
Katowice Miasto ogrodfiTiffrl;oltl:LTfi i,n. r,yrtyny aochenek
nt712O17IKMO

z dnia 7 kwietniaZOlT r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu 0rganizacyjnego Katowice Miasto Oqrod6w _

Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.

Celem unormowania struktury wewngtrznej .Orlor. or,r*rn,. poszczegolnych kom6rek

wewngtrznych Katowice Miasto ogrodow - rnstytucja Kurtury im, Krystvny Bochenek,

po zasiggniqciu opinii zwiqzku zawodowego NSZZ ,,5olidarnosa,,przy Katowice Miasto

0grod6w - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, wprowadza sig zaopiniowany

pozytywnie Tarzqdzeniem ff 1313 12017 zdnia 31 marra 2017 r. prezydenta Miasta Katowice

Regulamin 0rganizacyjny Katowice Miasto Ogroddw _ Instytucja Kultury im. Krystynv

Bochenek stanowiqcy zalqczniknr 1 do zarzqdzenia.

[2

Postanowienia regulaminu wchodzq w zycie z dniem 1.04.2017 r,

tJ 3.

Zobowiqzuje sig samodzielnego pracownika ds. kadr do zapoznania pracownik6w Katowice
Miasto 0grod6w - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z posranowieniami Regulaminu
0 rga n izacyjn ego,



REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Katowice Miasto Ogrod6w - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

w Katowicach

ROZDZIAT,I

Postanowienia o96lne

s1
Regulamin organizacyjny Katowice Miasto ogrod6w - Instltucji Kultury im. Krystyny Bochenek

w Katowicach, zwany dalej ,,Regulaminem", okreSla:

l) strukturg organizacyjnq Instytucji,

2) zakresy dzialania kom6rek organizacyjnych,

3) zasady organizacji i fi.nkcjonowania Instytucji.

s2
Katowice Miasto ogrod6w - Insqtucja Kultury im. Krystyny Bochenek, zwana dalej ,,lnst1'tucjq",

dziala na podstawie:

I ) Ustawy z dnia 25 pzt2dziemika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci

kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z p6in. zmianami),

2) uchwaly Nr XIX/363/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku Rady Miasta Katowice w sprawie

pol4czenia Instytucji Kultury ,,Katowice - Miasto ogrod6w" w Katowicach oraz centrum

Kultury Katowice im. Krystyry Bochenek w Katowicach,

3) zan4dzenia Nr 607120 15 Prezydenta Miasta Katowic e z dnia 1 g grudnia 201 5 roku

w sprawie pol4czenta Instytucji Kultury,,Katowice - Miasto ogrod6f'w Katowicach oraz

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach,

4) Statutu nadanego uchwalQ w sprawie Nr XDV364i 15 z drr,a 17 grudnia 2015 roku Rady

Miasta Katowice w sprawie w sprawie nadania statutu instltucji kultury pod nazw4

,'Katowice Miasto ogrod6w - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek", zwanego dalej

,,Statutem",

5) niniejszego Regulaminu,

6) akt6w wewngtrznych okreSlaj4cych funkcjonowanie Instyucji.

Reg4l.imi organi.acujnv
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$3
Katowice Miasto ogrod6w-Instltucja Kultury im. Krystyny Bochenek jest samorz4dowq inst).tucj4

kultury wpisan4 do Rejestru Miejskich Instytucji Kultury prowad zonego przez Miasto Katowice

pod numerem RIK/K-ce/KMO -IKl 1 61 1 6.

s4
Ilekroi rv Regulaminie jest mowa o:

I ) Instytucji - nale2y przez to rozumiei instytucjg kultury pod nazw4 ,.Katowice Miasto

Ogrod6w - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek",

2) kom6rce organizacyjnej - nalezy przez to rozumiei dzial. sekcjg lub samodzielne stanowisko

pracy,

3) kierowniku - nalezy przez to rozumiei kierownika dzialu lub osobg kierui4c4 dzialem,

4) bezposrednim przelozonym - naleiry przez to rozumiei osobg, kt6ra bezposrednio zleca

pracownikowi zadania do wykonania, nadzoruje wykonanie tych zadih pod wzglgdem

merytorycznym i ocenia okresowo wykonanie tych zadah ptzez pracownika.

Podporz4dkorvanie pracownika bezpo$redniemu przelo2onemu wynika wprost ze struktury

organizacyjnej Instytucji. Pomigdzy bezposrednim przeloLonym a pracownikiem nie ma

Zadnych po3rednich szczebli kierowania lub nadzoru.

5) zakresie czynnosci - nalezy przez to rozumiei pisemne okesrenie obowiqzk6w
i odpowiedzialnosci pracownika lub opis stanowiska pracy pracownika, sporzqdzony na
oiSmie.

ROZDZIAI.IT

Zasady kierowania Instytucjq

$s
1. Instytucjq zar z4dza Dyrektor .

2. Kompetencje Zastppcy Dyrektora oraz Gi6wnego Ksiggowego okresla niniejszy regulamin
oraz przepisy powszechnie obowi4zuj4ce.

3. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika slu2bowego w stosunku do wszystkich
pracownik6w Instl'tucji oraz wykonuje czynnosci z zal<resu pmwa pracy na zasadach

okreSlonych odrgbnl mi przepisami.

4' Funkcjonowanie Insty'tucji opiera sig na zasadzie sluzbowego podporz4dkowania, podzialu
obowi4zk6w i indywidualnej odpowiedzialnosci za wykonywanie powierzonych zada'.

