
Zalqcznik nr 3 do zarzqdzenia
Dyrektora CKiS nr 4117 z dn. 15.03.2017r
(obowiqzujqcy od 01 .07.2017r.)

TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Centrum Kultury i Sztuki
w Tczewie

Rozdziat I

Postanowienia ogolne

$1

Regulamin organizacyjny okresla organizacjg wewnqtrznq oruz zasady funkcjonowania
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

$2

llekroc w regulaminie jest mowa o:

1)CKiS -nale2y pzez to rozumiec Centrum Kultury i Sztuki w
Tczewie,

2) Dyrektorze CKiS - naleZy przez to rozumiec dyrektora Centrum Kultury i

Sztuki w Tczewie,

3) pracownikach - nale?y ptzez to rozumiec pracownikow Centrum Kultury i

Sztuki w Tczewie,

4) regulaminie - naleZy przez to rozumiec Regulamin Organizacyjny Centrum
Kultury i Sztuki w Tczewie,

S)warsztatach artystycznych - nale?y rozumiec warsztaty artystyczne utworzone
zgod nie z zapotrzebowan iem,

6) skreslony



1.

2.

1.

2.

3.

$3

CK|S dzialajako samodzielna instytucja kultury - posiadajqca osobowo6c prawnq - w
zakresie upowszechniania kultury oraz organizowania i prowadzenia wspolpracy
kulturalnej pomiqdzy o6rodkami kultury i oSwiaty z gminy, powiatu, wojewodztwa,'kraju
i zagranicy dla pomnazania atrakcyjnosci proponowanych form kulturalnych oraz iego
wartoSci.

$4

Nadzor nad dzialalnosciq cKis sprawuje prezydent Miasta Tczewa.

Prezydent Miasta Tczewa okreSla ogolne zasady finansowania dzialalnoSci
statutowej przy zachowaniu samodzielnosci w wyborze metod i sposobu realizacji
zadan pzez dyrektora CKiS.

Rozdzial ll

Orqanizacia i zarzadzanie

s5

Dyrektor CKiS kieruje CK|S i reprezentuje je na zewnqlrz.

Dyrektora cKis powoluje i odwoluje Prezydent Miasta Tczewa.

Dyrektor CK|S przedstawia Radzie Miasta Tczewa oraz Prezydentowi Miasta
sprawozdania z dzialalnoSci CKiS.

SkreSlony.

Rozdzial lll

Gospodarka finansowa

$6

'1. Gospodarka finansowa CKiS - jako instytucji kultury - oparta jest na ustawie z dnia
25 pa2dziernika 1991r. o organizowaniu iprowadzeniu dziatalnoSci kulturalnej (. t.
Dz. U. 22012r., poz.406 ze zm.).

2. Podstawq gospodarki finansowej CK|S jest plan finansowy instytucji ustalony ptzez
Dyrektora, z zachowaniem wysokoSci dotacji Organizatora.

3. Za zgodnos6 gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz raqonalnq gospodarkq
Srodkami finansowymi odpowiada Dyrektor CK|S.

CKiS prowadzi obslugq finansowo - ksiqgowq realizowanych przez siebie zadan.

Koszty dziatalnosci CKiS pokrywa z dotacji budzetowe) oraz wplyw6w biezqcych.

4.

4.

5.

2



6. Oswiadczenia woli w sprawach majqtkowych oraz stanowiqcych podstawq do
otrzymania lub wydania Srodk6w pieniqznych skladajq poprzez swoje podpisy
Dyrektor i gtowny ksiqgowy.

s7

1 . Fundusze na dziatalno5c CKiS uzyskuje z:
1)dotacji z budZetu miasta,
2) dochodow ze sprzedaZy biletow na imprezy organizowane przez CK|S,
3) dochod ow z dzialalnoSci gospodarczej CKiS,
4) wptat od uczestnikow warsztat6w, kt6rych zajgcia sq organizowane w ramach

dzialalnoSci statutowej,
5) Srodkow uzyskanych od sponsorow iz darowizn,
6) optat za organizacjq zleconych CKiS imprez kulturalnych,
7) innych dotacji i 2r6det pozabudhetowyc;h.

