu i jeg o otoczenia, udział w planowaniu i organizow aniu bieżących
rem ontów budynku Instytutu oraz innych prac zw iązanych z jeg o eksploatacją, a także
dbałość o utrzym anie czystości w budynku Instytutu i jego otoczeniu;

6)

obsługa sem inariów , konferencji naukow ych, wernisaży, w ydarzeń kulturalnych i imprez
okolicznościow ych organizow anych przez Instytut.
n\
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§19

Do zadań Działu B ibliotecznego należą:
1)

przechow yw anie,

grom adzenie

i

katalogow anie

dokum entów , relacji, pam iętników , m ateriałów

książek,

czasopism ,

ikonograficznych

artykułów,

i audiow izualnych

z zakresu historii i nauk społecznych regionu;
2)

przechow yw anie,

grom adzenie

i

katalogow anie

szczególnie

cennych

m ateriałów

w ym ienionych w pkt 1 w ramach Zbiorów Specjalnych Instytutu;
3)

udostępnianie zasobów Biblioteki;

4)

w ym iana inform acji z krajowymi i zagranicznym i bibliotekam i specjalizującym i się
w podobnej tem atyce;

5)

grom adzenie informacji o krajow ych i zagranicznych publikacjach i księgozbiorach;

6)

opracow yw anie i opis zgrom adzonych zbiorów ;

7)

przygotow yw anie bibliografii tem atycznych;

8)

digitalizacja zasobów;

9)

przekazyw anie

do

upow szechniania

informacji

o

nabytkach,

darach

lub nowych opracowaniach;
10) konserw acja zbiorów bibliotecznych, w szczególności Zbiorów Specjalnych znajdujących
się

w

posiadaniu

Instytutu

oraz

nadzór

nad

konserw acją

specjalistom zewnętrznym .

R ozdział V - Postanow ienia końcowe

§20

Zm iany postanow ień regulam inu dokonyw ane są w trybie właściwym dla jego nadania.

zleconą

Załącznik nr 1
do regulam inu organizacyjnego Instytutu Śląskiego
w prow adzonego zarządzeniem D yrektora
nr 3/2020 z dnia 6 kw ietnia 2020 roku