R e gu I a n1 i n otyuni. d. t n\)
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s6
Do zadari i kompetencji Dyrektora naleZy w szczeg6lnoSci:

l) kierowanie bie24cymi sprawami Instytucji oraz reprezentowanie jej na zewnqtrz,

2) skladanie jednoosobowo odwiadczen woli zwiqzanych z dzialalnosci4, prawami

i zobowiqzaniami maj4tkowymi Instytucj i,

3) delegowanie obowi4zk6w poprzez ustalenie zakres6w obowi4zk6w i uprawnieh zastqpcy

Dyrektora i Gl6wnego Ksiggowego, z zachowaniem zasady jednoosobowego kierownictwa,

4) udzielanie pelnomocnictw i upowaznieri do zalatwiania spraw w jego imieniu na zasadach

okreSlonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa,

5) wydawanie wewngtrznych akt6w normatywnych (zarz4dzen, poleceri, decyzji) regului4cych

zasady dzialania Instytucji i jej kom6rek organizacyjnych,

6) rcalizacja polityki kadrowej Instyucji poprzez odpowiedni dob6r kadry i podnoszenie

kwalifikacji pracownik6w, a tak2e podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,

7) nalezyte gospodarowanie etatami i funduszem plac,

8) wykonl'rvanie zadali administratora danych osobowych zgodnie zustaw4 o ochronie danych

osobowych,

9) nadz6r nad dzialalnoSci4 Instytucji poprzez:

- racj onaln4 gospodarkg maj 4tki em Irrstl.tucj i

- realizacjg polityki ekonomiczno-gospodarc zej o znaczeniu podstawowym dla rozwoju

Instytucji w zakresie zadai statutowych,

l0) stala wsp6lpraca zWydzialem Kultury Urzgdu Miasta Katowice,

I l) inicjowanie i nawi4zywanie wsp6lpracy z instytucjami kurtury i innymi podmiotami,

12) podejmowanie wszelkich decyzji w zakresie opracowywania i realizowania plan6w

dziaialnoici merltorycznej i fi nansowej oraz sprawozdawczorici,

I 3) wsp6lpraca ze zwi4zkami zawodowymi dzialajqcymi w InstJtucji,

l4) zapewnienie wlasciwych warunk6w pracy i przestrzeganie obowi4zui4cych przepis6w

p.poz. i bhp,

I 5) rozpatrywanie skarg i wniosk6w

16) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efeky.wnej kontroli zarz4dczej

w Instytucji.

ReguIdnin ot gani:aclj n
J18



s7
l. W czasie nieobecnoSci Dyrektora zastgpstwo pelni Zastgpca Dyrektora.

2. Podczas r6nnoczesnej nieobecnosci Dyrektora i zastgpcy Dyrektora decyzje z zakresu

dzialanra Dyrektora podejmuje wznaczony pracownik na podstawie odrgbnego imiennego

pelnomocnictwa.

3. Pelnomocnictwa, o kt6rych mowa w ust. 2, Dyrektor udziela na pismie okreslaj4c w nim

zakres zastgpstwa, zgodnie z zasadami okeSlonymi w ninie.iszym Regulaminie.

s8
l. Zastgpca D.vrektora realizuje sprawy powierzone przez Dyrektora Instytucji i zastgpule

Dyrektora w czasie jego nieobecno5ci.

2. Z'astgpca Dyrektora uczestniczy w kierowaniu dzialalnoSci4 Instytucji w ramach podzialu

kompetencj i, a w szczeg6lnoSci:

l) nadzoruje i koordynuje praca kom6rek organizacyjnych bezpoSrednio

podporz4dkowanych w zakresie rcalizacji zadari statutowych Instytucji,

2) prowadzi w imieniu Instl'tucji negocjacje z partnerami kajowymi i zagranicznymi,

3) opracowuje progftrm Insty'tucji obejmuiqcy wydarzenia regionalne, ponadregionalne i

migdzynarodowe,

4) koordynuje wsp6lprac9 Instgucji w Sieci Kreatywnych Miast IINESCO,

5) nadzoruje proces promocji InstJtucj i oraz komunikacji z mediami i publicznodci4,

6) nadzoruje opracowywanie material6w do projektu planu finansowego Instytucji w czgsci

wynikaj4cej z podzialu kompetencji,

7) nadzoruje monitoring Strategii Rozwoj u Kultury Katowice,

8) udziela informacji publicznej w zakresie dzialalnosci merytorycznej i programowej

Instytucji,

9) nadzoruje prowadzenie badan w zakresie kultury
10) koordynuje wsp6lprac9 z instltucjami kultury, sektorem organizacji pozarz4dowych,

animatorami kultury grupami nieformalnymi i innymi podmiotami,

1l)nadzoruje pzygotow)'vr'anie raport6w i anariz dotycz4cvch stanu kultury, konkretnych
zagadnieh ztnt4zarrych z 2yciem kulturalnym miasta i jego mieszkaric6w,

l2) nadzoruje i koordynuje prowadzenie badania wptywu programu Instyt'cj i oraz innych
dzialai kulturalnych na sferg gospodarc z4 i spoleczn4 miasta, a takze potrzeb

mieszkaric6w miasta i regionu dotycz4cych kultury
13) nadzoruje i koordynuje tworzenie baz danych dotycz4cych kultury oraz moni

Reg lantin organi:aci n.r'

t,tB

toruje

//h



strategi g rozwoj u kultury,

l4) koordynuje i nadzoruje prowadzenie szkolerl, organizacji konferenc.ji i innych wydarzeh

o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym, w szczeg6lnoSci dla przedstawicieli sektora

kultury.

se
l Gl6wny Ksiggowy podlega bezpo5rednio Dyrektorowi Instytucji.

2. Gl6wny Ksiggowy dziala w ramach uprawniei i obowi4zk6w okeslonych w odrgbnych

przepisach szczeg6lnych i powierzonych przez Dyrektora.

