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Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego prowadzi działalność na podstawie:
• statutu, nadawanego zarządzeniem ministra właściwego do spraw rolnictwa, w którym jest
określony zakres działania Biblioteki i jej organy;
• ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
2017 poz.862);
• ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. 2018 poz.574).

§2
Niniejszy Regulamin organizacyjny Biblioteki określa:
1.

zasady wewnętrznej organizacji

2.

strukturę organizacyjną,

3.

zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

4.

ramowy zakres czynności stanowisk kierowniczych,

5.

ramowy zakres czynności pracowników,

6.

wydawanie wewnętrznych aktów ogólnych,

7.

kluczowe problemy planowania i prowadzenia spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego,

8.

zasady podpisywania korespondencji i dokumentów.

§3
Ilekroć Regulamin posługuje się terminem:
1.

Biblioteka - należy przez to rozumieć Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego
z siedzibą Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nr RIK 1, posługującą się numerem
NIP 525-15-74-557 oraz REGON 000080619

2.

Dyrektor- należy przez to rozumieć Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała
Oczapowskiego,

3.

Zastępca- należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej
im. Michała Oczapowskiego, o którym mowa w § 25 regulaminu,

4.

Kierownictwo - należy przez to rozumieć Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego,
lub inną upoważnioną osobę,
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5.

Komórka organizacyjna — należy przez to rozumieć komórki organizacyjne Centralnej Biblioteki
Rolniczej im. Michała Oczapowskiego wymienione w § 6,

6.

SIBROL — należy przez to rozumieć System Informacji o Badaniach Rolniczych,

7.

SIGŻ — należy przez to rozumieć System Informacji o Gospodarce Żywnościowej,

8.

POF CBR — należy przez to rozumieć Plan Operacyjnego Funkcjonowania Centralnej Biblioteki
Rolniczej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

9.

Regulamin — należy przez to rozumieć niniejszy regulamin organizacyjny.

Rozdział 2
Zasady wewnętrznej organizacji
§4
1. W strukturze organizacyjnej Biblioteki występują:
a) terenowa komórka organizacyjna — oddział,
b) wewnętrzne komórki organizacyjne — pracownie i działy,
c) samodzielne stanowiska pracy.
2. Wewnętrzne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy są wyodrębniane wyłącznie
w strukturze organizacyjnej Biblioteki w Warszawie.
3. Dla wykonania określonych zadań mogą być tworzone komisje, grupy problemowe i tematyczne.
4. Zakres działania i skład osobowy komisji oraz grup problemowych i tematycznych określa Dyrektor.

§5
1. Plan etatów Biblioteki ustalony jest w planie finansowym na dany rok.
2. Podziału etatów pomiędzy komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy dokonuje
Dyrektor.

§6
I . W skład Biblioteki wchodzą:
1) terenowa komórka organizacyjna Oddział w Puławach;
2) wewnętrzne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy w Bibliotece w Warszawie:
a) Pracownia Gromadzenia, Ewidencji i Formalnego Opracowania Zbiorów,
b) Pracownia Rzeczowego Opracowania Zbiorów,
c) Pracownia Przechowywania i Udostępniania Zbiorów,
d) Pracownia Automatyzacji,
e) Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi
f) Dział Administracyjno-Techniczny,
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g) Dział Finansowo-Księgowy,
h) Samodzielne stanowisko ds. osobowych, wynagrodzeń i socjalnych,
i) Samodzielne

stanowisko

pełnomocnika

ds.

ochrony

informacji

niejawnych

-specjalisty ds. obronnych,
j) Samodzielne stanowisko ds. bhp,
k) Osoba świadcząca pomoc prawną,
l) Archiwum zakładowe.
2. Schemat organizacyjny Biblioteki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. W schemacie organizacyjnym

Biblioteki określa się podległość organizacyjną komórek

organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, a także terenowej komórki organizacyjnej
Oddziału w Puławach.

§7
1. Organami Biblioteki jest Dyrektor oraz Rada Biblioteczna.
2. Dyrektor kieruje Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz, w szczególności składa oświadczenia
wiedzy i woli w imieniu Biblioteki.
3. Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora, głównego
księgowego,

kierownika oddziału, kierowników działów i pracowni oraz pracowników

zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
4. Do kompetencji Dyrektora należą wszelkie sprawy dotyczące Biblioteki, z wyjątkiem spraw
należących do zakresu działania Rady Bibliotecznej, a w szczególności:
a. ustalanie planów działalności Biblioteki;
b. realizacja polityki kadrowej;
c. zarządzanie mieniem.
5. Dyrektor Biblioteki kieruje całokształtem zadań obronnych oraz odpowiada za jej przygotowanie
do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
6. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniony pisemnie zastępca lub inny
wyznaczony pracownik.
7. Zastępcy Dyrektora kierują z ramienia Dyrektora powierzonymi im zakresami spraw i działalnością
podporządkowanych bezpośrednio komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
Zakres uprawnień Zastępców Dyrektora wynika z udzielonych im pełnomocnictw o ile regulamin
nie stanowi inaczej.
8. Oddziałem, działem i pracownią kieruje powołany przez Dyrektora kierownik.

5

§8

1.

Zastępcy Dyrektora mogą za zgodą Dyrektora Biblioteki udzielać podległym sobie pracownikom
upoważnienia do wykonywania w ich imieniu czynności wchodzących w zakres spraw im
powierzonych, za wyjątkiem prawa reprezentacji Biblioteki oraz kierowania Biblioteką. Zakres
spraw oraz charakter upoważnienia (jednorazowy bądź stały) określa pisemne upoważnienie
udzielone pracownikowi.

2.