2. Wszystkie srodki finansowe pozyskane przez CK|S przeznaczone sq na dzialalnoSc
statutowq,

Rozdzial lV

Kierownictwo Centrum Kulturv i Sztuki

$8

1. Za caloksztatt dzialalnoSci CKiS odpowiada Dyrektor CKiS.

2. Przeloionym slu2bowym Dyrektora CK|S jest Prezydent Miasta Tczewa.

3, SkreSlony.

4. Dyrektor CKiS jest zwierzchnikiem stuZbowym pracownik6w CKiS.

5. Dyrektora CKiS - w czasie jego nieobecnoSci - gtowny ksiqgowy CKiS lub inny
wyznaczony przez dyrektora pracownik, kt6ry przejmuje wszystkie zadania i

kompetencje Dyrektora CKiS - na podstawie pisemnego upowaZnienia.

6. Korespondencjq wychodzqcq CKiS podpisuje Dyrektor i glowny ksiggowy - w czasie
jego nieobecnoSci inna osoba przez niego upowaZniona - na podstawie pisemnego
upowa2nienia.

Rozdziat V

Orqanizacia i struktura CKiS

$e

1. W CKiS tworzy siq nastgpujqce stanowiska pracy:
1) skre5lony
2) gtowny ksiqgowy,
3) skre6lony
4) stanowisko ds. pracowniczych i obstugi sekretariatu,
5) stanowisko ds. upowszechniania kultury i edukacji,



2.

3.

6) koordynator dziatalnoSci kulturalnej,
7) skre6lony
8) skre6lony
9) skre6lony
10) rzemieSlnik - specjalista,
1 1) skre6lony
1 2) robotnik gospodarczy,
13) skreSlony
14) skre6lony
15) skreSlony
1 6) koordynator marketingu,
17) skre6lony
18) skre6lony
19) stanowisko ds, akustyki imultimedi6w,
20) stanowisko ds. o6wietlenia i multimedi6w,
21) stanowisko ds. obslugi sceny i multimediow,
22) stanowisko ds. organizacji widowni i obslugi kasowej,
23) stanowisko ds. promocji i social media,
24) koordynator warsztat6w artystycznych,
25) koordynator dziatalno6ci i Dyrygent Harcerskiej orkiestry Dgtej,
26) stanowisko ds. administracyjno- technicznych.

strukturq organizacyjnq CKis okresla zalqcznik nr 1 do nin. Regulaminu.

LISTA STANOWISK stanowi zalqcznik nr 2 do Regulaminu.

s10

Dyrektorowi CKiS podlegajq nastqpujqce stanowiska pracy:
1) skreSlony
2) gtowny ksiqgowy,
3) skre6lony
4) stanowisko ds. pracowniczych i obslugi sekretariatu,
5) koordynator dzialalnoSci kulturalnej,
6) skreSlony
7) skre6lony
8) koordynator marketingu,
9) skreSlony
10) skreSlony
1 1) skre6lony
12) skreSlony
1 3) koordynator warsztat6w artystycznych,
14) stanowisko ds. organizaqi widowni i obslugi kasowej,
15) koordynator dziatalnosci i Dyrygent Harcerskiej orkiestry Dqtej,
1 6) stanowisko ds. administracyjno- technicznych.

2. Skreslony

3. Koordynatorowi dzialalno6ci kulturalnej podlegajq stanowiska:
1) ds. upowszechniania kultury iedukacji,
2) skreSlony
3) ds. akustyki i multimediow,

1.

4



4) ds. oSwietlenia i multimediow,
5) ds. obslugi sceny i multimediow.

4. Koordynatorowi marketingu podlegajq stanowiska:
1) ds. promocji i social media,
2) ds. akustyki i multimediow,
3) ds. oSwietlenia imultimediow,
4) robotnik gospodarczy,
5) rzemieSlnik specjalista,
6) ds. obstugi sceny i multimedi6w.