3. Gl6wny Ksiggowy planuje, organizuje i uykonuje obslugg budzetow4 Instytucji.

4. Do zadah i kompetencji Gl6wnego Ksiggowego naleZy w szczeg6lnoSci:

I ) prowadzenie rachunkowoSci Insty'tucji,

2) wykonywanie dyspozycji Srodkami pienig2nymi,

3) dokonywanie wstgpnej kontroli zgodnosci operacj i gospodarczych i frnansowych z

planem finansowym oraz kompletnosci i rzetelnosci dokument6w dotyczqcych operacji

gospodarczych i fi nansowych,

4) nadzor nad sporz4dzaniem projektu rocznego planu finansowego Instltucji i jego zmian,

5) nadz6r nad realizaci4 planu finansowego Instl.tucji w zakresie planowanych dochod6w

i wydatk6w w ramach zatwierdzonych limit6w,

6) nadz6r nad sporzqdzaniem i terminowyn przekazywaniem sprawozdai z wykonanra

planu finansowego Insty.tucji i innych sprawozdan finansowych,

7) nadz6r nad sporz4dzaniem deklaracji podatkowych oraz deklaracji w zakresre

zobowi4zari publiczno-prawnych.

8) nadz6r nad legalnodci4 i prawidlowosci4 prowadzenia dokumentacji ksiggowej

w Insftucji,

9) nadz6r nad dzialalnosci4 kom6rki organizacyjnej bezposrednio podporz4dkowanej

w zakresie zadari finansowych,

1 0) nadz6r nad gospodarowaniem srodkami zakladowego funduszu swiadczefi socjalnych,

l1)nadz6r nad przygotowywaniem projekt6w decyzji i zarz4dze| dotycz4cych spraw

fi nansowych Instltucj i,

l2) skladanie kontrasygnaty na dokumentach powodui4cych powstanie zobowi4zair

finansowych Instytucj i,

l3) analiza przychod6w i koszt6w Instytucji.

Regu| in organi:acujn.\)
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ROZDZIAI.III

Struktura organizacyjna Instytucji

$10
l . Kom6rkami organizacyjnymi w rozumieniu struktury organizacyjnej Instfucj i s4: dzialy,

sekcje oraz samodzielne stanowiska.

2. Schemat organizacyjny Instyucji stanowi Zal4cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

s11
l. caloksztaltem pracy dzial6w kierui4 kierownicy, kt6rzy odpowiadai4 za orgarizacjg

i skutecznos6 dzialania podlegiych im odpowiednio dzial6w oraz wykonywanie zau4dzeh.

poleceri i decyzj i Dyrektora.

2. Dzialem KsiggowoSci kieruje Gl6wny Ksiggowy.

3. Kierownicy podlegai4 slu2bowo DyreLlorowi lub Zastgpcy Dyrektora, zgodnie zpodzialem

kompetencji.

4. Kierownicy i osoby kierui4ce dzialem podejmui4 rozstrzygnigcia z zakresu podleglego im

dziatv.

5. Kierownicy i osoby kieruiqce dzialem ponosz4 odpowiedzialnos6 za merltoryczn4

i formaln4 prawidlowosi oraz zgodnosi z przepisami prawa wykonywanych zadarr. w tym
przygotowywanych dokument6w i innych rozstrzygnigi.

6. Kierownicy dzial6w zobowi 4zan s4 do przeprowadzania na bieZ4co analizy aktualnosci

zapis6w regulaminowych dotycz4cych zakres6w dzialania kierowanych przez siebie

dzial6w i zglaszania Dyrektorowi propozycji zmian do Regulaminu.

7. w czasie nieobecnosci kierownika dzialu zastgpstwo pelni zastgpca kiero*nika lub

W znaczony pracownik Instytucj i.

st2
I . w Instlaucji s4 tworzone sekcje w celu realizowania tematycznie wyodrgbnionych zadan.

2. Sekcja podlega kierownikowi dzialu lub bezposrednio Dyrektorowi, lub Zastgpcy Dyrektora
zgodnie ze schematem organizacyj nym Instytucj i .

s13
l. w InstJtucji sa tworzone samodzielne stanowiska pracy w celu realizacji jednorodnych lub

tematycznie wyspecj alizowanych czynnoSci.

2. Samodzielne stanowiska pracy podlegai4 organizacyjnie odpowiednio kierownikowi dzialu
lub bezposrednio Dyrektorowi lub Zastgpcy Dyrektora zgodnie ze schematem

organizacyjnym Instyucji.

R e gu I a n i n o tga n i:Lrcrj n y
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3. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy ponoszq odpowiedzialnodi za

merytorycznq i formaln4 prawidlowoSi oraz zgodnodi z przepisami prawa wykonywanych

zadari w tym przygotowywanych przez siebie dokument6w i innych rozstrzygnigi.

$14

w Instl'tucji funkcjonui4 nastqpuiqce dzialy, sekcje i samodzielne stanowiska, posluguiEce srg

symbolami nazw:

Podlegaiqce Dyrekrorowi (D;.

I . Zastgpca Dyrektora (ZD).

2. Gl6wny Ksiggowy (cK), Dzial KsiggowoSci (DK).

a) Sekcja finansowa (DKF)

b) Sekcja ptac (DKP)

3. Kierownik Dzialu Organizacji (KO), Dzial Organizacji (DO)

a) Sekcja administracyjna (DOA)

b) Sekcja porzqdkowa (DOP)

c) Sekcja warsztatowa (DOW)

4. Sekretariat (DS).

5. Samodzielne stanowisko ds. kadr (SK).

6. Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewngtrznej (SKW).

