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I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Regulamin Organizacyjny Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki 

Precyzyjnej, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, a w szczególności nazwy 
i zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, 
odpowiadające przedmiotowi i zakresowi działania Regulaminu. 

 
2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1)  Instytucie Sieci – należy przez to rozumieć Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Mechaniki Precyzyjnej, 

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz 
– Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, 

3) Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych – należy przez to rozumieć Zastępcę 
Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 
ds. Badawczych, 

4) Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – należy przez to rozumieć Zastępcę 
Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 
ds. Finansowych, 

5) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć dział, zakład, laboratorium,  
pracownię, zespół, 

6) kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć kierownika 
zakładu, laboratorium, pracowni, działu, 

7) samodzielnym stanowisku pracy – należy przez to rozumieć jednoosobowe 
stanowisko pracy określonego rodzaju, podlegające bezpośrednio Dyrektorowi 
lub jego Zastępcom, 

8) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci 
Badawczej Łukasiewicz, 

9) statucie – należy przez to rozumieć Statut Sieci Badawczej Łukasiewicz 
– Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, 

10) Radzie Instytutu Sieci – należy przez to rozumieć Radę Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, 

11) Kolegium Doradców – należy przez to rozumieć Kolegium Doradców ds. Badań 
i Wdrożeń. 

 
3. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej – jest państwową 

osobą prawną. 
 

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu Sieci jest prowadzenie badań 
naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie inżynierii materiałowej oraz 
w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn, przystosowywanie wyników 
prowadzonych prac do zastosowania w praktyce, komercjalizacja wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych oraz upowszechnianie wyników tych prac. 
Szczegółowy przedmiot i zakres działalności Instytutu Sieci określa ustawa oraz 
statut Instytutu Sieci. 
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4. Instytut Sieci  jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000021795. 

 
5. Strukturę organizacyjną Instytutu Sieci przedstawia schemat – załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 

6. Zasady zatrudniania, wynagradzania pracowników Instytutu Sieci oraz ich 
uprawnienia, obowiązki, kwalifikacje niezbędne do zajmowania poszczególnych 
stanowisk określa ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum 
Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz 
kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania, niniejszy Regulamin Organizacyjny, 
Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, a w sprawach nieuregulowanych 
– przepisy prawa pracy. 
 

7. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Instytutu Sieci oraz osoby 
zatrudniane na podstawie umów cywilno-prawnych. 
 

8. W celu realizacji tematyki badawczej mogą być powoływane zarządzeniem 
Dyrektora obszary badawcze (grupy tematyczne), których zakresy działania ustala 
Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu Sieci. 

II. ZASADY PODPORZĄDKOWANIA I ZARZĄDZANIA 

1. Organami Łukasiewicz-IMP są: 
- Dyrektor – DN 
- Rada Instytutu Sieci – RI 

      
2. Dyrektora oraz – na jego wniosek – zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Prezes 

Centrum Łukasiewicz. 
 

3. Dyrektor może powoływać pełnomocników do realizacji określonych działań 
określając w pełnomocnictwie zakres i czas ich umocowania. 

 
4. Dyrektor może powoływać kolegia oraz inne zespoły doradcze. Dokument, 

na podstawie którego powołane jest kolegium albo zespół, określa cel (cele) jego 
powołania, skład, zadania oraz okres na jaki zostaje powołane dane kolegium 
(zespół). 

  
5. Do realizacji zadań Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne oraz może żądać 

wyjaśnień od wszystkich pracowników Instytutu Sieci. 
 

6. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym zastępców dyrektora oraz podległych 
mu kierowników komórek organizacyjnych. 

 
7. Dyrektor kieruje Instytutem Sieci w zakresie zapisanym w ustawie z dn. 21 lutego 

2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz. 
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8. Przy Dyrektorze działa Kolegium Doradców ds. Badań i Wdrożeń. 

 
9. W skład Kolegium Doradców wchodzą przedstawiciele nauki i przemysłu 

dysponujący stosowną wiedzą i doświadczeniem w zakresie badań i wdrożeń 
realizowanych przez Instytut Sieci. 
 

10. Tryb prac Kolegium Doradców i jego kompetencje określa Dyrektor w odrębnym 
akcie prawa wewnętrznego. 
 

11. Rada Instytutu Sieci jest organem opiniodawczym i doradczym. 
 
12. Zadania Rady Instytut Sieci oraz sposób jej powołania określone są w ustawie o Sieci 

Badawczej  Łukasiewicz  oraz w Statucie Instytutu Sieci. 
 

13. Rada Instytutu Sieci działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. 
 

14. Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za całokształt pracy 
podległej komórki, a w szczególności za właściwą organizację pracy, kontrolę 
wstępną, kontrolę bieżącą w zakresie działania komórki, kontrolę wykonania 
obowiązków przez podległych mu pracowników oraz za powierzone mienie będące 
własnością Instytutu Sieci. 
 

15. W komórkach organizacyjnych, w których nie ma stałego zastępcy kierownika, 
kierownik – przy akceptacji kierownika wyższego szczebla – ustanawia na okres 
swej nieobecności osobę, która pełni przez ten czas funkcję osoby kierującej daną 
komórką. 
 

16. Kierownicy komórek organizacyjnych są bezpośrednimi przełożonymi pracowników 
w nich zatrudnionych, przy czym każdy pracownik pozostaje w zależności służbowej 
wynikającej ze struktury organizacyjnej. 
 

17. Kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo zlecić podległemu zespołowi 
pracowników bądź indywidualnemu pracownikowi zadania niewymienione 
w zakresie czynności, jeśli są one zgodne z charakterem prac wykonywanych przez 
tę komórkę, a ich wykonanie leży w granicach kompetencji i umiejętności 
pracowników. 
 

18. Komórka organizacyjna, której zlecono określoną sprawę, odpowiedzialna jest za 
pełną realizację zlecenia. W przypadku otrzymania przez komórkę organizacyjną 
zlecenia niemieszczącego się w zakresie jej obszarów działania, obowiązana jest ona 
przekazać sprawę komórce właściwej do jej załatwienia.  

 
19. Przy wykonywaniu zadań komórki organizacyjne zobowiązane są do ścisłego 

współdziałania, uzgodnień, konsultacji, udostępniania materiałów i danych 
niezbędnych do prowadzenia wspólnych prac nad podjętym zadaniem i stosowania 
wszystkich obowiązujących aktów prawnych. 
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20. Laboratorium badawcze posiadające akredytację może swą strukturą funkcjonalną 
obejmować zespoły badawcze lub poszczególnych pracowników usytuowanych 
w strukturze innych komórek organizacyjnych. 

 
21. Pracownicy wyznaczani na stanowiska liderów obszarów badawczych realizują 

merytoryczne zadania z zakresu prac badawczych w poszczególnych obszarach. 
Obszary badawcze określa Dyrektor odrębnym zarządzaniem. 

III. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE 

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Instytutu Sieci są: zakłady, pracownie, 
laboratoria, działy oraz zespoły. 

 
1. Komórki organizacyjne podległe bezpośrednio Dyrektorowi 

1.1.    Zastępca Dyrektora ds. Badawczych – DZ 

1.2.    Zastępca Dyrektora ds. Finansowych – DE 

1.3.    Zespół Organizacyjno-Prawny – NS 

1.4.    Dział Spraw Pracowniczych – NP 

1.5.    Dział Marketingu, Komunikacji i Szkoleń –  NO 

1.6.    Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – NZ 

1.7.    Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Jakości – NJ 

1.8.    Zespół IT – NT 

1.9.    Dział Administracyjno-Gospodarczy – NA 

1.10   Zakład Certyfikacji – NC 

2. Komórki organizacyjne podległe Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych 

2.1. Zakład Technologii Materiałowych – ZM 

2.2. Zakład Obróbki Cieplnej – ZC 

  2.2.1.    Pracownia ZC-1 
  2.2.2.    Pracownia ZC-2 
  2.2.3.    Pracownia ZC-3 

2.3. Zakład Korozji i Technologii Antykorozyjnych – ZK 

   2.3.1.   Pracownia ZK-1 
   2.3.2.   Pracownia ZK-2 

2.3.3.   Pracownia ZK-3 

2.4. Zakład  Galwanotechniki – ZG 
   2.4.1.    Pracownia ZG-1 
   2.4.2.    Pracownia ZG-2 

                      2.4.3.    Pracownia ZG-3 
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2.5. Zakład Techniki Specjalnej – ZT 
   2.5.1.    Laboratorium LB-1 

2.6. Zakład Powłok Ochronnych – ZP 

  2.6.1.    Pracownia ZP-1 
  2.6.2.    Laboratorium LB-3 

2.7. Zakład Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej – ZB 
  2.7.1.    Pracownia ZB-1 
  2.7.2.    Pracownia ZB-2 
  2.7.3.    Pracownia ZB-3 
  2.7.4.    Laboratorium LB-4 