Przeniesienie uprawnień, o których mowa w ust. 1, obowiązuje od chwili ich szczegółowego
określenia w formie pisemnej.

3. Nie można przenosić uprawnień, które na podstawie odrębnych przepisów są zastrzeżone
wyłącznie dla osób, o których mowa w ust. 1.
4. Przenoszenia uprawnień można dokonywać jednorazowo lub ustanawiać je na stałe.
5. Za skutki wynikające z dokonanego przeniesienia uprawnień odpowiedzialność ponosi osoba
delegująca uprawnienia.
6. Postanowienia ust. 2 -5 stosuje się odpowiednio do głównego księgowego.

§9
1. Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym i doradczym Biblioteki w zakresie jej działalności
statutowej.
2. Obsługą Rady Bibliotecznej należy do zadań własnych Biblioteki.

Rozdział 3
Zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy

§10
1. Dyrektor ustala organizację i porządek pracy Biblioteki, w szczególności tworzy, przekształca
i likwiduje komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy. Podstawowymi jednostkami
organizacyjnymi w Bibliotece są pracownie i działy.
2. Samodzielne stanowiska są powoływane poprzez zatrudnienie osoby lub osób na takim stanowisku.
3. W przypadkach wynikających z potrzeb Biblioteki Dyrektor może powierzyć czasowo pracownikowi
pełnienie obowiązków wynikających z określonego nieobsadzonego stanowiska.

§11
1.

Do zadań Oddziału w Puławach należy:
a) gromadzenie i opracowywanie wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych zgodnie z polityką
gromadzenia zbiorów i odnośnymi przepisami;
6

b) budowanie księgozbioru podręcznego obejmującego publikacje dotyczące Puław i regionu;
c) opracowanie formalne w systemie bibliotecznym gromadzonych wydawnictw zwartych, ciągłych
i specjalnych;
d) opracowanie rzeczowe wydawnictw wprowadzanych do systemu bibliotecznego;
e) organizowanie prac związanych z selekcją i kontrolą zbiorów;
f)

sporządzanie protokołów ubytków i wykreślanie usuniętych numerów inwentarzowych z ksiąg;

g) sporządzanie wykazów druków zbędnych i gospodarka drukami zbędnymi;
h) rejestrowanie,

opracowywanie techniczne oraz włączanie do zbiorów

materiałów

bibliotecznych;
i)

przechowywanie i konserwacja zbiorów w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych publikacji rolniczych w językach
obcych oraz zbiorów wchodzących w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego;

j)

prowadzenie obsługi informacyjnej użytkowników Biblioteki z wykorzystaniem dostępnych
narzędzi informacyjnych oraz baz danych własnych i obcych;

k) budowanie i doskonalenie warsztatu informacyjnego;
l)

udostępnianie zbiorów użytkownikom;

m) wykonywanie kserokopii oraz skanów fragmentów publikacji pochodzących ze zbiorów
Biblioteki;
n) dokumentowanie wytypowanych tytułów wydawnictw ciągłych do bazy danych SIGZ;
o)

prowadzenie archiwum Oddziału;

p) prowadzenie całości spraw administracyjno-gospodarczych, łącznie z gospodarką składnikami
majątkowymi i ich ewidencją, naprawą i konserwacją sprzętu, ochroną mienia;
q) współdziałanie z właściwymi jednostkami ds. ochrony przeciwpożarowej CBR w Warszawie oraz
właściwą osobą ds. ochrony przeciwpożarowej IUNG PIB w zakresie ochrony przeciwpożarowej
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
r)

współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych CBR w Warszawie w zakresie Polityki
Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

s)

współdziałanie z Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych- głównym specjalistą ds.
obronnych w realizacji zadań obronnych wynikających z POF CBR oraz zarządzania kryzysowego
a także w zakresie ochrony informacji niejawnych w Oddziale;

t)

obsługa finansowa Oddziału, sporządzanie raportów kasowych, sprawdzanie pod względem
merytorycznym dokumentów;

u) propagowanie działalności Biblioteki i świadczonych przez nią usług, organizowanie imprez
o charakterze kulturalnym i naukowym (wystawy, promocje, spotkania autorskie, lekcje
biblioteczne, przyjmowanie wycieczek);
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v) współpraca z placówkami naukowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi i edukacyjnymi
oraz mediami;
w) tworzenie i przygotowanie warunków organizacyjno-technicznych do realizacji zadań obronnych
wynikających z POF CBR w ścisłym współdziałaniu z gospodarzem obiektu (IUNG PIB) oraz
merytorycznymi wytycznymi głównego specjalisty ds, obronnych;
x) współuczestniczenie w realizacji zadań zarządzenia kryzysowego w wypadku wprowadzenia
stopni alarmowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa;
y) wykonywanie innych prac zleconych przez właściwego członka kierownictwa.
2. Nadzór merytoryczny nad pracą Oddziału w Puławach sprawują właściwi kierownicy komórek
organizacyjnych i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy w Bibliotece
w Warszawie, w zakresie swoich kompetencji.