Podlegaj4ce Zastgpcy Dyrektora (ZD):

1 . Kierownik Dziatu Meq4orycznego (KM), Dzial Merytoryc zny (ZDM)
a) Sekcja projektowa (ZSp)

b) Sekcja produkcji (ZSR)

2. Kierownik Dzialu Komunikacji (KK), Dzial Komunikacji (ZDK).

3. Sekcja ds. UNESCO (ZSU).

4. Sekcja Obserwatorium Kulturv (ZSO).

sls
Do zada6 kierownik6w i os6b kieruj4cych dzialem naleZy w szczeg6lnodci:

1) organizacja pracy dzialu zapewniaj4ca prawidlowe, efektywne, terminowe i rzeterne

wykony,vanie zadah naleZ4cych do zakresu funkcjonowania dziafu,

2) dokonl'wanie podzialu zadaf pomigdzy pracownik6w im podlegtych oraz ustalanie

indywidualnych zakres6w czynnoSci i odpowiedzialnodci sluzbowej,

3) wnioskowanie w sprawach osobowych pracownik6w im podreglych, w tym wnioskowanie

o szkolenia zawodowe pracownik6w, nagrod1,. wyr6Znienia i kary.

Re gu I a ni n otgan i:a cyj nt
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4) zapewnienie zgodnodci zalatwianych spraw z obowi4zujqcymi przepisami prawa,

5) nadzorowanie pracy podleglych pracownik6w, wydawanie im poleceri slu2bowych

i kontrolowanie sposobu ich wykonania, a takze nadzor nad przestrzeganiem przez

pracownik6w postanowiei regulamin6w i innych wewngtrznych z arz4dzeh obowi4zuj4cych

w Instytucji oraz tajemnicy ustawowo chronionej,

6) zapewnienie racjonalnego. celowego i oszczgdnego planowania wydatk6w nalezqcych do

zakresu funkcj onowania dzialu,

7) zapewnienie przeplywu informacji w zakresie zadaf realizowanych przez dzial,

8) wsp6lpraca z kierownikami pozostalych dzial6w, sekcjami i pracownikami zatrudnionymi

na samodzielnych stanowiskach, opracowywanie program6w, plan6w, analiz i sprawozdarl

w ramach prowadzonych spraw

9) opracowywanie projekt6w plan6w finansowych do projektu planu finansowego Instytucji

w czgsci dotycz4cej zakresu dzialania kierowanego przez nich dzialu, sprawozdari

i informacji wynikai4cych z odrgbnych prz epis6w, zan4dzerl i polecen Dyrektora,

10) ochrona przetwarzanych danych osobowych zgodnie z ustaw4 o ochronie danych

osobowych,

I 1) realizowanie postanowien ustawy - prawo zam6*.ieri publicznych.

12) zapewnienie przestrzegania postanowiefi regulaminu pracy Instytucji. a w szczeg6lnodci

przepis6w dotycz4cych dyscypliny pracy, warunk6w bezpieczeristwa i higieny praey onz
ochrony przeciwpoZarowej.

13) nadz6r nad prawidlowym obiegiem dokument6w,

14) prowadzenie bieZ4cych spraw w zakresie korespondencji, sprawozdawczosci

i archiwizowania akt.

15) usprawnianie organizacji, metod i form pracy dzialu,

16) zarz4dzanie jakodci4, w szczeg6lnodci popuez:

a) ksztahowanie poz)'tlvnego wizemnku Instltucj i,

b) racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami,

c) monitorowanie efekt6w pracy dzialu,

I 7) wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora.

Re gu I a ni tt,'rgani:actj n.t'
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$t6
PodlegloSi sluZbowa pracownik6w Instytucji okreSlonajest w ich zakresach czynnoSci.

ROZDZLAI-tV

Zakresy dzialania kom6rek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy

s17
Sekretariat jest kom6rk4 organizacyjnq w randze sekcji, podlegl4 bezposrednio Dyrektorowi. Do

zadan Sekretariatu nale2y:

l) wykonywanie czynnosci zwi4zanych z przeprowadzeniem spotkari, organizowanych przez

Dyrektora, w tym prowadzenie kalendarza i protokolowanie spotkari,

2) prowadzenie rejestru um6w, kompletowanie danych do um6w.

3) rejestrowanie, rozdzia! i przygotowywanie do wysylki korespondencji i przesylek.

4) udzielanie informacji bezpoSrednich i telefonicznych w zakresie dzialalnosci Instltucji,
5) nadz6r nad obiegiem dokument6w w Instl,tucji,

6) prowadzenie zbioru wewngtrznych akt6w normatywnych,

7) przygotowywanie upowaZnieri i pelnomocnictw udzielanych przez Dlrektora i prowadzenie

ich rejestru,

8) koordynacja prawidlowego i terminowego zalatwiania skarg i wniosk6w, prowadzenie rejestru

skarg i wniosk6w, stala wsp6lpraca z wydzialem Kultury Urzgdu Miasta Katowice,

9) prowadzenie ksi4zki kontroli, ewidencji protokol6w kontroli, wyst4pien pokontrolnych

i innych informacji organ6w kontroli zewngtrznej oraz przechowywalie dokument6w

z kontroli przeprowadzony ch przez organy kontroli zewnqtrznei.

s18
Do zadari Dzialu Organizacj i nale2y:

I. W zakresie obslugi administracyjnej Instytucji:

1) sporz4dzanie sprawozdari w zakresie dzialalnodci dzialu,

2) zaopatrywarie pracownik6w w artykuly biurowe i materialy piSmienne,

3) przygotowywaaie danych do projektu planu finansowego w zakresie dzialalnosci Dzialu"

4) administrowanie budynkami rnstytucji i obiektami znajdui4cymi sip wjej zarz4dzie,

5) prowadzenie spraw w zakesie dzier2awy i najmu lokali i pomieszczeri na rzecz lnstytucji
(koordynowanie zawieranych um6w rozliczanie koszt6w zgorlnie z zawartymi umowami),

6) prowadzenie spraw w zakresie dostaw energii elektrycznej, wody i pozostalych medi6w do
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wszystkich punkt6w poboru we wszystkich miejscach prowadzenia dzialalnoici Insty,tucji

(monitorowanie zu,Zycia, rozliczanie zgodnie z zawarlymi umowami itp.),

7) prowadzenie spraw dotycz4cych ubezpieczenia majqtkowego i odpowiedzialnosci cywilnej

lnstytucj i oraz zwi4zanych z dziaialno$ci4 odszkodowawcz4,

8) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z obowi4zui4cymi przepisami w tym

zakresie.