2.8. Liderzy Obszarów Badawczych – LO 

2.9. Zespół Przygotowania i Monitorowania Projektów – ZO 

3. Komórki organizacyjne  podległe  Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych 
3.1.  Główny Księgowy EK 

3.1.1.  Dział Księgowości EK-1 
3.1.2.  Dział Płac EK-2 

3.2.  Zespół Analiz, Komercjalizacji i Sprzedaży EA  

IV. ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 

1. Zadania komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio Dyrektorowi 

1.1. Zastępca Dyrektora ds. Badawczych – DZ 

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych należy w szczególności:  
– współdziałanie z Dyrektorem oraz jego pozostałymi Zastępcami w zakresie 

spraw związanych z planowaniem i realizacją prac badawczych, 
– opracowywanie planów działalności badawczej Instytutu Sieci przy współudziale 

podległych Kierowników komórek organizacyjnych, 
– koordynacja i nadzór nad realizacją zatwierdzonych planów działalności 

badawczej i rozwojowej, 
– współpraca w przygotowaniu sprawozdań z działalności merytorycznej Instytutu 

Sieci, 
– podejmowanie działań zmierzających do pozyskania pozabudżetowych środków 

finansowych na działalność Instytutu Sieci, 
– opiniowanie wniosków o zewnętrzne dofinansowanie badań prowadzonych 

w Instytucie Sieci, 
– koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem i obsługą grantów krajowych 

i zagranicznych oraz nadzór nad wynikającą z nich sprawozdawczością, 
– przygotowywanie projektów, porozumień i umów o współpracy badawczej  

pomiędzy Instytutem Sieci i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, 
– nadzór nad kontrolą wewnętrzną w podległych komórkach. 
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1.2. Zastępca Dyrektora ds. Finansowych – DE 

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych należy w szczególności: 
– definiowanie strategii finansowej Instytutu Sieci, zarządzanie finansami 

w zakresie potrzeb i źródeł pokrycia, 
– nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz 

kontrola ich realizacji, 
– opracowanie i nadzór nad przestrzeganiem procedur kontroli finansowej, 
– prowadzenie strategii podatkowej, 
– prowadzenie spójnej i korzystnej polityki finansowej Instytutu Sieci, 
– zapewnienie optymalizacji kosztowej funkcjonowania Instytutu Sieci oraz 

sporządzanie prognoz dotyczących zdarzeń kształtujących wynik finansowy, 
– nadzór nad utrzymaniem płynności finansowej, 
– kontakty i współpraca z bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz 

organami podatkowymi, 
– nadzór nad pracą podległych komórek, 
– szacowanie ryzyka wystąpienia trudności finansowych, identyfikowanie 

przyczyn i proponowanie rozwiązań prewencyjnych, 
– nadzór nad terminowością rozliczania podpisanych umów, 
– polityka zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników 

w podległych komórkach. 
 

1.3. Zespół  Organizacyjno-Prawny – NS 

Zespół Organizacyjno-Prawny, poprzez samodzielne stanowiska, realizuje zadania 
podlegające wyłącznej kompetencji Dyrektora, jego bieżącą obsługę administracyjno-
organizacyjną: 

1.3.1. Sekretariat Dyrektora – NS-1 

Do zadań sekretariatu Dyrektora należy w szczególności: 

– prowadzenie terminarza spotkań i wizyt Dyrektora, 
– zabezpieczenie terminowego załatwiania spraw bieżących wykonywanych 

na zlecenie Dyrektora, 
– prowadzenie dokumentacji sekretariatu oraz przekazywanie decyzji 

i postanowień Dyrektora zainteresowanym stronom, 
– kierowanie obiegiem  korespondencji, 
– kontrola wstępna pod względem formalnym wszystkich dokumentów 

przedkładanych do podpisu Dyrektorowi, 
– wykonywanie innych czynności zlecanych przez Dyrektora. 

 

1.3.2.  Stanowisko ds. Obsługi Prawnej i Rady Instytutu Sieci – NS-2 

Zakres zadań przypisanych do stanowiska ds. obsługi prawnej i Rady Instytutu Sieci: 

– współpraca z kancelariami prawnymi obsługującymi Instytut Sieci, 
– prowadzenie rejestru wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych, 
– współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi, 
– przygotowanie i gromadzenie dokumentacji prawno- organizacyjnej, 
– prowadzenie sekretariatu Rady Instytutu Sieci. 
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Stanowisko może być łączone z innymi stanowiskami strukturze organizacyjnej 
Instytutu Sieci, z zastrzeżeniem zapewnienia właściwego realizowania ww. zadań. 
 
1.3.3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – NS-3 

1.3.3.1. Zadania Pełnomocnika ds. Ochron Informacji Niejawnych określa w art.15 ust.1 
ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

1.3.3.2. Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może być łączone 
z innym stanowiskiem określonym w strukturze organizacyjnej Instytutu Sieci, 
z zastrzeżeniem warunków określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych 
oraz zapewnieniem właściwego realizowania zadań z zakresu ochrony informacji 
niejawnych. 

1.3.4. Samodzielne Stanowisko ds. BHP  – NS-4 

Zakres zadań przypisanych do stanowiska ds. BHP: 
– przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych 

wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 
– udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz 

przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy, 

– opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, 

– udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz 
w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności 
tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola 
realizacji tych wniosków, 

– prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów 
dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych 
i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 

– doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się 

z wykonywaną pracą, 
– przeprowadzenie ogólnego (wstępnego) szkolenia z zakresu BHP dla nowo 

zatrudnionych pracowników. 
 

1.3.5. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – NS-5 

1.3.5.1. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych określają art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 38 ust. 4 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE. 

1.3.5.2. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych może być łączone 
z innym stanowiskiem określonym w strukturze organizacyjnej Instytutu Sieci, 
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z zastrzeżeniem warunków określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz 
zapewnieniem właściwego realizowania zadań z zakresu ochrony danych osobowych. 

 

1.3.6. Samodzielne Stanowisko ds. obronnych – NS-6 

Zakres zadań przypisanych do stanowiska ds. obronnych: 
– realizacja zadań Instytutu Sieci wynikających z planów operacyjnego 

funkcjonowania, 
– opracowywanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej 

dotyczącej spraw obronnych, 
– uczestnictwo w przedsięwzięciach z zakresu zarządzania kryzysowego, 
– nadzór nad systemem stałego dyżuru w Instytucie Sieci. 

 

1.3.7. Archiwum Instytutu Sieci – NS-7 

Do zadań Archiwum Instytutu Sieci należy w szczególności: 
 gromadzenie i przejmowanie materiałów archiwalnych (akta kategorii A) 

i dokumentacji niearchiwalnej (akta kategorii B) w porozumieniu ze wszystkimi 
komórkami organizacyjnymi Instytutu Sieci oraz dokumentacji odziedziczonej, 

 przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie 
jej ewidencji, 

 przeprowadzanie skontrum dokumentacji, 
 udostępnianie przechowywanej dokumentacji, 
 wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum w przypadku wznowienia sprawy 

w komórce organizacyjnej, 
 inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej 

komisyjnym brakowaniu, 
 przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum 

państwowego, 
 sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum Instytutu Sieci 

i stanu dokumentacji, 
 doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania 

z dokumentacją. 
 

1.4. Dział Spraw Pracowniczych – NP 

Do zadań Działu Spraw Pracowniczych należy w szczególności: 
– prowadzenie, we współdziałaniu z kierownikami komórek organizacyjnych 

Instytutu Sieci oraz organizacjami pracowniczymi, spraw związanych 
z zatrudnianiem,  awansowaniem, zwalnianiem pracowników, 

– udział w pracach związanych z prognozowaniem rozwoju zawodowego 
pracowników. Realizacja obowiązków wynikających z Kodeksu pracy i aktów 
wykonawczych, 

– sporządzanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentów kadrowych, 
– prowadzenie ewidencji czasu pracy i opracowywanie informacji i sprawozdań 

z tego zakresu, 
– opracowywanie i wdrażanie we współpracy z kierownikami komórek 

organizacyjnych Instytutu Sieci zasad dyscypliny pracy, 
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– współpraca z Działem Księgowości EK w sprawach związanych z ubezpieczeniem 
społecznym pracowników i ich rodzin, 

– nadzorowanie aktualności badań lekarskich w zakresie medycyny pracy, 
– nadzorowanie poprawnego stosowania przepisów prawa pracy i prowadzenie 

działalności informacyjnej w tym zakresie, 
– prowadzenie ewidencji szkoleń (konferencji, seminariów itp.), w których              

uczestniczą pracownicy Instytutu Sieci i opracowywanie syntetycznych 
informacji z tego zakresu, 

– sprawowanie organizacyjnego nadzoru nad praktykami uczniowskimi 
i studenckimi realizowanymi w komórkach organizacyjnych Instytutu Sieci 
w tym sporządzanie dokumentów  dot. praktyk i ich przechowywanie, 

– prowadzenie ewidencji podróży służbowych, 
– przygotowywanie umów dotyczących używania do celów służbowych pojazdów 

prywatnych, 
– potwierdzanie odbycia podróży służbowej na dokumentach podróży, 
– opracowywanie preliminarza wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych, 
– administrowanie środkami ZFŚS (we współpracy z Działem Księgowości oraz 

organizacjami pracowniczymi), 
– nadzór nad realizacją spraw dot. dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego 

pracowników. 
 