§12
Do zadań Pracowni Gromadzenia, Ewidencji i Formalnego Opracowania Zbiorów należy:
1. gromadzenie krajowych i zagranicznych wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych drogą zakupów,
wymiany i darów zgodnie z polityką i obowiązującymi zasadami gromadzenia zbiorów;
2. prowadzenie analiz dotyczących kompletności zbiorów (analizy wykazów druków zbędnych innych
bibliotek, ofert, katalogów wydawnictw) i ich struktury, itp.;
3. współpraca z konsorcjami oraz agendami rolniczymi w zakresie pozyskiwania materiałów
informacyjnych;
4. ewidencjonowanie i techniczne opracowywanie wprowadzanych i usuwanych ze zbiorów
wydawnictw;
5. opracowanie formalne w systemie bibliotecznym gromadzonych wydawnictw zwartych, ciągłych
i specjalnych;
6. współpraca z Działem Finansowym w zakresie rozliczeń rachunkowych i majątkowych dotycząca
wydawnictw;
7. współpraca z NUKAT ( Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym) w zakresie opracowania
formalnego gromadzonych wydawnictw;
8. prace nad Narodowym Zasobem Bibliotecznym (NZB) - uzupełnianie w ALEPH rekordów pozycji
zaliczonych do NZB;
9. prace nad Archiwalnym Zasobem Bibliotecznym - opracowanie formalne i rzeczowe wydawnictw
zwartych wydanych do 1945 roku
10. uczestnictwo w pracach Komisji ds. Gromadzenia Zbiorów, Komisji ds. Selekcji Zbiorów oraz Komisji
Skontrowej;
ll.organizowanie prac związanych z selekcją i kontrolą zbiorów;
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12. sporządzanie protokołów ubytków i wykreślanie usuniętych numerów inwentarzowych z ksiąg;
13. prowadzenie praktyk bibliotecznych w zakresie gromadzenia i opracowania formalnego zbiorów;
14. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą Oddziału w Puławach w zakresie kompetencji
Pracowni;
15. realizacja zadań obronnych wynikających z POF CBR oraz zadań zarządzania kryzysowego;
16. współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych CBR w Warszawie w zakresie Polityki
Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
17. wykonywanie innych prac zleconych przez właściwego członka kierownictwa.
§13
Do zadań Pracowni Rzeczowego Opracowania Zbiorów należy rzeczowe opracowywanie zbiorów,
dokumentowanie polskiego piśmiennictwa dla potrzeb SIGŻ, SIBROL oraz obcych systemów informacji
rolniczej, a w szczególności:
1. budowa bazy danych SIGŻ, w tym:
a.

typowanie i dokumentowanie artykułów z polskich wydawnictw ciągłych,

b.

typowanie i dokumentowanie z polskich wydawnictw zwartych,

c.

adiustowanie opisów dokumentów przekazywanych przez ośrodki współpracujące,

d.

wprowadzanie wytypowanych wydawnictw zwartych i artykułów z wydawnictw ciągłych
w środowisku systemu bibliotecznego;

2. utrzymanie i eksploatacja bazy danych SIBROL, w tym:
a.

adiustacja dokumentów pod względem zgodności z formalnymi wymaganiami systemu;

b.

współpraca z jednostkami współtworzącymi system w zakresie utrzymywania jego integralności;

3. typowanie polskich publikacji do dokumentowania do bibliotecznych baz danych obcych systemów
informacji rolniczej w ramach ewentualnej współpracy i przygotowywanie rekordów opisów tych
publikacji;
4. opracowanie rzeczowe wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych wprowadzanych do systemu
bibliotecznego;
5. tworzenie i modyfikacja rekordów kartoteki haseł wzorcowych oraz tezaurusa z zakresu rolnictwa,
gospodarki żywnościowej i kultury wsi;
6. uczestnictwo w pracach Komisji ds. Gromadzenia Zbiorów, Komisji ds. Selekcji Zbiorów
7. prowadzenie

konsultacji

i

szkoleń

oraz

utrzymanie

stałych

kontaktów

roboczych

z ośrodkami współpracującymi;
8. prowadzenie praktyk bibliotecznych w zakresie bazy SIGŻ i opracowania rzeczowego zbiorów
dokumentów zwartych;
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9. Pracownia sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Oddziału w Puławach w zakresie kompetencji
Pracowni;
10. współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych CBR w Warszawie w zakresie Polityki
Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
11. realizacja zadań obronnych wynikających z POF CBR oraz zadań zarządzania kryzysowego;
12. wykonywanie innych zadań zlecanych przez właściwego członka kierownictwa;

§14
Do zadań Pracowni Przechowywania i Udostępniania Zbiorów należy:
1. rejestrowanie, opracowywanie techniczne oraz włączanie do zbiorów materiałów bibliotecznych;
2. przechowywanie i konserwacja zbiorów w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem, szczególnie zbioru zaliczonego do Narodowego Zasobu Bibliotecznego;
3. prowadzenie obsługi informacyjnej użytkowników Biblioteki z wykorzystaniem dostępnych
narzędzi informacyjnych oraz baz danych własnych i obcych;
4. budowanie i doskonalenie warsztatu informacyjnego;
5. udostępnianie zbiorów użytkownikom;
6. realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych;
7. wykonywanie na zamówienie kserokopii fragmentów publikacji pochodzących ze zbiorów
Biblioteki;
8. wykonywanie na zamówienie skanów fragmentów publikacji ze zbiorów CBR dla użytkowników
indywidualnych i instytucji;
9. przygotowywanie wystaw tematycznych i wystaw nowości wydawniczych;
10. prowadzenie praktyk bibliotecznych, udzielanie konsultacji z zakresu działalności informacyjnej
Biblioteki i obsługa wycieczek;
11. uczestniczenie w pracach Komisji ds. Gromadzenia Zbiorów, Komisji ds. Selekcji Zbiorów i Komisji
Skontrowej;
12. wykonywanie prac technicznych związanych z kontrolą i selekcją zbiorów;
13. wprowadzanie do systemu bibliotecznego polskich i obcych wydawnictw zwartych ( opracowanie
bibliograficzne danej pozycji);
14. koordynowanie i nadzór nad obsługą systemu korzystania z Internetu w sali katalogowej
i czytelni;
15. realizacja zadań obronnych wynikających z POF CBR oraz zadań zarządzania kryzysowego;
16. współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych CBR w Warszawie w zakresie Polityki
Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
17. wykonywanie innych zadań zleconych przez właściwego członka kierownictwa.
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§15