9) prowadzenie rejestru rezerwacji pomieszczef,

l0) przygotowanie i rozliczanie um6w najmu i dzier2,awy oraz rozliczanie tych um6w we

wsp6lpracy z Dzialem Ksiggowo5ci,

ll)odbi6r przesylek z urzEd6w i instyucji" dorgczanie korespondencji adresatom z terenu

Katowic, a takze nadawanie przesylek w plac6wkach pocztowych oraz obsluga firm
kurierskich,

12) nadzor nad realizacj4 zadan zleconych w zakresie dziaialno5ci dzialu.

l3)nadz6r nad utrzymaniem sieci komputerowej i prawidlowosci jej obslugi, kontrola sieci
komputerowej,

l4) prowadzenie archiwum zakladowego, w tym w szczeg6lnoSci:

a) nadz6r i wsp6lpraca z kom6rkami organizacyjnymi w zakresie prawidlowego
klasyfikowania akt, tworzenia teczek akt i przekazywania dokumentacii do archrwum
zakladowego,

b) wydzielanie dokumentacji archiwalnej i przekazywanie jej do wladciwego archiwum
paristwowego oraz brakowanie akt.

l5) Prowadzenie spraw dotycz4cych udzielania zam6wien publicznych, w tym w szczeg6lnosci:
a) organizacja prac zwi4zanych z prowadzeniem postgpowari o udzielenie zam6wief"
prowadzenie rejestru zam6wiei publicznych oraz rejestru zawartych um6w,

b) przygotowywanie czgrici formalnej danych do zawieranych um6w i do specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia oraz scisla wsp6lpraca z pozostalymi dzialami lub
sekcjami dokonuj4cymi zam6wieri w zakresie przygotowlwania czgdci merl.torycznej
zawieranych um6w i specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia (opis przedmiotu

zam6wienia" ustalenie szacunkowej wartodci zam6wienia).

c) sporz4dzanie sprawozdari w zakresie zam6wieri publicznych.

16) Prowadzenie gospodarki magazlnowej, w tym w szczeg6lnoSci:

Rcgulamin otgani:aqinr 
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a) przyjmowanie material6w dostarczonych do magazynu, ustalenie ilo5ci przyjmowanych

material6w, odbi6r techniczny (iakoSciowy),

b) sporzqdzanie prawidlowej dokumentacji na podstawie sprawdzonych dowod6w dostawy

i potwierdzanie dowod6w przyjgcia,

c) wydawanie material6w na podstawie prawidlowych, sprawdzonych dokumenl6w

rozchodonych,

d) kontrolowanie zgodnoSci rzeczl'wistego stanu zapas6w ze stanem ewidencyjnym.

II. W zakresie utrzymania obiektu i spraw porz4dkowych:

l) prowadzenie caloksztahu spraw zwi4zanych z utrzymaniem porzqdku i czystodci

w pomieszczeniach i na terenie Inst).tucji.

III. W zakesie obslugi technicznej i warsaatowej:

l) prowadzenie prac zwi4zanych z napraw4 i modemizaci4 o raz zabezpieczeniem budynk6u,,

mienia oraz teren6w przyleglych Inst)'tucji.

2) nadz6r nad sprawnym fi:nkcjonowaniem oraz prace naprawcze, modemizacyjne i remontowc

urz4dzeri technicznych oraz instalacj i wewngtrznych w obiektach administrowany ch przez

Instytucj g (siei wodno-kan alizacyjna, CO, energetyczna),

3) opracowanie planu inwestycji i remont6w obiekt6w i urzqdzefi, prowadzenie ksiqZek

obiekt6w budowlanych,

4) wlasciwe i terminowe zlecanie przegl4d6w obiekt6w budowlanych oraz nadz6r nad ich

realizacj4,

5) sporz4dzanie informacj i i wniosk6w doty czqcych potrzeb remontowych,

6) przygotowl"wanie czgsci merytorycznej procedur zwi4zan ych z realizaci4 udzielania

zam6wieri publicznych zgodnie z ustaw4 prawo zam6wiei publicznych w zakresie obslugi

techn icznej i warsztatowej.

7) kontrola i nadz6r w zakresie ochrony fizycznej budynk6w imai4tku Instytucji,

8) prowadzenie ewidencj i Srodk6w trwalych i wyposazenia,

9) nadz6r nad monitoringiem,

l0) obsluga techliczna w czasie imprez organizowanych przez Inst)'tucjg i najej terenie:

odwietlenia scenicznego, organizacji sceny, w tym plenerowej wraz z konstruk ci4 zadaszenia

oraz transport sprzgtu i organizacji eksploatacji energii elektrycznej rozumianej jako
przygotowanie zl4czy kablowych,

I I ) projektowanie i wykonanie, scenografii oraz technicznej zabudowy scenicznej dla projeLl6w
real izowanych przez Instytucj g.
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12) organizacja i obsluga techriczna wystaq monta2 prac oraz instalacji wystawowych,

13) prowadzenie kontroli stanu technicznego taboru - pojazd6w znajduj4cych sig w eksploatacji

Instytucji,

14) prowadzenie zaopatrzenia w srodki i materialy niezbgdne do sprawnego funkcjonowania

Sekcji Warsztatowej.