1.5. Dział Marketingu, Komunikacji i Szkoleń - NO 

Do zakresu działania Działu Marketingu, Komunikacji i Szkoleń należy, w szczególności: 
 rozpowszechnianie informacji o najnowszych rozwiązaniach naukowych 

i osiągnięciach Instytutu Sieci, 
 realizacja polityki komunikacji zgodnie z wytycznymi Centrum Łukasiewicz, 
 udział w organizowaniu współpracy i wymiany naukowej z jednostkami 

krajowymi i zagranicznymi, 
 planowanie i wdrażanie strategii promocyjnej i marketingowej, 
 wdrożenie identyfikacji wizualnej Instytutu Sieci oraz nadzór nad właściwym 

jej stosowaniem, 
 organizowanie seminariów, konferencji naukowych, 
 zarządzanie stroną internetową i intranetową (wewnętrzną) Instytutu Sieci, 
 zarządzanie stroną internetową w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, 
 zarządzanie stroną internetową czasopisma „Inżynieria Powierzchni”, 
 prowadzenie działalności wydawniczej Instytutu Sieci, 
 koordynacja działań związanych z ewaluacją działalności Instytutu Sieci, 
 zbieranie, przechowywanie i obróbka danych służących do oceny Instytutu 

oraz oceny dorobku pracowników, 
 prowadzenie i nadzorowanie systemu obiegu informacji naukowej 

m.in. pełnienie funkcji administratora systemu POL-on, 
 dokumentowanie literatury naukowo-technicznej, prowadzenie bazy danych 

czasopiśmienniczych oraz wydawanie informacji ekspresowych z zakresu 
prac naukowych realizowanych przez Instytut Sieci, 

 obsługa szkoleń komercyjnych realizowanych przez Instytut Sieci dla 
podmiotów zewnętrznych, 
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 obsługa Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), Bazy POL-index, 
 prowadzenie biblioteki technicznej oraz biblioteki norm, 
 współpraca z bibliograficzno-abstraktowymi bazami danych zawierającymi 

informacje o działalności naukowej pracowników Instytutu Sieci, 
 prowadzenie ewidencji prac twórczych pracowników Instytutu Sieci, 
 współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie eksploatacji wielofunkcyjnych 

urządzeń kopiujących. 
 

1.6. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – NZ 

Do zadań Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia należy w szczególności: 
 opracowywanie rocznych planów postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych przez Instytut Sieci, 
 uzgadnianie procedur udzielania przez Instytut Sieci zamówień publicznych 

w trybie ustalonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, 
 przygotowywanie w zakresie formalno-prawnym, we współpracy 

z przedstawicielami komórek zamawiających/wnioskujących, dokumentacji 
dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych (od wystąpienia 
wnioskodawcy do zawarcia umowy), 

 organizacja prac komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych obowiązkiem  
stosowania  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 udzielanie wyjaśnień formalnych w zakresie prowadzonego postępowania, 
 wydawanie wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i szczegółowych opisów  przedmiotu zamówienia, 
 prowadzenie rejestru postępowań przetargowych zgodnych z ustawą Prawo 

zamówień publicznych, 
 sporządzanie, wymaganych przepisami, rocznych  sprawozdań z udzielonych 

zamówień publicznych,  
 realizowanie zakupów na potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych 

Instytutu Sieci na podstawie zamówień dokonanych wg procedur 
obowiązujących w Instytucie Sieci. 

 

1.7. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością – NJ 

Do zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należy w szczególności:  
– nadzorowanie, koordynowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością 

Instytutu Sieci oraz określanie sposobów i metod jego wdrażania, 
– przygotowywanie przeglądów zarządzania i realizacja ustaleń z przeglądów, 
– nadzór nad opracowaniem oraz aktualizacją Księgi Jakości SZJ, procedur 

systemowych, ogólnych i badawczych, planów jakości i innych dokumentów 
w zakresie wdrażanego systemu jakości, 

– weryfikacja dokumentacji realizowanego systemu jakości Instytutu Sieci, 
– zarządzanie programem audytów wewnętrznych w Instytucie Sieci 

i weryfikacja raportów z audytów, 
– kwalifikowanie, monitorowanie oraz ocena kompetencji audytorów 

wewnętrznych, 
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– planowanie i nadzorowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu 
Systemu Zarządzania Jakością, 

– inicjowanie i nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi oraz 
doskonalącymi systemy jakości, 

– upowszechnianie w Instytucie Sieci zasad i ustaleń związanych 
z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością oraz wiedzy z zakresu 
systemów zarządzania, 

– koordynowanie działań komórek organizacyjnych Instytutu Sieci 
zobowiązanych do wdrażania Systemu Zarządzania Jakością. 

 

1.8. Zespół IT – NT 

Do zadań Zespołu IT należy w szczególności: 
– nadzór nad instalowaniem oprogramowania oraz konfiguracją systemów 

informatycznych, w tym przeciwdziałanie instalowaniu oprogramowania 
szkodliwego, 

– nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych 
i oprogramowania, 

– nadzór nad naprawami i konserwacją sprzętu komputerowego, 
– wprowadzanie technicznych zabezpieczeń systemu komputerowego, 
– planowanie i rozliczanie wydatków na zakup sprzętu elektronicznego, 

akcesoriów i materiałów komputerowych,  
– udział w organizacji przetargów na zakupy nowego sprzętu zgodnie 

z ustawą o zamówieniach publicznych oraz obowiązującymi wewnętrznymi 
przepisami, 

– administrowanie siecią informatyczną Instytutu Sieci, 
– inne zadania zlecone przez Dyrektora w zakresie administrowania siecią 

komputerową. 
 

1.9. Dział Administracyjno-Gospodarczy – NA 

Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności: 
– sprawowanie nadzoru nad eksploatacją oraz wykonywanie prac mających na celu 

utrzymanie we właściwym stanie technicznym sieci i urządzeń dostawczo-
rozdzielczych na terenie obiektów Instytutu Sieci, 

– współpraca, w niezbędnym zakresie, ze służbami komunalnymi, 
– obsługa administracyjna obiektu, 
– organizacja systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów Instytut Sieci, 
– rozliczanie zużycia czynników eksploatacyjnych oraz naliczanie czynszu 

poszczególnym podmiotom gospodarczym działającym na terenie obiektu, 
– dozór mienia Instytutu Sieci, 
– obsługa środków transportu, będących własnością Instytutu Sieci, 
– współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie określonym stosownymi 

przepisami, 
– utrzymywanie właściwego stanu sanitarnego i porządku na terenie obiektu, 
– współpraca z działem księgowości w zakresie gospodarowania rzeczowym 

majątkiem trwałym. 
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1.10.  Zakład Certyfikacji - NC 

Zadania i zakres działalności Zakładu Certyfikacji zawarto w dziale VII niniejszego 
Regulaminu. 
 

2. Zadania komórek organizacyjnych podległych Zastępcy Dyrektora ds. 
Badawczych  

2.1.  Zakład Technologii Materiałowych – ZM 

Do zadań Zakładu Technologii Materiałowych należy prowadzenie prac badawczych 
i aplikacyjnych w zakresie inżynierii powierzchni, a zwłaszcza regulowanego 
azotowania gazowego oraz technik PVD i implantacji  w szczególności: 

 modelowanie i symulowanie przebiegów zmian parametrów 
w poszczególnych fazach procesów azotowania, PVD i implantacji, 

 tworzenie podstaw i opracowanie nowych wariantów procesów azotowania, 
PVD i hybrydowych (łączenie procesów azotowania i PVD z innymi 
obróbkami powierzchniowymi i objętościowymi), 

 projektowanie i weryfikacja eksperymentalna procesów przemysłowych, 
 opracowywanie i wdrażanie technologii przemysłowych umożliwiających 

podwyższanie odporności na korozję, odporności na zużycie przez tarcie 
i wytrzymałości zmęczeniowej części maszyn i narzędzi, 

– tworzenie i rozwijanie baz danych o procesach, warstwach i ich 
właściwościach, 

 wysokospecjalizowane usługi dla przemysłu w zakresie stanowiącym 
przedmiot działania zakładu, 

 prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie obróbki 
powierzchniowej, cieplno-chemicznej, implantacji i PVD, 

 prowadzenie wyspecjalizowanych kursów i szkoleń z zakresu obróbki 
cieplno-chemicznej i PVD. 
 

