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REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU 

 

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku zwany dalej MGOK Miastko jest instytucją kultury 

działającą na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr 36/IV/2006 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 

26 maja 2006 roku. 

 

§ 1 

Regulamin określa organizację wewnętrzną i zakresy działania komórek organizacyjnych instytucji. 

Integralną częścią „Regulaminu organizacyjnego” jest schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 

1. 

 

§ 2 

Do podstawowych zadań statutowych należy działalność kulturalna polegająca na: 

1) zapewnieniu mieszkańcom Gminy Miastko zorganizowanych form spędzania wolnego czasu, 
mając na względzie upowszechnianie dorobku szeroko rozumianej kultury, tak materialnej, 
jak i duchowej, 

2) pozyskiwaniu mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej 
wartości, 

3) promocji Ziemi Miasteckiej poprzez działania kulturalne, 
4) tworzeniu i popularyzacja dorobku amatorskiego ruchu artystycznego, 
5) organizacji imprez artystycznych o zasięgu ponadregionalnym, 
6) aktywizowaniu ośrodków wiejskich poprzez współpracę w organizacji imprez 

okolicznościowych, integrujących i festynów rekreacyjno-kulturalnych. 
W szczególności przez: 

1) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, wypożyczanie materiałów 
repertuarowych oraz dzieł sztuki, 

2) prowadzenie nauki języków obcych, 
3) prowadzenie impresariatu artystycznego, 
4) organizowanie imprez rozrywkowych i turystycznych, 
5) świadczenie usług fotograficznych, filmowych i plastycznych oraz innych w zakresie swojej 

działalności, 
6) prowadzenie ognisk artystycznych, kół zainteresowań, zespołów amatorskich, 
7) prowadzenie imprez zleconych (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe, itp.), 
8) prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania dorobku kinematografii polskiej i 

światowej, 
9) prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej, 
10) prowadzenie działalności instruktażowo-merytorycznej, 
11) wynajem pomieszczeń i obiektów. 
12) dokształcanie i doskonalenie umiejętności kadry instruktorskiej, 
13) prowadzenie prac w zakresie metodyki działalności kulturalno-oświatowej, 
14) gromadzenie dokumentacji oraz opracowywanie i upowszechnianie informacji o działalności 

społeczno-kulturalnej Ośrodka, 
15) promowanie i popularyzowanie najlepszych form działalności kulturalnej poza Gminą 

Miastko, 
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16) współpracę z ośrodkami i domami kultury innych miast i gmin, 
17) współpracę z instytucjami artystycznymi jak teatry, galerie, muzea i inne, 
18) współpracę kulturalną z zagranicą, 

 
§ 3 
Siedzibą instytucji jest budynek nr 3 przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Miastku, a terenem działania 
miasto i gmina Miastko. 
Dyrektor instytucji zarządza instytucją, wykonuje obowiązki pracodawcy i reprezentuje ją na 
zewnątrz, kieruje działalnością przy pomocy zastępców, głównego księgowego, w ramach 
określonych kompetencji, a w okresie nieobecności w zakresie udzielonego ograniczonego 
pełnomocnictwa. 
 
§ 4 
Struktura organizacyjna MGOK Miastko to: 
 
DYREKTOR 

 Stanowiska podporządkowane bezpośrednio dyrektorowi 
 Zastępca dyrektora ds. kultury 
 Główny księgowy 
 Dział organizacyjno - administracyjny 
 Stanowisko ds. bhp i ppoż. 
 Stanowisko ds. zamówień publicznych i środków unijnych 

 Działy i stanowiska podlegające zastępcy dyrektora i głównemu księgowemu 
Dyrektor w szczególności: 

 Reprezentuje instytucję na zewnątrz 

 Realizuje politykę kadrową w zakresie wynagrodzeń 

 Zarządza mieniem instytucji 

 Zatwierdza roczny plan rzeczowy i finansowy oraz ich zmiany 

 Zatwierdza informacje i sprawozdania rzeczowe i finansowe z wykonania planu oraz 
całokształtu działalności 

 Nadzoruje i zatwierdza – regulaminy, zarządzenia niezbędne do prawidłowego działania, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. KULTURY 
Podlega bezpośrednio dyrektorowi, kieruje całokształtem działalności merytorycznej, a w 
szczególności: 

 Opracowuje roczny plan rzeczowy całokształtu upowszechniania i promocji kultury w 
podziale na ilościowym i wartościowym w zakresie kosztów bezpośrednio z nimi związanych. 