IV. W zakresie bezpieczefistwa przeciwpo2arowego:

l) opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeristwa Po2arowego w Instytucji oraz

procedur ewakuacyjnych i plan6w ewakuacji,

2) przeprowadzanie okresowych i doraZnych kontroli stanu bezpieczeristwa

przeclwpoz:a.rowego w obiektach i pomieszczeniach Insty'tucji potwierdzone pisemnymi

sprawozdaniami,

3) nadz6r nad przestrzeganiem i stosowaniem przepis6w ochrony przeciwpoZarowej,

4) udzial w ocenie zalozen i dokumentacji dotycz4cych modemizacji siedziby Instytucji albo
jej czEsci' a tak2e nowych inwestycji onz zgraszanie wniosk6w dotycz4cych uwzglgdnienia

wymagan bezpieczeistwa przeciwpozarowego w tych zalozeniach i dokumentacji,

5) udzial w przekazywaniu do u2y'tkowania nowo budowanych lub przebudownvanych

obiekt6w budowlanych rub ich czgsci, w kt6rych przewiduje sig pomieszczenra pracy,

urz4dzen produkcyjnych oraz innych urz4dzefi mai4cych wplyw na bezpieczeristwo
przeciwpozarowe pracownik6w,

6) opracowywanie harmonogram6w i przeprowadzanie szkolerr pracowrik6w rnstltucji
w zakresie p.po2..

7) prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpoZarowej Instyucji,
8) udzial w kontrolach przeprowa dzanych przez sluZby paristwowej Strazy poZamej.

Powy2sze czynnoSci, okreSlone w niniejszym pkt. Iy mogq byi wykonywame przez
uprawniony podmiot zewngtrzny pod nadzorem Dzialu Oreanizacii.

sre
Do zadah Dzialu Mery.tory cznego naleZy:

I. W zakresie realizacji projekt6w:

1 ) kompleksowy nadz6r merytoryczny nad dzialaniami z zawesu sztuk muzycznych, we
wsp6lpracy z sekcj4 IINESCO,

2) kompleksowy nadz6r dzialan w przestrzeni, w zakesie sztuk teatralnych, wizualnych oraz
nowych medi6w, w tym dzialalno6ci galerii,

3) realizacja projekt6w projekt6w partycypacyjnych i edukacyjnych.

4^
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4) przygotowanie oferty programowej i kalendarza imprez Insty'tucji we wsp6lpracy

z Urzgdem Miasta Katowice oraz stanowiskiem ds. artystycznych,

5) opracowanie program6w festiwali, przegl4d6w i wydarzeri, w tym w szczeg6lnoSci:

a) dob6r repertuaru, poszukiwanie podwykonawc6q

b) ustalanie bud2etow .'lqidarzei' z porozumieniem z Dzialem Ksiggowym,

c) dob6r partner6w i patron6w wydarzefi, w tym: poszukiwanie i pozyskiwanie grant6w

i wsp6lorganizator6w wydarzeri,

d) ustalanie strategii promocyjnej wydarzeri oraz dob6r partner6w medialnych i sponsor6w

w porozumieniu z Dzialem Komunikacji.

6) realizacja przebiegu festiwali, przegl4d6w i wydarzei w InstJtucji, w tym w szczeg6lnodci:

a) przygotowanie harmonogramu pracy w zwi4zku z przygotowaniem wydarzenia

w porozumieniu z Dzialem Kadr,

b) przygotowanie um6w i dokument6w finansowych w porozumieni u z Dziarem

Ksiggowym, pod nadzorem prawnym,

c) odpowiedzialnodi za prawidlowy obieg dokument6w,

d) obsluga widowni,

7) nadzor nad organizacj4 sprzeda2y bilet6w na imprezy biletowane.

8) kontakt z podwykonaw cani oraz nadz6r nad prawidlowym przebiegiem wdaveit
rv trakcie ich realizacj i,

9) przygotowywanie czgsci merytorycznej procedur zir4zanych z rearizaci4 udzielania

zam6wien publicznych zgodnie z ustaw4 prawo zam6wief publicznych w zakesie
realizowanych imprez kulturalnych, we wsp6lpr acy z Dzialen Organizacj il

I 0) merytoryczne przygotowanie informacji mediarnych i nadz6r nad mediami
spoleczno6ciowymi we wsp6lpra cy z Dzialem Komunikacji,

l1)opracowanie sprawozdan merl'torycznych i raport6w oraz ewaluacj a najwazniejszych

festiwali, przegl4d6w i wydarzen w ramach dzialalnosci dziart. a takze wydarzefi
realizowanych na zlecenie Urzgdu Miasta Katowice.

l2) prowadzenie spraw zwi4zanych z naborem i koordynacj4 wolontariatu,

l3) wsp6lpraca z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami d,ziatai4cymiw sferze

kultury,

14) monitoring Strategii Rozwoju Kultury Katowice,

1 5) nadz6r nad realizacl4 zadafi zleconych w zakresie dzialalnoSci dzialu.

16) prowadzenie innych dzialarl na polecenie Dyrektora Instltucj i.
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II. W zakresie obslugi technicznej i produkcj i imprez:

1) kontrola i zabezpieczenie techniczne in.rprez organizowanych przez Insty.tucjg w opitrcru

o wlasne zasoby, w tym w szczeg6lnoSci:

a) nadz6r, kontrola i obsluga systemu nagloSnienia konferencyjnego,

b) realizacja dzwigku na imprezach Instytucji,

c) realizacja oSwietlenia, projekcji multimedialnych.

d) budowa sceny i scenografii.

2) nadz6r nad sprzgtem multimedialnym i nagloSnieniowym w Instytucji.

s20
Do zadah Dzialu Komunikacji naleZy:

l) prowadzenie dzialarl promocyjnych i kampanii reklamowych wydarzeri Instyucji,
2) prowadzenie komunikacji z dotychczasowymi i potencjalnymi odbiorcami wydarzei za

podrednictwem wlasnych kanal6w informacji, w rym sron medi6w

spolecznodciowych oraz newslettera,

3) opracowanie, administrowanie i aktualizacja stron www profili w mediach

spolecznoSciowych, newsletter6w we wsp6lpracy z Dzialem Meryorycznym,

4) promocja dzialari Instytucji za posrednictwem zewngtrznych kanal6w komunikacji
elektronicznei (portale informacyj'e, fora intemetowe. grupy dyskusyjne, marketing

szeptany).

