
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 52/2016 

Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie 

z dnia 28.12.2016 r. 

 

 

Zmiany podlegające wprowadzeniu do Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Instytutu 

Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie: 

 

 

1) w § 13 ust. 3 pkt. 4) otrzymuje brzmienie: „4) Zakład Biologii Molekularnej. 

2) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-

Administracyjnych są podporządkowane następujące komórki organizacyjne: 

1) Dział Administracji, 

2) Dział Zamówień Publicznych i Umów, 

3) Sekcja Informatyki, 

4) Sekcja Eksploatacji i Aparatury Medycznej, 

5) Inspektor p.poż.”, 

3) w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zakład Biologii Molekularnej 

1) prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie biologii molekularnej chorób 

reumatycznych i innych, związanych z przedmiotem działania Instytutu, 

2) prowadzi badania metodyczne nad wypracowaniem technik diagnostycznych 

umożliwiających ich zastosowanie przy regeneracji chrząstki stawowej, 

3) współpracuje w zakresie prac naukowych z klinikami i zakładami Instytutu oraz 

placówkami badawczymi spoza Instytutu, 

4) prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie szkolenia podyplomowego, 

W zakładzie odbywają się praktyki studentów uczelni wyższych.”, 

4) w § 24 ust. 1 dopisuje się: „W Dziale Administracji wyodrębnia się Sekcję Zaopatrzenia 

oraz Sekcję Transportu.”, 

5) w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Sekcja Informatyki  

1) utrzymuje system teleinformatyczny Instytutu, 

2) zapewnia pełną gotowość techniczną i eksploatacyjną sprzętu informatycznego Instytutu 

przez: świadczenie drobnych napraw oraz współpracę z firmami konserwującymi sprzęt, 

3) prowadzi nadzór nad realizacją szkoleń dla wszystkich użytkowników technologii 

informatycznej.”, 

4) w § 24 dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust.4, 

5) w § 24 dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 5, 

6) zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 17 czerwca 2011 r., 

określający schemat organizacyjny Instytutu, który stanowi załącznik nr 1, 

7) zmienia się załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 17 czerwca 2011 r., 

określający wykaz symboli komórek organizacyjnych, który stanowi załącznik nr 2. 

 