 Koordynuje działalność kulturalną z pozostałą działalnością w zakresie wspólnych 
przedsięwzięć. 

 Odpowiada za realizację działań upowszechniania kultury w społeczeństwie lokalnym, w 
szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

 Odpowiada za realizację zadań w zakresie ukształtowania tradycji folklorystycznych. 

 Odpowiada za realizację zadań kulturalnych i ich promocję w trybie obowiązujących 
przepisów, w tym ustawy o zamówieniach publicznych. 

 Nadzoruje prace przy sporządzaniu analiz, informacji i sprawozdań z zakresu działalności 
kulturalnej. 

 Koordynuje działalność kulturalną w zakresie terminów i współpracuje z innymi podmiotami 
w tym zakresie. 

 Nadzoruje sporządzanie umów w zakresie działalności kulturalnej. 
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 Tworzy warunki do działalności amatorskiego ruchu artystycznego. 

 Nadzoruje imprezy zlecone o charakterze kulturalnym. 

 Inne związane z działalnością kulturalną. 
Podlegli pracownicy: 

 Instruktor ds. organizacji i promocji imprez 

 Instruktorzy amatorskiego ruchu artystycznego: inst. ds. muzycznych, teatralnych, 
plastycznych, tanecznych 

 Instruktor ds. reklamy 

 Młodszy instruktor zajęć w świetlicach wiejskich 
 
GŁÓWNY KSIĘGOWY 
Podlega bezpośrednio dyrektorowi i kieruje całokształtem gospodarki finansowej, a w szczególności: 

 Opracowuje na podstawie planów merytoryczno-wartościowych roczny plan finansowy w 

ujęciu wartościowym i ich zmiany w ciągu roku, przynajmniej dwukrotnie w roku: na dzień 30 

czerwca i na dzień 31 grudnia, oraz w każdym przypadku przyznania zwiększenia dotacji 

podmiotowej w ciągu roku i przyznania wszelkich dotacji celowych z każdego źródła. 

 Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

finansowych i gospodarczych poprzez złożenie podpisu obok rzeczowego pracownika. 

Odpowiada za: 

 Prowadzenie rachunkowości zgodnie z zatwierdzoną polityką rachunkowości przez dyrektora 

instytucji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

 Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 

 Prawidłowe sporządzanie informacji półrocznych z wykonania planu przychodów i kosztów. 

 Prawidłowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w oparciu o obowiązujące 

przepisy. 

 Pracę podległych pracowników – kasjerka MGOK Miastko. 

 Przygotowanie dokumentacji księgowej do archiwum. 

 Rozliczenia dotacji celowych, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego osób 

prawnych oraz podatków lokalnych i innych opłat. 

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY 

Podlega bezpośrednio dyrektorowi, kieruje i odpowiada za całokształt organizacji i administracji 

instytucji, w szczególności: 

 Całokształt spraw związanych z pracą sekretariatu, dyrektora i zastępcy 

 Opracowuje regulaminy i instrukcje we współpracy z odpowiednimi komórkami oraz 

wprowadza je do stosowania 

 Prowadzi sprawy kadrowe, analizę sytuacji kadrowej i sprawuje kontrolę dyscypliny pracy 

 Oblicza i sporządza listy wynagrodzeń pracowników w ramach umów zleceń, o dzieło i 

honoraryjnych wraz ze wszelkimi świadczeniami i rozliczeniem płac zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi  

 Rozlicza miesięcznie ZUS i podatek dochodowy osób fizycznych 

 Prowadzi sprawy związane z kontrolami zewnętrznymi 

 Opracowuje roczny plan zatrudnienia, płac oraz świadczeń pracowniczych i ich zmian w ciągu 

roku 

 Prowadzi archiwum instytucji 
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Ponadto odpowiada za pracę podległych pracowników: 