Do zadań Pracowni Automatyzacji należy:
1. rozpoznawanie, wdrażanie i opracowywanie oprogramowania oraz administrowanie niezbędnymi
w pracy Biblioteki systemami informatycznymi;
2. aktualizowanie i utrzymywanie baz danych i serwisów na serwerze oraz ich udostępnianie w sieci
wewnętrznej i sieci Internet;
3. digitalizacja zasobów i publikowanie ich w Rolniczej Bibliotece Cyfrowej (RBC);
4. archiwizowanie i zabezpieczanie baz danych;
5. współpraca z instytucjami przy współtworzeniu i utrzymywaniu baz danych;
6. współpraca przy tworzeniu, modyfikowaniu treści stron serwisów witryny Biblioteki;
7. dbanie o stan techniczny i sprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego i sieciowego;
8. administrowanie siecią teleinformatyczną;
9. zakup, konfiguracja i ewidencjonowanie sprzętu komputerowego oraz zakup materiałów
eksploatacyjnych;
10. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą Oddziału w Puławach w zakresie kompetencji
Pracowni;
11. współpraca z pełnomocnikiem ochrony w celu zapewnienia bezpiecznej pracy systemu
informatycznego, w którym są przetwarzane informacje niejawne;
12. współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych CBR w Warszawie w zakresie Polityki
Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
13. realizacja zadań obronnych wynikających z POF CBR oraz zadań zarządzania kryzysowego;
14. wykonywanie innych zadań zleconych przez właściwego członka kierownictwa.
§16
Do zadań Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi należy:
1.

prowadzenie

badań

nad

dziedzictwem

kulturowym

polskiej

wsi

w zakresie

historii

i etnologii;
2. popularyzacja badań nad dziedzictwem kulturowym polskiej wsi oraz polityką kulturalną na
obszarach wiejskich;
3. działanie w zakresie animacji kultury na obszarach wiejskich;
4. organizowanie i współorganizowanie konferencji, seminariów, kursów, koncertów, odczytów,
plenerów, wystaw, festiwali, festynów, targów i kiermaszy, w tym także na warunkach
komercyjnych;
5. prowadzenie działalności wydawniczej w formie elektronicznej i drukowanej w tym nadzór
merytoryczny nad redagowaniem „Rolniczego Magazynu Elektronicznego";
6. przygotowanie materiałów informacyjnych na stronę internetową Biblioteki;
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7. wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz kultury ludowej, historii wsi oraz rolnictwa;
8. wspieranie edukacji i upowszechnianie wiedzy na polskiej wsi;
9. wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży;
10. organizacja zajęć dla uczestników Staromiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bibliotece;
11. obsługa merytoryczna i organizacyjna Rady Bibliotecznej;
12. upowszechnienie wiedzy o najcenniejszych zbiorach piśmiennictwa Biblioteki;
13. współpraca z innymi placówkami naukowymi w tym zagranicznymi, szkołami i bibliotekami w
zakresie dziedzictwa polskiej wsi oraz rolnictwa;
14. współpraca z regionalistami zrzeszonymi w stowarzyszeniach i fundacjach;
15. udział w seminariach i konferencjach, związanych z działalnością Centralnej Biblioteki Rolniczej oraz
historią Muzeum Przemysłu i Rolnictwa;
16. realizacja zadań obronnych wynikających z POF CBR oraz zadań zarządzania kryzysowego;
17. współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych CBR w Warszawie w zakresie Polityki
Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
18. wykonywanie innych prac zlecanych przez właściwego członka kierownictwa;
19. dla celów działalności wydawniczej Pracowni Dyrektor Biblioteki może powołać zespół redakcyjny
w celu gromadzenia i przygotowania materiałów redakcyjnych, nadzoru nad procesem
wydawniczym, kolportażem, obsługą autorów, archiwizowaniem materiałów redakcyjnych,
akwizycją materiałów sponsorowanych, reklam i ogłoszeń.

Do

zadań

Działu

§17
Administracyjno-Technicznego

należy

zabezpieczenie

organizacyjne

i techniczne pracy Biblioteki poprzez administrowanie mieniem stałym i ruchomym oraz prawidłowe
zabezpieczenie obiektów i majątku, prawidłową eksploatację maszyn, urządzeń i środków transportu
oraz utrzymywanie porządku i czystości, przeprowadzanie przeglądów, a w szczególności:
1. prowadzenie

całokształtu

spraw związanych

z administrowaniem

budynkami

Biblioteki

i znajdującymi się w nich składnikami majątkowymi;
2. planowanie i realizacja (w razie konieczności wspólnie z inspektorem nadzoru), inwestycji,
remontów kapitalnych i bieżących, prac adaptacyjnych oraz spraw związanych z konserwacją
i eksploatacją budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi stanowiącymi ich
wyposażenie;
3. współdziałanie z firmami zewnętrznymi w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego
instalacji i urządzeń energetycznych, gazowych, odgromowych, wentylacyjnych, hydrantowych
i alarmowych;
4. planowanie

zamówień

publicznych

w

sferze

działalności

do Pracownika ds. Zamówień Publicznych wymaganej dokumentacji;
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działu