5) opracowanie material6w promui4cych dzialalno66 Instytucji we wsp6rpracy z Dziarem
Merytorycznym,

6) zlecanie wykonania i dostawy material6w promocyjnych, gad2et6w zgodnie
z obowi4zuj4cymi procedurami udzielania zam6wieri publicznych,

7) przygotowywanie czgdci merytorycznej procedur zwi4zanych z rearizaciq udzielania
zam6wieri publicznych zgodnie z ustaw4 Prawo zam6wieri publicznych w zakresie dzialari
promocyjnych, we wsp6lpracy z Dzialem Organizacji,

8) nawi4zywanie i utrzymJrvanie kontakt6w z projektantami, grafikami itp., nadz6r nad

zleconymi projektami,

9) przeprowadzanie akcji i event6w promocyjnych oraz konferencji prasowych,

l0) podejmowanie dzialah na rzecz ksdahowania wizerunku Instytucji oraz pR.

I l) komunikacja z mediami,

l2) kreowanie i nadzorowanie prav'idlowej ekspozycji systemu identyfikacji wizualnel

Re gu I a n i n org an i :acy j ry.
l1 t8



Instytucji,

13) pozyskiwanie sponsor6w i partner6w oraz podtrzymywanie relacji z dotychczasowymi

sponsorani i partnerami Instltucji we wsp6lpracy z Dzialem Finansowym i Dzialem

Merytorycznym,

14) dokumentowanie audiowizualne i prowadzenie archiwum dokumentacji dzialai Instltucji,

l5) prowadzenie sprzeda2y bilet6w na wydarzenia organizowane przez InstytucjE, dystrybucja

zaproszef oraz zarz4dzanie widowni4 w salach lnstytucji

16) nadz6r nad sprzeda:Z4 wydawnictw Instytucji,

l7) nadzorowanie monitoringu medi6w i prowadzenie archiwum monitoringu medi6w

18) tworzenie raport6w nt. dzialalnosci lnstyucji oraz prezentacji nt. Instytucji

l9) wsp6lpraca z Wydzialem Promocji Urzgdu Miasta Katowice w zakesie realizacii stratesii

promocji miasta,

20) nadz6r nad realizacjq zadafi zleconych w zakresie dzialalnodci dzialu,

21) prowadzenie innych dzialai na zlecenie Dyrektora Instltucji.

$21
Do zadafi Dzialu Ksiggowodci nale2y caloksztalt spraw zwiqzanych z planowaniem,

sprawozdawczosci4 i analiz4 ekonomiczn4 wykonania planu finansowego, prowadzenie

ksiggowosci zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowodci, o finansach publicznych i prawa
zam6wieri publicznych, a w szczeg6lnoSci:

1. W zakresie finansowym:

1) opracowanie planu finansowego Instltucji oraz rearizacja wydatk6w zgodnie z planem,
2) rozliczanie podatku VAI,

3) sporz4dzanie deklaracji i sprawozdawczosci do Urzgdu Skarbowego, GUS i innych w
zakresie dzialalnoSci sekcj i,

4) prowadzenie pod wzglgdem ksiggowym ewidencji Srodk6w trwalych i wyposazenia.

5) formalna i rachunkowa kontrola dokumentacji kom6rek organizacyjnych,

6) rozliczanie dotacji,

7) obsluga kasowa i Instlrucji.

8) prowadzenie rejestru sprzedazy,

9) sprzedt2 wydawnictw Instltucji oraz wystawianie dokument6w s orzeda2v-

2. W zakresie plac:

l) sporz4dzanie deklaracji i sprawozdawczosci do Urzgdu Skarbowego. GUS, zus, pFRoN i
innych dotycz4cych dzialalnoSci sekcii,

Reg lauin orga i.acyj )7,
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2) sporz4dzanie list plac, rozliczanie funduszu plac, premii i nagr6d,

3) prowadzenie caloksztaltu spraw zwiqzanych z odprowadzaniem podatk6w, sktadek ZUS

i innych naleZno5ci publiczno-prawnych,

4) wydawanie zaSwiadczef o zatrudnieniu i wynasrodzeniu.

s2; 
-

Do zadafi Sekcji ds. IINESCO nalezy:

I ) realizacja programu Katowice Miasto Kreatywne [NESCO,

2) wsp6lpraca z miastami naleZqcymi do sieci miast kreatywnych I_INESCO,

3) wsp6lpraca w zakresie rcalizacji programu Katowice Miasto Kreatywne LINESCO z

partnerami zagraticznymi i krajowymi oraz Srodowiskiem lokalnym,

4) r,r'sp6lpraca z urzgdem Miasta Katowice w przygotowaniu kalendarza imprez i zdarzei
w zakresie krajowej i migdzynarodowej wsp6lpracy kulturalnej miasta Katowice w ramach

podpisanych um6w i porozumieri,

5) prowadzenie badafi w zakresie kultury gl6wnie w obszarze kultury muzycznej,

6) przygotowanie i realizacja, we wsp6lpracy z dzialem komunikacji, dzialari promocyjnych w
zakresie programu Katowice Miasto Kreat),u,ne LINESCO,

7) przygotowywanie czgsci merytorycznej procedur zwiEzanych z realizaci4 udzielania
zam6wieri publicznych zgodnie z ustawq prawo zamowieh publicznych w zakresie
programu Katowice Miasto Kreatywne uNESCo, we wsp6lpracy z Dzialem organizacj i,

8) sporz4dzanie ofert. wniosk6w, projekt6w zgodnie z obowi4zui4cymi przepisami prawa w
celu pozyskania srodk6w pienigznych pochodz4c ych ze 2r6del krajowy.ch i zagranicznych,

9) realizacia imprez i wydarzen zleconych przez Miasto Katowice.