2.2. Zakład Obróbki Cieplnej – ZC 

Do zadań Zakładu Obróbki Cieplnej należy: 
 wykonywanie prac badawczo-rozwojowych, technologicznych, ekspertyz 

z zakresu obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej prowadzonej w atmosferach, 
próżni, środowisku jarzeniowym, w ośrodkach fluidalnych, proszkach 
i innych  ośrodkach, 

 wykonywanie prac badawczo-rozwojowych, technologicznych, z zakresu 
wytwarzania struktur grafenowych, 

 wytwarzanie różnego typu pieców do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, 
 wytwarzanie aparatury kontrolno-pomiarowej z zakresu badań właściwości 

technologicznych chłodziw hartowniczych oraz badań nieniszczących metodą 
prądów wirowych, 

 wykonywanie prac usługowych w zakresie obróbki cieplnej i cieplno-
chemicznej, 

 prowadzenie działalności normalizacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
inżynierii materiałowej. 
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W ramach Zakładu działają: 

2.2.1. Pracownia Konstrukcji Urządzeń i Systemów Sterowania do Obróbki 
Cieplnej ZC-1 

Do zadań Pracowni  ZC-1 należy: 

 wytwarzanie: 

 pieców do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej atmosferowej oraz fluidalnej, 
 systemów sterowania i wizualizacji do urządzeń przemysłowych 

przeznaczonych do obróbki cieplnej metali, 
 przenośnych testerów chłodziw hartowniczych stosowanych w laboratoriach 

i pracowniach przemysłowych, 
 aparatury i czujników do badań nieniszczących metodą prądów wirowych; 

 
 prowadzenie prac technologicznych i badawczo-rozwojowych w zakresie: 

 procesów obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych atmosferowych, 
 procesów hartowania stali i doboru ośrodków hartowniczych, 
 rozwijania metod z zakresu badań nieniszczących, materiałów i obiektów 

technicznych; 
 

 prowadzenie prac technologicznych w zakresie: 

 procesów obróbki cielnej i cieplno-chemicznej atmosferowej dla stali 
konstrukcyjnych i narzędziowych, 

 badań właściwości technologicznych olejów hartowniczych oraz chłodziw 
polimerowych, 

 kontroli jakości struktury, wykrywania i oceny nieciągłości stopów metali  
metodami nieniszczącymi; 
 

 wykonywanie ekspertyz i opracowań w zakresie: 

 poprawy ekonomiki obróbki cieplnej i modernizacji stanowisk obróbki 
cieplnej metali; 

 

 wdrażanie technologii, urządzeń i aparatury wytwarzanych w ramach 
działalności Zakładu. 

 

2.2.2. Pracownia Technologii i Urządzeń do Obróbek Cieplno-Chemicznych 
Jarzeniowych  ZC-2 

Do zadań Pracowni  ZC-2 należy: 

 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie: 

– azotowania jarzeniowego, 
– ferrytycznego węgloazotowania jarzeniowego, 
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– azotowania i utleniania jarzeniowego, 
– wytwarzania warstw kompozytowych metodą PACVD, 
– opracowywanie konstrukcji urządzeń do realizacji w/w  technologii; 
 

 prowadzenie prac technologicznych w zakresie:  

– typowania wyrobów i gatunków stali do obróbek cieplno-chemicznych 
jarzeniowych, 

– wykonywania prac usługowych z zakresu obróbek cieplno-chemicznych 
jarzeniowych oraz promocyjnego wytwarzania warstw na dostarczonych 
wyrobach w celu badań w warunkach eksploatacji przemysłowych; 

 

 wykonywanie ekspertyz i opracowań w zakresie: 

– opracowywania technologii obróbek cieplno-chemicznych jarzeniowych, 
– porad i konsultacji technicznych w zakresie technologii jarzeniowych; 

 

 wytwarzanie:  

– urządzeń do obróbek cieplno-chemicznych jarzeniowych, 
– wdrażanie technologii i urządzeń do produkcji; 

 

 wdrażanie technologii, urządzeń i aparatury wytwarzanych w ramach 
działalności Zakładu. 

2.2.3. Pracownia Centrum Obróbki Cieplnej ZC-3 

Do zadań Pracowni  ZC-3 należy: 

 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie: 

 nowych technologii do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej metali i ich 
stopów ze szczególnym uwzględnieniem procesów cieplnych w środowisku 
próżni, w złożach fluidalnych i atmosferach ochronnych, 

 technologii wymrażania (w tym kriogenicznego) w połączeniu z obróbką 
cieplną i cieplno-chemiczną, 

 nowych technologii z zakresu wytwarzania struktur grafenowych, 
 przygotowania powierzchni wyrobów do obróbki cieplno-chemicznej,  
 nowych technologii spajania metali (w szczególności lutowania w próżni); 

 
 prowadzenie prac technologicznych w zakresie: 

 procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej w próżni, atmosferach oraz 
w złożach fluidalnych, 

 procesów lutowania beztopnikowego  w próżni, 
 procesów obróbki kriogenicznej (wymrażania),  
 procesów izotermicznej obróbki cieplnej; 

 

 wykonywanie usług, ekspertyz i opracowań w zakresie: 
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 usług technologicznych z zakresu obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej 
atmosferowej, próżniowej i kriogenicznej wykonywanych na wsadach klienta, 

 usług doradczych i konsultacyjnych w zakresie doboru materiałów, 
technologii do obróbki cieplnej atmosferowej, próżniowej, fluidalnej 
kriogenicznej, 

 szkolenia kwalifikacyjnego, doszkalającego dotyczących nowoczesnych 
procesów technologicznych obróbki cieplnej oraz cieplno-chemicznej 
i obsługi urządzeń do obróbki cieplnej, 

 doboru technologii, materiałów, procesów i urządzeń, oceny projektów 
technicznych i technologicznych dla wydziałów obróbki cieplnej, 

 określanie zawartości austenitu szczątkowego oraz pomiar naprężeń 
własnych w detalach zarówno przed obróbką cieplną jak i po obróbce 
cieplnej; 

 

 wdrażanie technologii, urządzeń i aparatury wytwarzanych w ramach 
działalności Zakładu. 

 
 

2.3. Zakład Korozji  i Technologii Antykorozyjnych – ZK 

Do zadań Zakładu Korozji i Technologii Antykorozyjnych należy w szczególności: 

 badania i interpretacja mechanizmów korozji materiałów i powłok, 
 monitorowanie agresywności korozyjnej atmosfery i środowiska na obszarze 

Polski, 
 prowadzenie działalności naukowo-badawczej, technologicznej i eksperckiej 

w zakresie chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchniowej,  
 prowadzenie prac badawczych i technologicznych w zakresie natryskiwania 

cieplnego i oceny właściwości powłok otrzymywanych w tej technologii, 
 prowadzenie działalności szkoleniowej, normalizacyjnej i informacyjnej 

w zakresie  korozji i ochrony przed korozją. 

W ramach Zakładu działają: 

2.3.1. Pracownia badań elektrochemicznych ZK-1 

Do zadań pracowni ZK-1 należy: 
 badania i interpretacja procesów korozji metali i degradacji powłok 

ochronnych, 
 prowadzenie prac badawczych w celu zwiększenia asortymentu i potencjału 

wdrożeniowego nowych chemicznych i elektrochemicznych metod inżynierii 
powierzchni, 

 opracowanie preparatów i technologii chemicznej obróbki powierzchni 
na specjalne zamówienia. 

2.3.2. Pracownia badań korozji atmosferycznej ZK-2 

Do zadań pracowni ZK-2 należy: 
 ocena agresywności korozyjnej atmosfery dla obszaru Polski na podstawie 

znormalizowanego monitoringu korozyjnego, 
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 kooperacja z organizacjami europejskimi w zakresie metod, opisu 
i interpretacji procesów korozyjnych w warunkach naturalnych tworzyw 
metalowych i niemetalowych, 

 badania nowych materiałów i powłok ochronnych w warunkach naturalnych 
i laboratoryjnych, 

 udział w opracowaniach norm krajowych i międzynarodowych komitetów, 
w tym PKN KT 106, ISO TC 107, ISO TC 156 oraz CEN. 

