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ZARZĄDZENIE Nr 50
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI
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z dnia 14 października 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki
budżetowej pod nazwą "Narodowy Instytut Samorządu
Terytorialnego"
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 36 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 września 2015 r. w
sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej pod nazwą "Narodowy Instytut
Samorządu Terytorialnego" (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 56) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 wyrazy "Ministrowi Administracji i Cyfryzacji" zastępuje się wyrazami
"ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej";
2) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK
STATUT NARODOWEGO INSTYTUTU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
§ 1.
1. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, zwany dalej "Instytutem", jest państwową
jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. Siedzibą Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego jest Łódź.

§ 2.
1. Instytut realizuje zadania na rzecz harmonijnego rozwoju samorządu terytorialnego i
podnoszenia standardów jego działania, a także zadania związane z prowadzeniem badań i
analiz w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.
2. Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) opracowywanie ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących stanu funkcjonowania
samorządu terytorialnego i jego organów;
2) opracowywanie koncepcji zmian aktów prawnych dotyczących samorządu
terytorialnego;
3) działalność wydawnicza i promocyjna oraz edukacyjna i szkoleniowa, w tym
gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji, wyników badań i prac
rozwojowych w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu w formie publikacji,
konferencji, sympozjów, seminariów krajowych i międzynarodowych;
4) wsparcie samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania jakością oraz rozwoju
potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego;
5) realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w
tym Unii Europejskiej;
6) popularyzowanie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowy eadministracji.
§ 3. W ramach wykonywanych zadań Instytut w szczególności:
1) współpracuje z:
a) organami administracji rządowej i samorządowej,
b) organizacjami pozarządowymi,
c) krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi;
2) wdraża programy i projekty oraz monitoruje ich realizację.
§ 4.
1. W skład Instytutu wchodzą:
1) Dyrektor Instytutu;
2) Zastępca Dyrektora Instytutu;
3) Główny księgowy;
4) Sekretariat;
5) Zespół do spraw działalności promocyjnej, szkoleniowej i wydawniczej;
6) Zespół do spraw realizacji projektów;
7) Zespół do spraw analiz i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
2. Przy Dyrektorze Instytutu działa Rada Programowa.
3. Regulamin organizacyjny Instytutu ustala, w drodze zarządzenia, Minister Spraw

Wewnętrznych i Administracji na wniosek Dyrektora Instytutu.
§ 5.
1. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem i reprezentuje go jednoosobowo na zewnątrz.
3. W razie nieobecności Dyrektora Instytutu pracą Instytutu kieruje Zastępca Dyrektora
Instytutu.
4. Zastępcę Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji.
5. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem przy pomocy Zastępcy Dyrektora Instytutu,
Głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4
ust. 1 pkt 5-7.
6. Instytut jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
7. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Instytutu wykonuje Dyrektor
Instytutu.
8. Dyrektor Instytutu może powierzać wykonywanie określonych zadań innym osobom na
podstawie umów cywilnoprawnych, a także upoważniać inne osoby do dokonywania
określonych czynności.
9. Dyrektor Instytutu może upoważnić pracowników Instytutu do podejmowania w jego
imieniu decyzji w określonych sprawach.
10. Dyrektor Instytutu może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach
związanych z funkcjonowaniem Instytutu i wykonywaniem przez niego zadań.
§ 6.
1. Rada Programowa jest podmiotem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Instytutu w
zakresie wykonywania zadań przez Instytut.
2. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
1) opiniowanie planów działalności Instytutu;
2) przedstawianie opinii i wniosków we wszystkich istotnych sprawach związanych z
wykonywaniem zadań przez Instytut.
3. Rada Programowa składa się z 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji spośród osób posiadających wiedzę z zakresu działania
samorządu terytorialnego lub finansów publicznych.
4. Członkowie Rady Programowej wybierają spośród siebie, w głosowaniu tajnym, w
obecności co najmniej 4 członków Przewodniczącego Rady Programowej, który:
1) kieruje jej pracami i reprezentuje ją w kontaktach z innymi podmiotami;
2) zwołuje posiedzenia Rady Programowej i im przewodniczy;
3) ma głos rozstrzygający w przypadku równej liczby głosów członków Rady

Programowej oddanych za i przeciw opinii lub wnioskowi.
5. Rada Programowa przyjmuje opinie i wnioski zwykłą większością głosów.
6. Pracownicy Instytutu nie mogą być członkami Rady Programowej.
7. Za udział w pracach Rady Programowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
8. Koszty działania i obsługi Rady Programowej ponosi Instytut.
9. Rada Programowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu,
zatwierdzonego przez Dyrektora Instytutu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej administracja publiczna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).
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