5. Koordynator warsztat5w artystycznych wspolpracuje z instruktorami
poszczegolnych warsztatow edukacji artystycznej zatrudnionych na podstawie
umowy zlecenia lub innej umowy cywilno- prawnej.

6. Koordynator dzialalno5ci i Dyrygent Harcerskiej Orkiestry Dqtej wspotpracuje z
instruktorami poszczeg6lnych sekcji Orkiestry zatrudnionych na podstawie umowy
zlecenia lub innej umowy cywilno- prawnej.

$ 11

1. Czas pracy pracownikow CKiS i tygodniowy rozklad czasu pracy okreSla Regulamin
Pracy CKiS.

2 Zasady wynagradzania pracownikow CKiS okre6la Regulamin Wynagradzania
Pracownikow Centrum Kultury i Sztuki.

3 W CK|S dzialajq zespoty i warsztaty edukacji artystycznej.

4 W warsztatach edukacji artystycznej i zespolach, o kt6rych mowa w ust. 3 nie mogq
byc powotywane wlasne zarzqdy warsztatow, komisje rewizyjne oraz nie mogq one
prowadzic samodzielnej gospodarki fina nsowej.

$12

1. Do kompetencji Dyrektora CKiS naleZy w szczegolnoSci:

1)reprezentowanie CKiS oraz wystqpowanie z wnioskami, projektami, opiniami
wyralajqcymi stanowisko CKiS do wtadz samorzqdowych,

2) wsp6tpraca z samorzqdami, instytucjami i organizacjami pozarzqdowymi w
zakresie realizaQi zadan statutowych,

3) nadz6r nad realizacjq program6w i plan6w dziatalnoSci kulturalnej CKiS,
4) ustalanie organizacji wewngtrznej CKiS w spos6b zabezpieczajqcy jego

prawidtowe fu n kcjonowan ie,
5) ustalanie czasu pracy CK|S w sposob zabezpieczajqcy jego prawidlowe

funkcjonowanie,
6) decydowanie w sprawach zatrudnienia pracownik6w, przyznawania im

wynagrodzen i nagrod oraz stosowanie kar za naruszenie porzqdku i dyscypliny
pracy,

7) dbanie o rozw6j zawodowy podlegtych pracownik6w,
8) sprawowanie nadzoru nad politykq finansowq, gospodarczq i organizacyjnE

CKiS,
9) dysponowanie funduszami CKiS zgodnie z ich przeznaczeniem,
10) ustalanie kierunk6w rozwoju i organizacji funkcjonowania CKiS,



11)ustalanie rocznych i miesiqcznych plan6w dzialania oraz perspektywicznych
prognoz rozwojowych CKiS,

12) dostosowanie metod planowaniai zarzqdzania do specyfiki potrzeb CK;S,
13) wydawanie zarzqdzeri i polecer,r stuzbowych,
14) promowanie dzialalnoSci statutowej CKiS,
15) powotywanie iwspolpraca z Radq programowq.

2. Dyrektor CK|S, podejmujqc decyzjq zobowiqzany jest kierowac siq przede wszystkim
interesem i celami CK|S, programami rozwoju kultury oraz pizi.estrzegac w tym
zakresie obowiqzujqcych przepisow oraz uchwal organow samorzqdowych.