2.3.3. Pracownia technologii natryskiwania cieplnego ZK-3   

Do zadań pracowni ZK-3 należy prowadzenie działań mających na celu rozszerzenie 
zakresu wykorzystania natryskiwania w przemyśle krajowym poprzez: 

 opracowywanie/opiniowanie nowych technologii, 
 szkolenie przedstawicieli przemysłu zgodnie z PN-EN ISO, 
 opracowywanie/opiniowanie nowych metod badania właściwości powłok 

natryskiwanych cieplnie. 
 

2.4. Zakład Galwanotechniki – ZG 

Do zadań Zakładu Galwanotechniki należy: 

– prowadzenie prac związanych z technologiami elektrochemicznego 
i chemicznego uszlachetniania powierzchni wyrobów – w szczególności 
z technologiami wytwarzania powłok metalowych, stopowych, 
kompozytowych i konwersyjnych, a także z technologiami polerowania 
elektrochemicznego,  

– wykonywanie prac badawczo-rozwojowych, prac projektowych, badań 
laboratoryjnych i przemysłowych, wdrożeniowych oraz normalizacyjnych,  

– wykonywanie oceny jakości procesów technologicznych, materiałów 
i wyrobów, analiz i rekomendacji Najlepszych Dostępnych Technik (BAT),  

– prowadzenie prac dotyczących metod odzysku materiałowego,  
– uczestniczenie w pracach stowarzyszeń w celu rozpowszechniania wiedzy 

w zakresie galwanotechniki,  
– doradztwo techniczne,  
– szkolenia specjalistyczne teoretyczne i praktyczne,  
– usługi techniczne i technologiczne. 

 

W ramach Zakładu działają: 
2.4.1. Pracownia Powłok Metalowych i Konwersyjnych  ZG-1 

Do zadań Pracowni ZG-1 należy: 
– opracowywanie procesów osadzania i badanie właściwości powłok 

metalowych, w szczególności powłok z miedzi, srebra i cynku,  
– opracowywanie procesów wytwarzania i badanie właściwości powłok 

konwersyjnych, w szczególności tlenkowych uzyskiwanych techniką 
anodowego utleniania na stopach metali lekkich i ich barwienia,  

– opracowywanie procesów polerowania chemicznego i elektrochemicznego,  
– prowadzenie procesów wytwarzania powłok w zależności od różnych 

warunków osadzania, 
– doradztwo w zakresie minimalizacji zużycia wody, redukcji stężeń w ściekach 

popłucznych oraz odzysku bezpośredniego w liniach galwanicznych,  
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– doradztwo techniczne i technologiczne z uwzględnieniem przepisów REACH. 
 
2.4.2. Pracownia Powłok Funkcjonalnych i Odzysku Materiałowego ZG-2 

Do zadań Pracowni ZG-2 należy: 
– opracowywanie procesów wytwarzania i badanie właściwości powłok 

funkcjonalnych, spełniających określone wymagania techniczne, 
– badanie struktury i właściwości powłok funkcjonalnych, 
– badanie metodami elektrochemicznymi przebiegu procesów elektrodowych 

i korozyjnych, 
– doradztwo techniczne i technologiczne, 
– prowadzenie badań dotyczących metod odzysku materiałowego. 

 
2.4.3. Pracownia Powłok Stopowych i Kompozytowych ZG-3 

Do zadań Pracowni ZG-3 należy: 
– opracowywanie procesów elektrochemicznych i chemicznych wytwarzania 

powłok stopowych i kompozytowych (metal-faza dyspersyjna) 
o właściwościach ochronnych, dekoracyjnych i technicznych, 

– badanie i rozwój technologii osadzania powłok galwanicznych metodą 
selektywną tamponową, 

– badanie struktury i właściwości powłok stopowych i kompozytowych,  
– badanie przebiegu procesów elektrodowych i korozyjnych metodami 

elektrochemicznymi, 
– prace wdrożeniowe, ekspertyzy, doradztwo techniczne i technologiczne, 
– usługi w zakresie nakładania powłok ze stopów metali szlachetnych 

o zastosowaniach dekoracyjnych i funkcjonalnych, 
– usługi techniczne w zakresie analizy kąpieli galwanicznych. 

 

2.5. Zakład Techniki Specjalnej – ZT 

Do zadań Zakładu Techniki Specjalnej należy prowadzenie prac naukowo-badawczych 
w zakresie techniki specjalnej, materiałów wybuchowych oraz mechanicznych urządzeń 
zabezpieczających i lekkich przegród budowlanych, w szczególności: 

– prowadzenie działalności naukowej w zakresie techniki specjalnej, 
– projektowanie konstrukcji specjalnych, 
– modelowanie parametrów balistycznych konstrukcji specjalnych oraz 

symulowanie ich przebiegu, 
– wytwarzanie i montaż wyrobów specjalnych,  
– weryfikacja eksperymentalna konstrukcji wyrobów specjalnych, 
– prowadzenie działalności normalizacyjnej poprzez udział w pracach 

międzynarodowych i europejskich technicznych komitetów normalizacyjnych 
oraz opracowywanie i opiniowanie norm, dotyczących mechanicznych 
urządzeń zabezpieczających i przegród budowlanych, 

– uczestniczenie w pracach stowarzyszeń i izb gospodarczych w celu 
rozpowszechnienia wiedzy w zakresie roli Instytutu Sieci w dziedzinie 
mechanicznych urządzeń zabezpieczających,  

– badanie wyrobów pirotechniki widowiskowej i teatralnej, 
– prowadzenie działalności w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych, 

wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, 
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– prowadzenie działalności koncesjonowanej w dziedzinie wytwarzania 
i obrotu materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz technologii 
o przeznaczeniu policyjnym i/lub wojskowym, 

– produkcja i sprzedaż tabliczek znamionowych do urządzeń ocenianych 
i certyfikowanych w Instytucie Sieci, 

– realizacja prac badawczych w zakresie techniki specjalnej, materiałów 
wybuchowych oraz mechanicznych urządzeń zabezpieczających i lekkich 
przegród budowlanych, 

– prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez rozpowszechnianie wiedzy 
i najnowszych osiągnięć nauki w dziedzinie mechanicznych urządzeń 
zabezpieczających i lekkich przegród budowlanych,  

– prowadzenie działalności badawczej w zakresie nowych metodyk 
badawczych mechanicznych urządzeń zabezpieczających i lekkich przegród 
budowlanych, 

– opracowywanie ekspertyz i specyfikacji technicznych. 
 
W ramach Zakładu działa:   

2.5.1. Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających LB-1 

Do zadań Laboratorium LB-1 należy: 

 prowadzenie badań wyrobów i usług objętych zakresem akredytacji 
na podstawie dokumentacji systemu jakości, 

 utrzymywanie systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami 
normy PN-EN ISO/IEC 17025, 

 systematyczne szkolenie personelu. 

2.6. Zakład Powłok Ochronnych – ZP   
Do zadań Zakładu – ZP należy: 

– prowadzenie prac badawczych o charakterze technologicznym dla wszystkich 
technik malarskich ze szczególnym uwzględnieniem technologii pokrywania 
farbami proszkowymi i sproszkowanymi tworzywami (elektrostatycznie 
i fluidyzacyjnie),  

– badania właściwości powłok ochronnych i materiałów lakierowych, 
– opracowywanie technologii malowania dla różnych wymagań odbioru powłok 

wraz z doborem zestawów powłokowych oraz badaniem ich właściwości oraz 
metod aplikacji, 

– wdrażanie wszystkich technologii nanoszenia powłok lakierowych 
i tworzywowych, od przygotowania powierzchni pod powłoki do gotowego 
wyrobu,  

– badanie antykorozyjnych zestawów lakierowych w celu uzyskania Krajowej 
Oceny Technicznej (KOT), 

– opracowywanie opinii, ekspertyz i konsultacji w dziedzinie powłok 
lakierowych i tworzywowych na każdym poziomie technicznym,  

– opracowywanie założeń projektowych lakierni i działów obróbki 
powierzchniowej, 

– organizowanie szkoleń teoretycznych i praktycznych,  
– inspekcje i nadzory wykonawcze oraz kontrole jakości wykonywanych 

zabezpieczeń antykorozyjnych,  
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– badanie i inspekcje kontrolne w ramach systemów jakości QUALICOAT 
i QUALANOD, wydawanie opinii dla celów sądowych. 

