
Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 5/2018  

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie  
z dnia  19 marca 2018 roku.  

 
REGULAMIN ORGANZACYJNY 

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W OZORKOWIE 
 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Regulamin organizacyjny tworzy się na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Ozorkowie  uchwalonego przez Radę Miejską w Ozorkowie uchwałą 
Nr XXXIX/216/17 z dnia 23 lutego 2017 roku oraz Uchwałą Nr XLIX/295/17 z 
dnia 28 grudnia 2017 roku, ustala się następującą strukturę organizacyjną i 
zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Ozorkowie. 

2. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną oraz zakres 
działania poszczególnych komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Ozorkowie, zwanego dalej „MOK” 

 
Rozdział II 

 
Zarządzanie 

 
§ 2 

 
1. MOK zarządza dyrektor, który organizuje działalność instytucji oraz 

reprezentuje go na zewnątrz 
 
2. Dyrektor odpowiada za: 

a. prawidłowe funkcjonowanie MOK , 
b. realizację zadań statutowych, 
c. politykę kadrową, 
d. właściwe gospodarowanie powierzonym majątkiem i finansami, 
e. administrowanie obiektami MOK, 
f. prowadzenie spraw gospodarczych, 
g. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny prac oraz  
    zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
h. prowadzenie spraw osobowych pracowników. 
i.  prawidłowe sporządzanie okresowych planów i sprawozdań z działalności   
    MOK 
j. występowanie z wnioskami do władz miejskich w sprawach istotnych dla    
   działalności MOK 
k. realizację zagadnień kontroli zarządczej  
 

3. Dyrektor wykonuje swoje funkcje przy pomocy: 
a. głównego księgowego, który odpowiada za wykonanie zadań w zakresie 

rachunkowości, sprawuje nadzór nad gospodarką i dyscypliną finansową 
MOK na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej oraz ustawie o rachunkowości,  



b. samodzielnych stanowisk pracy 
 

§ 3 
 
Funkcjonowanie MOK opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa , 
służbowego podporządkowania , podziału czynności oraz indywidualnej 
odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 
 

 
Rozdział III 

 
Struktura organizacyjna 

 
§ 4 

 
1. W MOK funkcjonują następujące komórki organizacyjne: 

1. Dział artystyczny 
2. Dział administracyjno – gospodarczy 

 
§ 5 

 
2. Strukturę organizacyjną określa schemat organizacyjny, będący załącznikiem do 
niniejszego regulaminu  

§ 6 
  
Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach ponoszą pełną 
odpowiedzialność za terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym 
wykonywanie zaplanowanych zadań, wynikających z zakresu obowiązków i 
odpowiedzialności służbowej oraz za skutki prawne sporządzonych dokumentów i 
podejmowanych decyzji.  

§ 7 
 
Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik MOK. 
 

§ 8 
 
Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne (zarządzenia, regulaminy, instrukcje) 
dotyczące funkcjonowania MOK.  

 
 

Rozdział IV 
 

Zakres zadań komórek organizacyjnych MOK 
 

§ 9 
 
Dział artystyczny składa się z: 

1. samodzielnego stanowiska ds. edukacji kulturalnej (instruktorzy zespołów 
zainteresowań) 

2. samodzielnego stanowiska ds. upowszechniania kultury 
(instruktorzy/specjaliści) 

 
 



 
 
 

§ 10 
 
Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. edukacji kulturalnej 
należy: 

1. nadzór oraz opieka organizacyjna i merytoryczna nad działającymi w MOK 
zespołami amatorskimi, klubami i kołami zainteresowań, 

2. promocja dokonań MOK, w tym m.in. przygotowywanie materiałów 
informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności zespołów 
amatorskich, 

3. dokumentowanie działalności MOK poprzez prowadzenie kroniki oraz zeszytu 
imprez, 

4. organizowanie konkursów , przeglądów oraz imprez z udziałem zespołów 
amatorskich, 

5. opieka nad twórcami amatorami z terenu miasta,  
6. organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy placówkami z terenu miasta 

działającymi na rzecz społeczności lokalnej (szkoły , przedszkola , 
stowarzyszenia , fundacje i inne), 

7. opracowywanie okresowych i długofalowych programów działalności w 
zakresie wychowania , edukacji i upowszechniania kultury.  

 
§ 11 

 
Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. upowszechniania 
kultury należy: 

1. organizacja imprez artystycznych z udziałem artystów profesjonalnych oraz 
form indywidualnego uczestnictwa w kulturze 

2. inicjowanie i popularyzacja kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji 
3. organizowane kursów, warsztatów i innych form samokształcenia 
4. popularyzacja sztuki i wiedzy o sztuce  
5. sporządzanie planów i scenariuszy imprez 

 
§ 14 

 
Do podstawowych zadań działu administracyjno – gospodarczego należy: 

1. zabezpieczenie sprawnej działalności administracyjnej na wszystkich 
stanowiskach pracy MOK 

2. zabezpieczenie właściwego  terminowego obiegu dokumentów oraz ich 
terminowa ekspedycja 

3. zabezpieczenie dokumentów oraz prowadzenie składnicy akt 
4. prowadzenie gospodarki materiałowej – prawidłowy rozdział i piecza nad 

zakupem materiałów 
5. czuwanie nad należytym zabezpieczeniem mienia MOK oraz przestrzeganiem 

zasad gospodarności 
§ 15 

 
Dział administracyjno – gospodarczy składa się z: 

1. Sekcji księgowości (Główny księgowy) 
2. Sekcji gospodarczo – porządkowej 

 
§ 16 



 
Do podstawowych zadań sekcji księgowości należ prowadzenie spraw finansowo – 
księgowych MOK, a w szczególności: 

1. wykonywanie prac z zakresu rachunkowości, planowania i analiz 
ekonomicznych, 

2. prowadzenie rozliczeń z zakresu świadczonych usług, kosztów, środków 
trwałych, inwestycji, remontów oraz gospodarki materiałowej, 

3. sporządzanie sprawozdawczości, 
4. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych, 
5. sporządzane list wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników, 
6. wystawianie dokumentów ZUS z zakresu rozliczeń ubezpieczenia 

społecznego i zdrowotnego pracowników, 
7. prowadzenie kasy MOK, 
8. prowadzenie spraw kancelaryjnych 
9. organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych MOK, 
10. windykacja należności 
11. przedkładanie dyrektorowi MOK okresowych analiz dotyczących realizacji 

planu finansowego 
 

§ 17 
 
Do podstawowych zadań sekcji gospodarczo - porządkowej należy: 
1. zabezpieczenie ładu i porządku w MOK w czasie jego funkcjonowania, 
2. dbałość o zabezpieczenie placówki przed włamaniem i kradzieżą, 
3. czuwanie nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym,  
4. niezawodne funkcjonowanie i estetykę sprzętu , urządzeń i środków technicznych, 
znajdujących się na wyposażeniu placówki, 
5. utrzymanie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, 
6. utrzymanie estetyki wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. 
7. obsługa techniczna i akustyczna imprez kulturalnych organizowanych przez MOK 
 
 

§ 18 
 
W skład sekcji gospodarczo – porządkowej wchodzą: 
1. Specjalista ds. techniczno – gospodarczych 
2. Pracownik gospodarczy 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 19 

 
Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i 
pracowników określa regulamin pracy  
 

§ 20 
 
Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonuje dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu 
opinii Burmistrza Miasta Ozorkowa. 
 

 
 



§ 21 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
 
Ozorków, dn. 19.03.2018 