oraz

przekazywanie

5. utrzymanie estetyki i funkcjonalności wyposażenia pomieszczeń, porządku i czystości w budynkach
zajmowanych przez Bibliotekę oraz na terenie posesji zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia;
6. współdziałanie z właściwymi jednostkami ds. ochrony przeciwpożarowej w zakresie ochrony
przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi w tym obszarze przepisami;
7. współdziałanie z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych— specjalistą ds. obronnych,
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych;
8. zapewnienie konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń (za wyjątkiem sprzętu komputerowego);
9. odbieranie poczty i wysyłanie materiałów wychodzących z Biblioteki;
10. utrzymywanie w należytym stanie środków transportu i obsługa transportowa komórek
organizacyjnych Biblioteki;
11.obsługa sekretariatu Dyrektora Naczelnego;
12. prowadzenie spraw związanych z ewidencją środków trwałych i środków trwałych w używaniu oraz
gospodarką tymi środkami;
13. zaopatrywanie w materiały, sprzęt biurowy, odzież roboczą, środki czystości itp. komórek
organizacyjnych Biblioteki;
14.obsługa posiedzeń, narad, konferencji itp. organizowanych przez Bibliotekę oraz kompleksowa
obsługa klientów wynajmujących salę odczytową CBR na konferencje, sympozja, wykłady oraz
innego typu imprezy, polegająca na: rezerwacji terminów, przygotowaniu umów oraz faktur lub
paragonów dla klientów i przyjmowaniu wpłat za wynajem a także przygotowaniu pomieszczeń oraz
obsłudze technicznej imprez;
15.obsługa klientów korzystających z pokoi gościnnych w CBR, polegająca na rezerwacji terminów
pobytów gości w systemie rezerwacyjnym oraz wystawianiu faktur/paragonów i przyjmowaniu
wpłat za pobyt;
16. przygotowywanie umów na wykonywanie usług dla CBR, umów na dostawę materiałów oraz umów
najmu lokali i powierzchni w CBR oraz przedstawianie ich do zaopiniowania przez radcę prawnego
CBR;
17. wykonywanie prostych prac poligraficznych na miejscu, skanowanie fragmentów publikacji
pochodzących ze zbiorów Biblioteki oraz doraźne prace introligatorskie;
18. współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych CBR w Warszawie w zakresie Polityki
Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
19. realizacja zadań obronnych wynikających z POF CBR, ze szczególnym uwzględnieniem logistycznego
zabezpieczenia funkcjonowania Stanowiska Kierowania Dyrektora Biblioteki oraz Systemu Stałego
Dyżuru CBR;
20. realizacja zadań zarządzania kryzysowego;
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21.wykonywanie innych zadań zleconych przez właściwego członka kierownictwa.

§18
Do zadań działu Finansowo-Księgowego należy:
1. prowadzenie

ksiąg

rachunkowych

Biblioteki,

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami

i z wyszczególnieniem zadań wynikających ze statutu Biblioteki;
2. prowadzenie kasy, sporządzanie raportów kasowych;
3. kontrola wstępna, bieżąca i następna dokumentów finansowych, w tym sprawdzanie ich pod
względem formalno-rachunkowym i przedkładanie ich do zatwierdzenia do zapłaty;
4. sporządzanie przelewów dotyczących zapłat za faktury oraz podatków i składek ZUS;
5. kontrola terminowości regulowania zobowiązań cywilno- i publicznoprawnych;
6. prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji;
7. kontrola terminowości wpłat należności, windykacja

należności oraz przygotowywanie

dokumentów do egzekucji i współpraca w tym zakresie z radcą prawnym;
8. rozliczanie kas fiskalnych, obsługiwanych przez pracowników innych komórek;
9.

kontrola terminowości przeglądów technicznych kas fiskalnych;

10. obsługa finansowo-księgowa zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
11. prowadzenie ewidencji księgowej wartościowej majątku trwałego, stanowiącego własność
Biblioteki
12. naliczanie umorzeń środków trwałych, rozliczanie ich inwentaryzacji;
13. ewidencja wartościowa magazynów materiałów i towarów (książek);
14. współpraca z Działem Administracyjno-Technicznym w zakresie ewidencji wyposażenia;
15. kontrola kompletności faktur sprzedaży wystawianych w związku dokonanymi wpłatami
gotówkowymi i przedpłatami bankowymi;
16. udział w opracowywaniu planów finansowych Biblioteki;
17. współdziałanie przy sporządzaniu bilansu Biblioteki - przygotowanie danych, potwierdzenie sald
rozrachunkowych, rozliczenie inwentaryzacji;
18. współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych CBR w Warszawie w zakresie Polityki
Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
19. realizacja zadań obronnych wynikających z POF CBR oraz zadań zarządzania kryzysowego;
20. wykonywanie innych zadań zleconych przez właściwego członka kierownictwa.
Dział Finansowo-Księgowy podlega bezpośrednio głównemu księgowemu.
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§19