W ramach Zakładu działają: 

2.6.1. Pracownia usług i produkcji preparatów chemicznych ZP-1 

Produkcja preparatów chemicznych w tym m.in.:  

 Plastizole PCW – materiały powłokowe do wytwarzania powłok 
chemoodpornych (do temp. 70°C), stosowane do izolacji zawieszek 
galwanizerskich, obudów akumulatorów (odporność na kwasy), uchwytów, 
urządzeń do obróbki luźnym ścierniwem (odporność na ścieranie),  

 pasta OC-74 – ochrona powierzchni stali przed powstawaniem zgorzeliny 
i odwęgleniem w procesach wyżarzania i hartowania w zakresie temperatur 
450°C - 860°C,  

 pasta NGA-35 – ochrona powierzchni stali przed dyfuzją azotu w procesach 
azotowania w zakresie temperatur 450°C - 600°C,  

 pasta CP-21 – ochrona powierzchni stali przed dyfuzją węgla w procesach 
nawęglania w proszkach w zakresie temperatur 750°C - 950°C,  

 pasta CG-74 – ochrona powierzchni stali przed dyfuzją węgla w procesach 
nawęglania gazowego oraz przed dyfuzją węgla i azotu w procesach 
węgloazotowania gazowego w zakresie temperatur 800°C - 960°C,  

 lakiery szybkoschnące o specjalnym przeznaczeniu np. do malowania 
gwoździ.  

 
Wykonywanie usług w zakresie: 

 malowania materiałami ciekłymi i proszkowymi,  
 nanoszenia fluidalnego materiałów powłokowych,  
 nanoszenia powłok specjalnych: odpornych na produkty spożywcze, 

chemoodpornych na zbiorniki i reaktory (powłoki z polietylenu, PCW, 
poliamidu i polimerów fluorowych),  

 zabezpieczenia wieszaków galwanizerskich plastizolem PCW. 

2.6.2. Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych LB-3 

Do zadań Laboratorium LB-3 należy: 

– prowadzenie badań właściwości fizyko-chemicznych wyrobów lakierowych, 
– badania właściwości powłok lakierowych, 
– przyspieszone badania korozyjne powłok lakierowych i metalowych objęte 

zakresem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji – nr akredytacji AB 240. 
 

2.7. Zakład Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej – ZB 

Do zadań Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej należy:  

 wykonywanie opracowań technologicznych z zakresu inżynierii 
materiałowej, 

 wykonywanie badań wytrzymałościowych, tribologicznych oraz badań 
struktury i składu chemicznego metali, ich stopów i materiałów 
niemetalowych, 
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 wykonywanie ekspertyz w zakresie określania przyczyn uszkodzeń części 
maszyn i konstrukcji, 

 prowadzenie badań dotyczących innowacyjnych rozwiązań materiałowych 
i konstrukcyjnych w medycynie, 

 badanie mechanizmów zużycia materiałów, 
 rozwijanie technologii dynamicznej powierzchniowej obróbki plastycznej, 
 badania właściwości trybologicznych materiałów, 
 badanie metodami niszczącymi właściwości materiałów i części maszyn oraz 

rozwijanie metod pomiarowych służących do tego celu, 
 rozwój procesów projektowania i wytwarzania implantów w inżynierii 

biomedycznej z wykorzystaniem technik obrazowania medycznego, 
 badanie właściwości mechanicznych i strukturalnych układu mięśniowo-

szkieletowego człowieka, 
 modelowanie procesów biologicznych oraz właściwości biomateriałów 

i powłok antybakteryjnych, 
 analiza biotribologiczna oraz biomechanika uszkodzeń stawów, 
 zastosowanie technologii przyrostowych (3D) oraz konwencjonalnych 

technik wytwarzania w produkcji wyrobów medycznych i urządzeń 
na potrzeby inżynierii biomedycznej. 

 

W ramach Zakładu działają: 

2.7.1. Pracownia Badań Wytrzymałościowych ZB-1 

Do zadań Pracowni  ZB-1 należy: 

 badanie właściwości mechanicznych biomateriałów, materiałów po 
procesach obróbki cieplnej oraz po dynamicznej powierzchniowej obróbce 
plastycznej, 

 określanie charakterystyk wytrzymałościowych materiałów po procesach 
technologicznych, 

 opracowywanie procesów technologicznych dynamicznej powierzchniowej 
obróbki plastycznej, 

 usługi w zakresie przeprowadzania dynamicznej powierzchniowej obróbki 
plastycznej niewielkich serii elementów maszyn, 

 pomiary naprężeń własnych metali po procesach dynamicznej 
powierzchniowej obróbki plastycznej na potrzeby inżynierii biomedycznej, 

 badanie mechanizmów odkształceń materiałów metodą cyfrowej korelacji 
obrazu DIC. 

 

2.7.2. Pracownia Badań Strukturalnych ZB-2 

Do zadań Pracowni ZB-2 należy: 

 analiza składu chemicznego stopów żelaza i metali,  
 badanie mikrostruktury materiałów, w tym stopów metali, warstw dyfuzyj-

nych i powłok, 
 badanie grubości warstw i powłok, 
 badania powłok otrzymywanych elektrolitycznie do zastosowań 

biomedycznych, 
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 analiza konstrukcyjno – technologiczna rusztowań (skafoldów) na potrzeby 
inżynierii tkankowej, 

 ocena jakości połączeń nierozłącznych, 
 badania twardości materiałów. 

2.7.3. Pracownia Warstwy Wierzchniej ZB-3 

Do zadań Pracowni  ZB-3 należy: 
 badania materiałów konstrukcyjnych na zużycie w procesie tarcia, 
 prowadzenie badań wpływu i rodzaju parametrów technologicznych 

wytwarzania warstw wierzchnich na właściwości materiałów, 
 badanie adhezji warstwa-podłoże, 
 badania właściwości mechanicznych metodą DSI, 
 badanie aspektów energetycznych podczas umacniania materiałów 

z wykorzystaniem metod DSI. 
 

2.7.4. Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części  
Maszyn i Konstrukcji LB-4 

Do zadań Laboratorium LB-4 należy: 
– realizacja badań metodami niszczącymi właściwości wytrzymałościowych 

materiałów i części maszyn. 
– w ramach akredytacji AB 342 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji 

prowadzonych prac usługowych w zakresie badań wytrzymałościowych, 
trybologicznych, badań struktury metali i stopów, 

– prowadzenie badań strukturalnych tj. mikrostruktury i makrostruktury. 

Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z procedurami zatwierdzanymi przez PCA. 

 

2.8.  Liderzy Obszarów Badawczych – LO 

Zakres działania Liderów Obszarów Badawczych określa pkt. V.1 Regulaminu. 

 

2.9.  Zespół Przygotowania i Monitorowania Projektów – ZO 

 Do zadań Zespołu Przygotowania i Monitorowania Projektów należy w szczególności: 
– obsługa organizacyjna i administracyjna związana ze wsparciem działań 

prowadzonych przez jednostki organizacyjne Instytutu Sieci w procesie 
pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów badawczych, rozwojowych oraz 
inwestycyjnych, 

– działania informacyjne i inicjujące w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów 
krajowych, funduszy strukturalnych i międzynarodowych, 

– obsługa procesu przygotowania wniosków projektowych we współpracy 
z wnioskodawcami, 

– monitorowanie realizacji i utrzymania trwałości projektów przez jednostki 
organizacyjne Instytutu Sieci, 

– prowadzenie baz danych o projektach, 
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– współpraca z publicznymi oraz prywatnymi (krajowymi i zagranicznymi) 
instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 

– doradztwo w sprawach związanych z tworzeniem konsorcjów z udziałem 
instytucji z otoczenia gospodarczego, 

– monitorowanie i kontrola przebiegu realizacji projektu, 
– inicjowanie oraz przygotowywanie nowych koncepcji projektowych. 

 

3. Zadania komórek organizacyjnych podległych Zastępcy Dyrektora 
ds. Finansowych 
 

3.1. Główny  Księgowy – EK 

Do obowiązków Głównego  Księgowego należy w szczególności: 
 opracowanie i nadzór nad realizacją polityki rachunkowości Instytutu Sieci, 
 prowadzenie rachunkowości Instytutu Sieci zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i polityką rachunkowości, 
 nadzór nad prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, 
 nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, 
 sporządzanie sprawozdań finansowych, 
 współpraca z biegłym rewidentem, 
 nadzór oraz kontrola prawidłowości rozliczania otrzymanych środków 

budżetowych, 
 prowadzenie gospodarki  finansowej Instytutu Sieci w tym: 

– wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 
– zabezpieczanie, pod względem finansowym, umów zawieranych przez 

Instytut Sieci, 
– nadzór nad terminowym ściąganiem należności oraz regulowaniem 

zobowiązań, 
 współpraca z bankami,  
 organizowanie inwentaryzacji składników majątku Instytutu Sieci, 
 nadzór nad: 

– procedurą potwierdzania sald z kontrahentami, 
– rozliczaniem inwentaryzacji,  
– prowadzeniem wszystkich ewidencji księgowych, 

 kontrola wewnętrzna dokumentów księgowych, 
 nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, 
 udział w opracowywaniu i aktualizacji przepisów wewnętrznych, 
 współpraca z instytucjami zewnętrznymi (MNiSW, Centrum Łukasiewicz,  

NCBiR, NCN, US, ZUS), 
 obsługa kontroli zewnętrznych, 
 współpraca z rzecznikiem patentowym, 
 nadzór merytoryczny i organizacyjny nad podległymi komórkami, 
 nadzorowanie trybu i prawidłowości zawieranych umów z tytułu najmu 

powierzchni w nieruchomościach należących do Instytutu Sieci, dzierżawy 
urządzeń i instalacji oraz usług medycznych, 
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 nadzorowanie trybu i prawidłowości zawieranych umów na wykonywane 
prace i kalkulacji cenowych, 

 sporządzanie raportów (okresowych i rocznych) oraz sprawozdań 
statystycznych o kosztach, dochodach i wyniku finansowym, 

 kontrolowanie wydatków w ramach posiadanych limitów. 
 