$13

skre6lony

s14

Do podstawowych zadan gl6wnego ksiggowego w szczegolnosci nalezy:

1) planowanie srodkow budzetowych,
2) gospodarowanie Srodkami budzetowymi,
3) rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budzetowych,
4) kontrola dyscypliny budzetowej,
5) nadzor nad obslugq kasowq,
6) rozliczanie i ewidencjonowanie operacji ze Srodk6w pozyskanych pzez CK;S na

dzialalnosc statutowq,
7) opracowywanie obowiqzujqcej sprawozdawczo6ci, analiz i informacji dot. dochodow

i wydatkow budzetowych,
8) naliczanie, ewidencjonowanie i rozliczanie wynagrodzeri pracownikow,
9) naliczanie, ewidencjonowanie i rozliczanie Swiadczen pracownikow z ubezpiec zenia

spolecznego otaz ustawy o Swiadczeniach pienigznych z ubezpieczenia
spolecznego w razie choroby i macierzyfistwa,

10)sporzqdzanie preliminarza wydatkow, przyjmowanie wnioskow pracownikow i

innych uprawnionych os6b, naliczanie i wyplacanie Swiad czefi z Zakladowego
Funduszu swiadczen socjalnych oraz rozriczanie tego Funduszu,

1 1 )wykonywanie przelew6w,
12)naliczanie i odprowadzanie optat na ZAIKS z tytulu praw autorskich,
13)sporzqdzanie umow cywilno - prawnych i ich realizowanie oraz rozliczanie,
14)rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych zwiqzanych z eksploatacjq

budynku,
15)skreslony
16)wystawianie faktur w tym obciqzeniowych dot. wynajmu pomieszczen,
17 ) sporzqdza n ie r ozliczen rocznych pod atku d och odowego,
1 8) prowadzenie rejestrow VAT,
19)opracowywanie i przygotowywanie projektow regulaminow wewnqtrznych

(organizacyjny, pracy, wynagradzania itp, ),
20)opracowywanie i przygotowywanie projektow wewnqtrznych aktow normatywnych w

oparciu o dane wtasne lub uzyskane od stanowisk merytorycznych.

$ 14a

skre6lony

$ 15



skreSlony

$16

Do podstawowych zadan stanowiska ds. pracowniczych i obslugi sekretariatu
naleZy w szczegolnoSci :

1. obsluga sekretariatu w tym: obstuga kancelaryjna polegajqca na ewidencjonowaniu
korespondencji wplywajqcej oraz wychodzqcej, prowadzeniu ewidencji znaczkow
pocztowych, przygotowywanie pism dla Dyrektora CK|S,

2. przy)mowanie i lqczenie rozm6w telefonicznych,
3. przechowywanie dokumentacji w oparciu o ,,Rzeczowy wykaz akt", ,,lnstrukcjq

kancelaryjnq" otaz,,lnstrukcjq o archiwowaniu dokument6w",
4. skreSlony
5. skreSlony
6. skre6lony
7. prowadzenie terminarza spraw Dyrektora CKiS,
8. realizowanie zadari zleconych przez Dyrektora CK|S,
9. pomoc przy organiza$i imprez kulturalnych,
10. udzielanie informacji o dziatalno6ci CK|S oraz przyjmowanie zapisow na warsztaty

ed ukacj i artystycznej,
11. prowadzenie obslugi kasowej w czasie nieobecno5ci pracownika zatrudnionego na

stanowisku ds. organizacji widowni i obstugi kasowej,
12. skreSlony
13. skre6lony
14. prowadzenie spraw osobowych pracownik6w,
1 5. zarzqdzanie danymi dotyczqcymi sktadnikow plac pracownik6w,
16. kontrola dyscypliny pracy,
17. prowadzenie spraw zwiqzanych z przeszeregowanie i awansowaniem

pracownikow,
18. organizowanie praktyk zawodowych uczni6w i student6w,
l9.realizowanie zadafi wynikajqcych z obowiqzujqcych przepis6w w zakresie prawa

pracy,
20. rozpalrywanie i analiza skarg iwniosk6w,
21. opracowywanie obowiqzujqcej sprawozdawczoSci statystycznej, analiz i informacji

w zakresie spraw kadrowych,
22. nadzor nad archiwum zaktadowym.