Podstawowym zadaniem na samodzielnym stanowisku ds. osobowych, wynagrodzeń i socjalnych jest
realizacja polityki kadrowej, naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie spraw socjalnych w Bibliotece.
Do zadań na stanowisku należy:
1. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników, zawieraniem i rozwiązywaniem umów
0 pracę oraz wynikających ze stosunku pracy;
2. bieżące prowadzenie akt osobowych i ochrona danych osobowych;
3. wystawianie skierowań dla pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne do lekarza
medycyny pracy;
4. czuwanie nad dyscypliną i porządkiem pracy;
5. załatwianie formalności związanych z uczestnictwem pracowników Biblioteki w różnych formach
kształcenia i doskonalenia zawodowego;
6. prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, sporządzanie list płac i przelewów z tytułu
wynagrodzeń, zasiłków i innych tytułów, prowadzenie rozliczeń z ZUS, Funduszem Pracy
1urzędami skarbowymi;
7. sporządzanie list wypłat wynagrodzeń i przelewów z tytułu prac zleconych oraz umów o dzieło;
8. prowadzenie spraw socjalnych na rzecz pracowników i emerytów Biblioteki oraz ich rodzin;
9. bieżąca współpraca z Głównym księgowym w zakresie: sporządzania miesięcznych list płac oraz
rozliczeń związanych z naliczaniem i wydatkowaniem funduszu socjalnego;
10. sporządzanie deklaracji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych PERON i naliczanie wpłat;
11. współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych CBR w Warszawie w zakresie Polityki
Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
12. współpraca z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie prowadzenia ewidencji
i reklamowania pracowników Biblioteki od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
13. realizacja zadań obronnych wynikających z POF CBR oraz zadań zarządzania kryzysowego;
14. wykonywanie innych zadań zleconych przez właściwego członka kierownictwa.
§20
Do zadań na samodzielnym stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych — specjalisty
ds. obronnych, poza zadaniami nałożonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa należy:
1. w zakresie spraw obronnych:
a)

opracowywanie i aktualizowanie, w ramach planowania obronnego,"_Planu Operacyjnego
Funkcjonowania Centralnej Biblioteki Rolniczej im Michała Oczapowskiego w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,, oraz przygotowanie go do
zatwierdzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
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b)

koordynowanie przygotowań CBR do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

c)

planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kierowniczej kadry oraz wyznaczonych
pracowników w zakresie realizacji zadań obronnych w CBR;

d)

prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników CBR od pełnienia czynnej
służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

e)

nadzór nad realizacją zadań związanych ze sprawami obronnymi i reagowaniem kryzysowych
oraz współpraca w tym zakresie z departamentami MR i RW: DZK,SO i OIN oraz DSSiOR;

f)

koordynowanie przedsięwzięć dotyczących reagowania kryzysowego w CBR, dostarczanie
niezbędnych informacji z zakresu bezpieczeństwa oraz opracowywanie innych dokumentów
związanych ze stanem klęsk żywiołowych i zarządzania kryzysowego;

g)

sprawowanie nadzoru i kontroli wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych
(samodzielnych

stanowiskach)

Biblioteki,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

oddziału

zamiejscowego.
2.

w zakresie ochrony informacji niejawnych do szczegółowych zadań pełnomocnika ochrony należy:
a)

zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa
fizycznego;

b)

współpraca

z

pracownią

automatyzacji

w

celu

zapewnienie

ochrony

systemu

teleinformatycznego, w których są przetwarzane informacje niejawne;
c)

prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie
tych informacji (co najmniej raz na trzy lata);

d)

prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych i wydawanie zaświadczeń
o odbytym przeszkoleniu.

3.

współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych CBR w Warszawie w zakresie Polityki
Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

4.

Wykonywanie innych zadań zleconych przez właściwego członka kierownictwa.

§21
1. Pomoc prawna Bibliotece świadczona jest przez osobę posiadającą uprawnienia oraz wykonująca
zawód Radcy Prawnego.
2. Osoba świadcząca pomoc prawną dla Biblioteki podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
3. Osoba świadcząca pomoc prawną dla Biblioteki zajmuje samodzielne stanowisko.
4.

Pomoc prawna Bibliotece może być świadczona w formie zlecenia. W takim przypadku
postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
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§22

Podstawowym zadaniem na samodzielnym stanowisku ds. bhp jest prowadzenie wszystkich spraw
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Bibliotece i jej Oddziale w Puławach.
1. Do zadań stanowiska należy w szczególności:
a) dokonywanie okresowych przeglądów warunków pracy i analizowanie zagrożeń dla zdrowia i życia
występujących na stanowisku pracy;
b) opracowywanie wniosków i planów poprawy warunków pracy;
c) organizowanie szkoleń z zakresu bhp dla pracowników;
d) prowadzenie postępowań powypadkowych;
e) dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, sporządzanie
stosownej dokumentacji oraz informowanie o tym ryzyku pracowników;
f) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych
dotyczących bhp;
g) współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych CBR w Warszawie w zakresie Polityki
Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
g) wykonywanie innych prac zlecanych przez kierownictwo.
2. Sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w Bibliotece mogą być świadczona w formie
zlecenia. W takim przypadku postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

1. Do zadań

Archiwum

Zakładowego

§23
należy przejmowanie

od

komórek

organizacyjnych

i samodzielnych stanowisk pracy wytworzonych przez nie dokumentów, przechowywanie ich
i udostępnianie oraz brakowanie i przekazywanie do archiwum państwowego zgodnie z Instrukcją
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego CBR.
2. Prowadzenie Archiwum Zakładowego może być powierzone pracownikowi pełniącemu inne
obowiązki w Bibliotece.
Rozdział 4
Ramowy zakres czynności stanowisk kierowniczych
§24
Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki i są przed nim odpowiedzialni
za kierowanie z jego ramienia powierzonym zakresem spraw i działalnością podporządkowanych
mu bezpośrednio komórek organizacyjnych Biblioteki.
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§25