3.1.1 Dział Księgowości – EK-1 

Do zadań Działu należy: 

– prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego i obrotowego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami,  

– prowadzenie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym 
z podziałem na poszczególne zlecenia oraz miejsca powstawania kosztów,  

– prowadzenie ewidencji kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania 
przychodów dla celów podatkowych, 

– prowadzenie rejestracji i komputerowe przetwarzanie wszystkich 
zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów z zakresu zdarzeń finansowo-
ekonomicznych, 

– obsługa kasowa i bankowa pracowników i kontrahentów, 
– analiza i windykacja należności, 
– analiza oraz regulowanie zobowiązań, 
– sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od 

osób prawnych i podatku VAT, 
– powadzenie wewnętrznej kontroli wszystkich dokumentów księgowych, 
– prowadzenie kasy Instytutu Sieci,  
– przygotowanie niezbędnych dokumentów do sądu w przypadku spraw 

spornych, 
– gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji księgowej wymaganej 

przepisami zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, 
– udział w przygotowaniu sprawozdań sporządzanych w Instytucie Sieci, 
– prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem wynagrodzeń 

pracowników Instytutu Sieci z tytułu umowy o pracę, 
– prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem wynagrodzeń z tytułu 

umów cywilno-prawnych, 
– prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb GUS w zakresie działania 

komórki, 
– wystawianie niezbędnych poleceń księgowania oraz not księgowych, 
– udział w przygotowaniu sprawozdań sporządzanych w Instytucie Sieci, 
– ustalanie przychodów, kosztów ich uzyskania i wyników na koniec każdego 

miesiąca,  
– rozliczanie kosztów według pozycji kalkulacyjnych komórek organizacyjnych 

i zleceń, sporządzanie raportów dla zakładów merytorycznych, 
– finansowe rozliczanie inwestycji własnych i dotowanych, 
– finansowe rozliczanie projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe 
Centrum Nauki, Fundusze Unijne oraz z innych środków budżetowych, 

– obsługa rachunków bankowych Instytutu Sieci. 

3.1.2. Dział Płac – EK-2 
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Do zadań Działu Płac należy: 

– prowadzenie dokumentacji związanej z ustalaniem i rozliczaniem 
wynagrodzeń pracowników Instytutu Sieci z tytułu umowy o pracę, 

– prowadzenie dokumentacji związanej z ustalaniem i rozliczaniem 
wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych, 

– prowadzenie rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 

– prowadzenie dokumentacji związanej z Pracowniczym Programem 
Oszczędnościowym oraz Grupowym Ubezpieczeniem pracowników, 

– prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie list wypłat ekwiwalentu za środki 
czystości, 

– analiza rozrachunków z urzędami skarbowymi w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych, 

– analiza rozrachunków z ZUS z tytułu składek, 
– prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb GUS w zakresie działania 

komórki, 
– sporządzanie deklaracji rozliczeniowych w zakresie ubezpieczeń społecznych 

podatków i innych wynikających z obowiązujących przepisów, 
– wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów osobistych 

pracowników oraz ustalenia podstaw rent i emerytur, 
– archiwizacja dokumentów dotyczących wynagrodzeń zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

3.2. Zespół Analiz, Komercjalizacji i Sprzedaży – EA 

Do zadań Zespołu należy: 

– udział w sporządzaniu rocznych planów Instytutu Sieci w zakresie 
planowanej sprzedaży prac wykonywanych przez poszczególne zakłady 
badawcze z uwzględnieniem rodzajów działalności, 

– opracowanie projektów umów, kalkulacji cenowych, dokumentów odbioru 
prac wykonywanych przez komórki organizacyjne Instytutu Sieci dla 
odbiorców zewnętrznych, 

– prowadzenie korespondencji w zakresie zadań zespołu, 
– opracowywanie umów z tytułu wynajmu powierzchni w nieruchomościach 

należących do Instytutu Sieci, umów dzierżawy urządzeń i instalacji, 
– fakturowanie sprzedaży prac badawczych oraz pozostałej sprzedaży, 
– analiza rentowności sprzedaży w odniesieniu do poszczególnych zleceń, 
– kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych pracowników oraz gości 

przyjeżdżających do Instytutu Sieci, 
– udział w przygotowaniu sprawozdań sporządzanych w Instytucie Sieci, 
– udział w sporządzaniu rocznych planów Instytutu Sieci w zakresie 

planowanej sprzedaży prac przez poszczególne zakłady naukowe 
z uwzględnieniem rodzajów działalności, 

– opracowywanie projektów umów, kalkulacji cenowych, dokumentów odbioru 
prac wykonywanych przez komórki organizacyjne Instytutu Sieci dla 
odbiorców zewnętrznych, 

– prowadzenie rejestrów umów zgodnie z ustalonymi wzorami, 
– wspomaganie zakładów badawczych w zakresie komercjalizacji wyników 

badań, 
– fakturowanie sprzedaży prac badawczych oraz pozostałej sprzedaży, 
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– analiza rentowności sprzedaży w odniesieniu do poszczególnych zleceń, 
– prowadzenie rejestrów umów zgodnie z ustalonymi wzorami, 
– współpraca z rzecznikiem patentowym w zakresie obsługi administracyjnej 

związanej ze zlecaniem zgłoszeń do Urzędu Patentowego, 
– czuwanie nad terminami przedłużania ochrony patentów, praw ochronnych 

i zarejestrowanych znaków towarowych oraz informowanie o konieczności 
wnoszenia opłat za przedłużanie ochrony, 

– prowadzenie rejestrów i archiwum projektów wynalazczych Instytutu Sieci, 
– prowadzenie ewidencji pracowniczego projektu wynalazczego w ramach 

wewnętrznego rejestru Instytutu Sieci, 
– wykonywanie analiz ekonomicznych zleconych przez przełożonych, 
– sporządzanie rocznych planów Instytutu Sieci w zakresie planowanych 

przychodów i kosztów, 
– analiza wykonania rocznych planów rzeczowo-finansowych. 

V. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE  LIDERÓW 
OBSZARÓW I KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 

1. Liderzy obszarów badawczych 

Zakres prac liderów obszarów badawczych obejmuje: 
 coroczne przygotowanie założeń do  planu prac badawczych Instytutu Sieci, 
 uzgadnianie i  inicjowanie wspólnie z Zastępcą Dyrektora ds. Badawczych 

i Kolegium ds. Badań  i Wdrożeń tematyki prac badawczych i rozwojowych, 
 współpraca z  Radą Instytutu Sieci w zakresie prac badawczych i rozwoju 

kadry badawczej, 
 pomoc przy przygotowywaniu indywidualnych wniosków na projekty 

badawcze i zamawiane, 
 współpraca merytoryczna z kierownikami zakładów, a także z Zespołem 

Przygotowania i Monitorowania Projektów. 
 merytoryczny  nadzór na realizacją programów badawczych (projektów), 

 

2. Kierownicy zakładów badawczych 

2.1. Do podstawowych obowiązków  na stanowisku kierownika  zakładu badawczego 
należy: 

 współdziałanie z Dyrektorem, z Zastępcą Dyrektora ds. Badawczych oraz 
liderami obszarów w zakresie merytorycznej, finansowej i technicznej 
działalności zakładu, 

 współpraca z kierownikami pracowni w zakresie tematyki badawczej 
zakładu, 

 pozyskiwanie zamówień na prace badawcze z przemysłu w celu zapewnienia 
zwiększonego dopływu środków finansowych do Instytutu Sieci, 

 nadzór merytoryczny nad realizacją tematów zleconych usług oraz 
terminowym ich wykonaniem,  

 rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem zakładu, 
prowadzenie, we współpracy z kierownikami pracowni, polityki kadrowej, 



Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej 
Regulamin Organizacyjny 

 

Strona 29 z 32 
 

szkoleniowej oraz w zakresie doskonalenia technicznego wyposażenia 
laboratoriów, 

 nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przepisów BHP i ppoż., 
 stałe podnoszenie własnych kwalifikacji oraz umożliwianie podwyższania 

kwalifikacji podległych pracowników. 
 