 Operator sprzętu audiowizualnego - kinooperator 

 Kasjer 

 Bileter 

 Kierowca 

 Konserwator 

 Sprzątaczka 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PPOŻ 

Podlega bezpośrednio dyrektorowi, kieruje całokształtem bezpieczeństwa instytucji, w szczególności: 

 Prowadzi dokumentację ppoż. budynków, budowli i urządzeń i instalacji 

 Zabezpiecza mienie w sprzęt przeciwpożarowy, oznaczenia dróg ewakuacyjnych 

 Zabezpiecza przeciwpożarowo podczas imprez 

 Opracowuje roczne zapotrzebowanie na sprzęt ppoż. 

 Ustala i przeprowadza szkolenia w zakresie ppoż. 

 

STANOWISKO DS. BHP 

Podlega bezpośrednio dyrektorowi, kieruje zapewnieniem całokształtu bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a w szczególności: 

 Opracowuje warunki bhp na stanowiskach pracy 

 Ustala i analizuje normy przydziału obuwia, odzieży roboczej oraz ochronnej i środków 

higieny osobistej 

 Ustala i aktualizuje wydawanie napojów i innych środków dla stanowisk pracy i podczas zajęć 

kulturalnych dzieci i młodzieży i zawodników podczas imprez masowych 

 Ustala i przeprowadza szkolenia w zakresie bhp 

 

STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW UNIJNYCH 

Podlega bezpośrednio dyrektorowi, kieruje prawidłowym udzielaniem zamówień publicznych oraz 

ustalaniem podleganiu lub nie podleganiu ustawie o zamówieniach publicznych, a w szczególności: 

  Merytorycznie potwierdza na dokumencie zamówienia, a następnie księgowym „nie podlega 

zamówieniom publicznym” 

  Ustala zgodnie z przepisami i przeprowadza procedurę zamówienia publicznego 

 Gromadzi informację dotyczącą dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz 

innych środków pomocy bezzwrotnej zagranicznych, Ministerstwa Kultury i dziedzictwa 

Narodowego i innych jednostek pozarządowych 

 Przygotowuje aplikacje i wnioski stanowiące podstawę do ubiegania się o środki finansowe 

 Prowadzi dokumentację związaną z poszczególnymi projektami i ich rozliczaniem 

 Opracowuje sprawozdania z realizowanych zadań 

 Współpracuje z odpowiednimi organami i instytucjami w zakresie integracji działań dla 

pozyskiwania środków na rzecz rozwoju instytucji kultury. 
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§ 5 

Działy i samodzielne stanowiska podlegające bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. kultury: 

 Instruktor ds. organizacji i promocji imprez 

 Instruktorzy amatorskiego ruchu artystycznego: inst. ds. muzycznych, teatralnych, 
plastycznych, tanecznych 

 Instruktor ds. reklamy 

 Instruktor ds. środków audiowizualnego przekazu 

 Młodszy instruktor zajęć w świetlicach wiejskich 
 

§ 6  

Działy lub samodzielne stanowiska podlegające głównemu księgowemu: 

 Kasjer MGOK 

 Referent administracyjno-organizacyjny w zakresie obliczania i sporządzania list płac i składek 

ZUS oraz rozliczania godzin pracy pracowników MGOK 

 

§ 7 

Wprowadza się symbolikę stanowisk i działów określoną w załączniku nr 2 

 

§ 8  

Zakresy czynności pracowników, harmonogramy pracy i ewidencję czasu pracy opracowują 

odpowiednio: zastępca dyrektora i referent administracyjno-organizacyjny. 

 

§ 9 

Dyrektor przyjmuje w ramach skarg i wniosków w ustalonych terminach podanych do wiadomości. 
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Załącznik nr 1 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
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Załącznik nr 2 

SYMBOLIKA STANOWISK I DZIAŁÓW 

 

1. Dyrektor       D 

Dział administracyjno-organizacyjny    DDO 

Inspektor ppoż       DDP 

Inspektor bhp       DDB 

 

2. Zastępca dyrektora ds. kultury     DK 

Dział        DKK 

 

3. Główny księgowy      DF 

Dział finansowo-księgowy     DFK 

 