1. Główny księgowy podlega

bezpośrednio Dyrektorowi i przed nim jest odpowiedzialny

za kształtowanie i realizację polityki finansowej Biblioteki.
2. Do obowiązków głównego księgowego należy wykonywanie zadań określonych w aktualnie
obowiązujących przepisach o finansach publicznych, a w szczególności:
a) opracowywanie przy współpracy działów merytorycznych projektu planu finansowego
Biblioteki, przedkładanie go w obowiązującym trybie do zatwierdzenia;
b) sporządzanie projektów zmieniających plan finansowy w ciągu roku budżetowego;
c) analiza realizacji planu finansowego poprzez kontrolę wydatkowania środków;
d) koordynacja prac finansowo-księgowych;
e) analiza zasadności zawieranych umów w kontekście kosztowym;
f) sporządzanie informacji z wykonania planu finansowego biblioteki po zakończeniu każdego
kwartału;
g) kontrola prawidłowości prowadzonych operacji gospodarczych i finansowych w aspekcie ich
zgodności z obowiązującym prawem;
h) sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania planu i przedkładanie go w określonym trybie
organizatorowi;
i) organizacja prac związanych z bilansem rocznym i przedłożenie go odpowiednim organom;
j) naliczenie i nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych;
k) nadzór nad wydatkowaniem środków na wynagrodzenia w ramach obowiązującego limitu,
wyliczanie kwartalnych wskaźników premii;
l)

analiza prawidłowości i rzetelności składanych informacji i deklaracji podatkowych, ustalanie
podstawy opodatkowania CIT-8, sporządzanie i przekazywanie miesięcznych informacji JPK;

m) kontrola dokumentów sprawozdawczych;
n) prowadzenie rejestru umów na dostawę towarów i usług oraz umów najmu;
o) administrowanie programami FINKA i systemem bankowości elektronicznej w BGK;
p) nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentów księgowych;
q) przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości
polityki rachunkowości), obiegu dokumentów finansowych, zasad prowadzenia i rozliczania
inwentaryzacji i innych;
r) współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych CBR w Warszawie w zakresie Polityki
Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
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§26

1. Kierownicy komórek organizacyjnych podlegają bezpośrednio Dyrektorowi lub innym osobom,
o jakich jest mowa w Regulaminie zgodnie ze strukturą organizacyjną Biblioteki i są przed nimi
odpowiedzialni za właściwe kierowanie powierzonymi im komórkami.
2. W czasie nieobecności kierownika jego obowiązki pełni zastępca lub — jeżeli w komórce
organizacyjnej nie przewiduje się takiego stanowiska — jeden z pracowników, wyznaczony
w uzgodnieniu z Dyrektorem.
3 . Kierownik jest odpowiedzialny za całokształt działalności kierowanej przez niego komórki
organizacyjnej.
4 . Do kompetencji i obowiązków kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności:
a)

organizacja pracy komórki i wewnętrzny podział zadań, ustalanie zakresów działania stanowisk
pracy, a także nadzór nad ich funkcjonowaniem;

b) dobór kadr pracowniczych, dokonywanie okresowych ocen pracy pracowników oraz
przedstawianie właściwemu członkowi kierownictwa wniosków o awanse;
c) przeszeregowania, nagrody i kary dla pracowników komórki organizacyjnej oraz opracowywanie
planów urlopów wypoczynkowych, o ile Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania nie stanowi
inaczej;
d) mobilizowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
e) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi, stosownie do zakresu działania komórki
organizacyjnej oraz zgodnie z decyzjami kierownictwa;
f)

analizowanie stanu spraw, inicjowanie kierunków działania oraz wskazywanie sposobów
realizacji zadań;

g) podejmowanie decyzji wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej w granicach
upoważnień udzielonych przez Dyrektora;
h) merytoryczna ocena oraz akceptowanie opracowanych i rozpowszechnianych dokumentów
i materiałów;
i) opracowywanie projektów planów pracy komórki organizacyjnej;
j) planowanie wydatków budżetowych Biblioteki w części dotyczącej komórki organizacyjnej oraz
racjonalne gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi i rzeczowymi;
k) opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności komórki organizacyjnej Biblioteki;
l) wykonywanie zadań w zakresie obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnej określonych
w odrębnych przepisach;
m) przygotowanie komórki organizacyjnej do wykonywania zadań w ramach powszechnego
obowiązku obrony, zgodnie z zadaniami zawartymi w POF CBR;
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n) doskonalenie przygotowań komórki organizacyjnej w zakresie wykonywania zadań zarządzania
kryzysowego;
o) zapewnienie porządku, dyscypliny pracy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz
nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż. w użytkowanych pomieszczeniach;
p) współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych CBR w Warszawie w zakresie Polityki
Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
5. Kierownik jest uprawniony do samodzielnego współdziałania i kontaktów z właściwymi komórkami
organizacyjnymi organów administracji państwowej i terenowej oraz z innymi instytucjami
i jednostkami w zakresie działania kierowanej przez niego komórki organizacyjnej oraz w granicach
upoważnień udzielonych przez Dyrektora.
6. Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do zakresu działania pracowników
zajmujących samodzielne stanowiska pracy w Bibliotece jeśli powszechnie obowiązujące przepisy
prawa tego nie wzbraniają.
Rozdział 5
Ramowy zakres czynności pracowników
§27
1. Pracownicy odpowiadają za stronę merytoryczną powierzonych spraw, co potwierdzają
parafowaniem przygotowanych dokumentów i materiałów.
2. Pracownicy są uprawnieni do samodzielnego współdziałania i kontaktów z komórkami
organizacyjnymi Biblioteki oraz z odpowiednimi instytucjami w zakresie wykonywanych zadań
związanych z danym stanowiskiem oraz w granicach upoważnień udzielonych przez Dyrektora .
3. Szczegółowy zakres obowiązków pracownika związanych z wykonywaniem pracy na danym
stanowisku jest określony w „Zakresie czynności, odpowiedzialności i uprawnień".