2.2. Kierownik zakładu badawczego jest odpowiedzialny za całokształt zagadnień 
związanych z działalnością podległej komórki organizacyjnej, jak: 

– analiza wniosków z audytów zewnętrznych, opracowywanie ustaleń z nich 
wynikających oraz informowanie  Dyrektora  o przebiegu ich realizacji, 

– kontrolowanie przestrzegania poufności wykonywanych zadań, 
– stała kontrola dokładności i rzetelności prowadzonych prac, 
– zapewnienie terminowej realizacji zleceń klientów oraz rzetelne spełnianie 

wymagań jakościowych, 
– inne działania związane z kontrolą wewnętrzną zakładu. 

3. Kierownik Zakładu Certyfikacji – NC 

3.1. Do podstawowych obowiązków na stanowisku Kierownika Zakładu Certyfikacji 
należy: 

 współdziałanie z Dyrektorem oraz z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Systemu 
Zarządzania Jakością w zakresie realizacji ustanowionej polityki jakości, 

 nadzór nad opracowywaniem, wdrażaniem i przestrzeganiem procedur 
zapewniających funkcjonowanie Zakładu Certyfikacji zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN ISO/IEC 17065, 

 sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowym wykonywaniem 
obowiązków służbowych przez podległych pracowników, 

 zapewnienie prawidłowej organizacji pracy oraz sprawnego i prawidłowego 
wykonywania zadań kierowanej komórki organizacyjnej, 

 wyznaczanie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy w ramach zakresu 
obowiązków, 

 przestrzeganie i nadzorowanie przestrzegania poufności oraz  bezstronności 
w zakresie prowadzonych prac, 

 nadzór nad archiwizacją dokumentacji dotyczącej działalności komórki 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 stałe podnoszenie własnych kwalifikacji oraz umożliwianie podwyższania 
kwalifikacji personelu, 

 wykonywanie zadań, obowiązków oraz przestrzeganie procedur 
wynikających z Systemu Zarządzania Jakości wprowadzonego w Instytucie 
Sieci, 

 nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przepisów BHP i ppoż., 
 inne działania związane z kontrolą wewnętrzną zakładu. 

 
3.2. Kierownik Zakładu Certyfikacji odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień 
związanych z działalnością podległej mu komórki organizacyjnej, jak: 



Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej 
Regulamin Organizacyjny 

 

Strona 30 z 32 
 

– analiza wniosków z audytów zewnętrznych i wewnętrznych, opracowywanie 
ustaleń z nich wynikających oraz informowanie Dyrektora oraz Pełnomocnika 
Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością o przebiegu ich realizacji, 

– kontrolowanie przestrzegania poufności i bezstronności wykonywanych 
zadań,  

– stała kontrola dokładności i rzetelności prowadzonych prac,  
– zapewnienie terminowej realizacji zleceń klientów oraz rzetelne spełnianie 

wymagań jakościowych. 

4. Kierownicy Działów, Pracowni, Laboratoriów 

4.1. Do podstawowych obowiązków na stanowiskach Kierowników Działów, Pracowni 
i Laboratoriów należy: 

 zapewnienie prawidłowej organizacji pracy oraz sprawnego i prawidłowego 
wykonywania zadań kierowanej komórki organizacyjnej, 

 wyznaczanie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy, w ramach zakresu 
obowiązków, 

 podejmowanie decyzji operatywnych w ramach kompetencji lub 
upoważnienia przełożonego, 

 przygotowywanie wniosków, opinii oraz propozycji usprawnień w zakresie 
funkcjonowania kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej, 

 gromadzenie i aktualizacja przepisów z zakresu działania komórki 
organizacyjnej, 

 dbałość o ład i porządek stanowisk pracy w pomieszczeniach, 
 nadzór nad archiwizacją dokumentacji dotyczącej działalności komórki 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 zabezpieczenie mienia Instytutu Sieci pozostającego w dyspozycji komórek 

podległych oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją tego mienia, 
 organizowanie prac zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także 
egzekwowanie ich przestrzegania, 

 stałe podnoszenie własnych kwalifikacji oraz umożliwianie podwyższania 
kwalifikacji personelu, 

 dbałość o dyscyplinę podległych pracowników, 
 wykonywanie zadań, obowiązków oraz przestrzeganie procedur 

wynikających z systemu jakości wprowadzanego w Instytucie Sieci. 

VI. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

1. Obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności pracowników Instytutu Sieci 
na poszczególnych stanowiskach pracy są określone w zakresach czynności 
pracowników (dalej „zakresy”), które sporządzane są dla każdego pracownika.  

2. Za sporządzanie i dostarczenie zakresów do Działu Spraw Pracowniczych – NP oraz 
ich aktualizację (w uzasadnionych przypadkach lub wg potrzeb pracodawcy) 
odpowiedzialni są kierownicy zakładów, działów. 

3. Za przechowywanie i kompletację akt osobowych odpowiada Dział Spraw 
Pracowniczych. 
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4. Obowiązki pracowników akredytowanych laboratoriów są spisane w odpowiednich 
Księgach Jakości dotyczących danego laboratorium. 

5. Wzór dokumentu pod nazwą „Zakres czynności pracownika” wprowadzany jest 
Zarządzeniem Dyrektora. 

 
VII. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ JAKO 
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA 

 
1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej jako Jednostka 

Certyfikująca Wyroby posiada Certyfikat Akredytacji Nr AC 041 wydany przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 

2. Zadania Instytutu Sieci jako Jednostki Certyfikującej realizuje Zakład Certyfikacji 
– NC. Nadzór nad Jednostką Certyfikującą sprawuje Dyrektor. 

3. Kierownik Zakładu Certyfikacji jest odpowiedzialny za działalność Zakładu 
Certyfikacji. 

4. Kierownik Zakładu Certyfikacji podejmuje decyzje w zakresie: udzielania, 
utrzymania, rozszerzenia, ograniczenia, zawieszenia i cofnięcia lub odmowy 
udzielenia certyfikacji, na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora. 

5. Do zadań Zakładu Certyfikacji – NC należy:  
– prowadzenie certyfikacji wyrobów w obszarze mechanicznych urządzeń 

zabezpieczających, wyrobów budowlanych i innych wynikających 
z działalności statutowej Instytutu Sieci. 

6. Certyfikacja wyrobów prowadzona jest w zakresie: 
– obowiązkowym, w którym ocenia się zgodność wyrobów według wymagań 

wynikających z aktualnych przepisów prawnych, dyrektyw i norm 
zharmonizowanych i innych dokumentów normatywnych, 

– dobrowolnym (z wyjątkiem wyrobów objętych certyfikacją obowiązkową), 
w którym ocenia się zgodność wyrobów według wymagań zawartych 
w obowiązujących przepisach prawnych, normach oraz w kryteriach 
technicznych. 

7. W strukturach Instytutu Sieci, dla potrzeb realizacji zadań związanych 
z certyfikacją, powołano: 
 
7.1. Radę Zarządzającą ds. Certyfikacji, 

7.2. Komitet Techniczny. 

7.1. Rada Zarządzająca  ds. Certyfikacji 
Rada została powołana w celu zapewnienia zrównoważonego reprezentowania stron 
zainteresowanych procesami certyfikacji w Jednostce Certyfikującej. 
Jest organem pełniącym funkcję mechanizmu chroniącego bezstronność Instytutu jako 
Jednostki Certyfikującej, biorącym udział w opracowywaniu polityki dotyczącej 
bezstronności jednostki w zakresie jej działalności, określonej udokumentowanym 
systemem jakości, w odniesieniu do p. 5.2 normy PN-EN ISO/IEC 17065 oraz 
w rozpatrywaniu odwołań składanych przez klientów, które dotyczą potencjalnych 
naruszeń bezstronności w ramach prowadzonych procesów certyfikacji. 
 
7.2. Komitet Techniczny 
Komitet jest organem bezstronnym i doradczym. Podstawowym zadaniem Komitetu 
Technicznego jest wydawanie opinii dotyczącej udzielenia certyfikacji przez Sieć 
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Badawcza  Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej. W skład Komitetu powoływani 
są niezależni  eksperci posiadający odpowiednią wiedzę oraz przygotowanie techniczne 
i merytoryczne, umożliwiające im rzetelny udział w rozpatrywaniu zagadnień 
zgłaszanych przez Jednostkę Certyfikującą. 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy ustaw. 
2. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego następują w trybie i na zasadach 

określonych dla jego nadania. 
3. Z dniem 1 stycznia 2020 r. traci moc Regulamin Organizacyjny Instytutu 

Mechaniki Precyzyjnej z 30 października 2013 r. 
4. Regulamin Organizacyjny Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki 

Precyzyjnej wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
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