$23
Do zadafi Sekcji Obserwatorium Kultury naleZy:

I ) prowadzenie badari w zakesie kultury,

2) sporz4dzanie statystyki dotycz4ce uczestnictwa w kulturze,

3) wsp6lpraca z instytucjami kultury, sektorem organizacji pozarzqdowych, animatoramr
kultury grupami nieformalnymi i innymi podmiotami,

4) przygotowlnvanie raport6w i anariz dotycz4cych stanu kurtury konkretnych zagadniert
zwi4zanych z zyciem kulturalnym miasta i jego mieszkaric6w,

5) sporz4dzanie rekomendacji i zaleceh z obszaru kultury
6) badanie wplywu programu Inst)tucji oraz innych dzialan kult'rarnych na sferg gospodarcz4

i spoieczn4 miasta. a takze potrzeb mieszkaric6w miasta i regionu dotycz4cycrr kultury,
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7) tworzenie baz danych dotyczqcych kultury oraz monitorowanie strategii i rozwoju kultury,

8) tworzenie i upowszechnianie narzgdzi oraz uslug zwi4zanych z ewaluacj4, monitorowaniem

i badaniem kultury

9) tworzenie standard6w i polityk kulturalnych oraz wsp6lpraca z instytutami badawczymi i
uczelniami w zakresie prowadzenia badari i wymiany wiedzy.

l0) prowadzenie szkolefi, organizacja konferencji i innych wydarzei o charakterze edukacyjnym

i szkoleniowym, w szczeg6lnodci dla przedstawicieli sektora kultury.

s24
Do zadari pracownika zatrudnionego na Samodzielnym stanowisku ds. kadr nalezv

w szczegdlnoSci:

l) prowadzenie dokumentacji w sprawach zvti4zanych ze stosunkiem Dracy oru akt
osobowych pracownik6w,

2) prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz jego rozliczame,

3) wsp6lpraca ze sluZb4 BHp w zakesie kierowania pracownik6w na wstgpne, okesowe
i kontrolne badania lekarskie oraz wstgpne i okesowe szkolenia BHp,

4) wsp6lpraca ze slu2b' BHp w zakresie przyznawania pracownikom odzieZy i obuwia
roboczego oraz rirodk6w ochrony indywidualnej, zgodnie z obowi4zui4cyn reguraminem,

5) prowadzenie ewidencji podr6zy slu2bowych pracownik6w Instltucji,
6) kontrola prze slrzegania porz4dku i dyscypliny pracy w Instyucji,
7) organizowanie prac ztwqzanych z dokonywaniem okesowych ocen kwarifikacvinvch

pracownik6w i prowadzenie spraw w tym zakresie,

8) opracowywanie rocznego planu urlop6w wypoczynkowych,

9) opracowywanie ogloszeri o wolnych stanowiskach pracy i udzial w procesie rekrutacj i,
10) nadz6r nad, realizaci4 przepis6w prawa pracy i prowadzenie dzialalnosci informacyjnej

w tym zakresie w5r6d pracownik6w,

1 I ) prowadzenie spraw dotycz4cych organizowania praktyk dla uczni6w i student6w.
12) wsp6lpraca ze zwiqzkami zawodowymi,

13) wsp6lpraca z Dzialem Ksiggowojci i Sekci4 plac w zakresie obliczania i rozriczania
naleZnoSci wynikajqcych ze stosunku Dracv.

sx
Do zadan pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kontroli wewngtrznej narezy
w szczeg6lnodci:

I ) opracowywanie okresowych pran6w kontrori i przedkladanie ich do akceptacji Dyrektora.
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2) przeprowadzanie kontroli wewngtrznych zgodnie z zatwierdzonym planem i kontroli na

polecenie Dyrektora, nezale2nie od planu, w lamach kontroli doraZnych,

3) sponqdzanie protokol6w pokontrolnych oraz wystgpowanie z wnioskami pokontrolnymi,

4) niezwloczne ptzekazywarie informacji Dyrektorowi o faktach naruszenia przepis6w prawnych

lub innych akt6w wewngtrznych (regulamin6w, zaru4dze| itp.),

5) sprawdzanie wykonania zaleceri pokontrolnych,

6) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli,

7) wykony'vanie innych zadari wynikai4cych z przepis6w i zadafi zleconych przez Dyrektora.

ROZDZIAI,V

Zasady udzielania pelnomocnictw i upowa2nieri

s26
l. Dyrektora mo2e ustanawiad pelnomocnik6w do prowadzenia okredlonych spraw oraz

udzielai upowaZnieri.

2. Projekt pelnomocnictw i upowaznieri przygotowuje Sekretariat.

3. Pelnomocnictwo lub upowaznienie mog4 byi udzielone do jednorazowej czynnosci lub do

stalego prowadzenia spraw wynikaj4cych z tredci tych dokument6w.

4. Pelnomocnictwo lub upowaznienie wydawane s4 w formie pisemnej z okesleniem daty, od

kt6rej obowi4zui 4 oraz zawierai4 scisre ustarony zakres czynnosci i spraw do wykonania.

5. Pelnomocnictwa i upowaznienia, kt6re zostaly odwolane lub stracily waznodi, podlegai4

zwrotowi do Sekretariatu.

ROZDZTAI VT

Postanowienia kofcowe

s27
Regulamin nadaje Dyrektor po zasiggnigciu opinii organizatora oraz opinii dzialai4cych w
Instltucji organizacji zwi4zkowych i stowarzyszeri tw6rc6w.

s28
Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga trybu przewidzianego dlajego nadania.

s2e
Regulamin wcho dzi w Zycie z dniem 7.04.2017 roku.

Regulannn ot gan:ac11 nt
l8 ,18