Rozdział 6
Wydawanie wewnętrznych aktów ogólnych
§28
W Bibliotece wydaje się następujące wewnętrzne akty ogólne:
1. zarządzenia - akty normatywne zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Dyrektora, mające
charakter:
-wykonawczy — tzn. mające swoje umocowanie bezpośrednio w przepisach prawnych
wyższego rzędu i szczegółowo określające zasady i tryb realizacji zadań (nałożonych tymi
przepisami lub wynikających z tych przepisów);
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- ogólny tzn. wynikający z kompetencji ogólnych Dyrektora, który zarządza i Biblioteką i w tej
formie określa sposoby i tryb realizacji zadań wynikających ze statutu i przepisów ogólnych
wyższego rzędu;
2. regulaminy, instrukcje— są to akty określające w sposób trwały szczegółowe zasady
i tryb postępowania w określonych dziedzinach; akty te są wprowadzane zarządzeniem Dyrektora;
3. polecenia służbowe — doraźna i operatywna forma realizacji szczegółowych zagadnień lub
kierowania podległymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
4. pisma ogólne , wytyczne— podające fakty i informacje do wiadomości określonych adresatów;
mogą to być komunikaty, zawiadomienia, wyjaśnienia i interpretacje mające charakter
instruktażowo-organizacyjny.

Rozdział 7
Zasady podpisywania korespondencji i dokumentów
§29
W Bibliotece obowiązują następujące zasady podpisywania wychodzących z niej pism i dokumentów:
1. Wszelkie pisma i dokumenty kierowane do centralnych i terenowych organów, urzędów i instytucji
bądź wywołujące skutki finansowe lub prawne, a także pisma i dokumenty dotyczące ochrony
informacji niejawnych i obrony cywilnej podpisuje wyłącznie Dyrektor lub Zastępcy Dyrektora na
zasadach określonych w Statucie Biblioteki.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy
podpisują pisma dotyczące bieżącej działalności danej komórki, kierowane do merytorycznie
równorzędnych komórek organizacyjnych innych instytucji bądź do indywidualnych użytkowników
Biblioteki.
3. Pozostali pracownicy Biblioteki podpisują pisma, o których mowa w ust. 2, wyłącznie w wypadku
udzielenia im upoważnienia przez bezpośredniego zwierzchnika lub Dyrektora.
4. Szczegółowe zasady opracowywania i obiegu korespondencji oraz sposób podziału akt i zasady
uprawnień do podpisywania pism i dokumentów określa instrukcja kancelaryjna.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§30
1. Podstawowe prawa i obowiązki wszystkich pracowników Biblioteki są określone w kodeksie pracy
i Regulaminie pracy CBR.
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2. Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy zapoznawany jest z Regulaminem pracy CBR,
Regulaminem organizacyjnym CBR, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa
pożarowego, zasad ochrony informacji prawnie chronionej, przepisami z zakresu spraw obronnych
Biblioteki oraz zarządzeniami dotyczącymi spraw porządkowych, a po przystąpieniu do pracy
otrzymuje od przełożonego zakres czynności, odpowiedzialności i uprawnień.
3. Zakresy czynności, odpowiedzialności i uprawnień ustalają:
- Dyrektor dla zastępców, głównego księgowego, bezpośrednio podległych mu kierowników komórek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy;
- Zastępcy dla podległych im kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy;
- Kierownicy komórek — dla podległych pracowników.
4. Zakresy czynności, odpowiedzialności i uprawnień sporządza się w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach przeznaczonych dla:
- zainteresowanego pracownika,
-

kierownika właściwej komórki organizacyjnej,

- samodzielnego pracownika ds. osobowych, wynagrodzeń i socjalnych w celu włączenia do akt
osobowych pracownika.
5. Dostosowanie zakresów czynności, odpowiedzialności i uprawnień do postanowień niniejszego
Regulaminu nastąpi w okresie trzech miesięcy od dnia jego wejścia w życie zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa pracy.
6. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązujące
w instytucjach kultury oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

§31
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w zarządzeniu Dyrektora o jego wprowadzeniu.
2. Zmiany w Regulaminie wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor.
3. Nieważność któregokolwiek zapisu Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu.
W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów Regulaminu zostanie prawomocnie uznany za nieważny
lub jest sprzeczny z obowiązującym przepisem prawa powszechnego, w jego miejsce stosuje się
odpowiedni przepis prawa powszechnego.
4. Zmiana całości Regulaminu wymaga stosowania trybu przewidzianego dla jego wprowadzenia.

E> Y R E K - T O R

22

Załącznik nr 1

WYKAZ STANOWISK PRACY I ETATÓW W BIBLIOTECE
W Bibliotece funkcjonują następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA/STANOWISKO

ILOŚĆ
ETATÓW

Dyrektor (DN)
Zastępca Dyrektora (PZ)
Zastępca Dyrektora (DZ)
Główny Księgowy (GK)
Pracownia Rzeczowego Opracowania Zbiorów (ZO)

1
1
1
1
9

Pracownia Gromadzenia, Ewidencji i Formalnego Opracowania Zbiorów (ZG)

5

Pracownia Automatyzacji (NI)
Oddział w Puławach (ZP)

5
10

Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi (ND)

9

Dział Finansowo - Księgowy (FK)

1

Pracownia Przechowywania i Udostępniania Zbiorów (ZW)

4

Dział Administracyjno-Techniczny (NA)

12

Samodzielne Stanowisko ds. osobowych, wynagrodzeń i socjalnych (NS)

1

Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika
ds. obronnych (NN)
Samodzielne stanowisko ds. bhp (NB)
Radca prawny/Adwokat (NR)
Archiwum zakładowe (NZ)

ds.

Informacji

Niejawnych— specjalista

1X //SD
1/5
1/4
1/16
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