$17

Do podstawowych zadan stanowisk ds. upowszechniania kultury i edukacji w
szczegolnoSci nalezy:

1 . organizowanie imprez kulturalnych,
2. wspoltworzenie programow i planow pracy CKiS,
3. skreSlony
4. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dot. organizowanych imprez otaz

innych wykonywanych zadafi, z zastosowaniem ,,lnstrukcji kancelaryjnej",
,,Rzeczowego wykazu akt" i ,,lnstrukcji o archiwowaniu dokument6w",

5. skre6lony



6.

7.
8.

organizowanie wystepow artystycznych z udzialem uczestnikow warsztatow edukacji
artystycznej dziatajqcych w CKiS,
skre6lony
skreSlony.

$18

Do podstawowych zadan koordynatora dziaNalno6ci kutturalnej w szczeg6lnosci
nale2y:

1) realizowanie zadan statutowych CK|S,
2) opracowywanie i przygotowywanie planow pracy CK|S

lmprez - ptzy wsp6ludziale pracownikow merytorycznych,
3) sporzqdzanie sprawozdan i informacji z realizaqi zadan

pracy itp.

otaz rccznych Kalendarzy

statutowych CKiS, planow

4) koordynowanie dzialah poszczeg6lnych pracownikow merytorycznych w ramach
organizowanych imprez kulturalnych,

5) nadzor nad przebieg iem prac zwiqza nych z realizaqq wydarzeh kultu ralnych,
6) skreslony
7) przygotowywanie ,,Harmonogramu czasu pracy" pracownikow CK;S na okresy 2-

tygodniowe i dostarczanie tego dokumentu pracownikowi zatrudnionemu na
stanowisku ds. pracowniczych i obslugi sekretariatu,

8) skreslony
9) wspoldzialanie w pracach Programowej Rady Kultury,
10)skreslony
1 1)skre6lony
12)Scista wspolpraca z koordynatorem marketingu, koordynatorem warsztatow

artystycznych i koordynatorem dzialalnosci i Dyrygentem Harcerskiej Orkiestry
Dqtej.

g18a

Do podstawowych zadan koordynatora marketingu w szczegolnosci nalezy:

1) realizowanie zadan statutowych oraz sporzqdzanie i realizacja planu dzialan
marketingowych,

2) pozyskiwanie sponsor6w wspierajqcych dzialalnosc statutowq cKis,
3) koordynowanie dzialari podlegtych pracownik6w,
4) nadzor nad realizacjqzadan wykonywanych przez podlegtych pracownikow,
5) pomoc przy organizowanych imprezach kulturalnych,
6) scista wsp6tpraca z koordynatorem dziatalnoSci kulturalnej,
7) wspotdzialanie z mediami w zakresie planowanej dzialalnoSci jak i dostarczaniem

relacji z imprez odbytych,
8) koordynacja dzidart zwiqzanych z wynajmem pomieszczen w tym rozpatrywanie

wnioskow, sporzqdzanie umow, rozdzielania zadah pracownikom oraz wystawianie
faktur.

$18b

Do podstawowych zadafi na stanowisku ds. promocji i social media nalezy:

1) tworzenie, przygotowanie oraz prowadzenie kompleksowych kampanii promujqcych
dzialalnosd CKiS za poSrednictwem dostqpnych narzqdzi marketingowych,



2) budowa, obsluga, aktualizacja, prowadzenie strony internetowej CK|S,
3) p rowadzen ie d oku ment acji dzialal n oSci me ryto rycznej placowki,
4) wykonywanie prac zwiqzanych z przygotowywaniem i organizacjq imprez CK|S w

zakresie programowym i merytorycznym w powiqzaniu z planowanymi kampaniami
promocyjno - reklamowymi,

5) ksztaltowanie spojnego wizerunku CK|S w lnternecie, mediach oraz w mediach
spolecznoSciowych,

6) pozyskiwanie sponsorow na bieZqcq dzialalnoSc CKiS.

s1e

Do podstawowych zadan na stanowisku ds. organizacji widowni i obstugi kasowej
w szczeg6lno5ci naleZy

1) organizacja widowni na wydarzenia artystyczne odbywajqce siq w CKiS,
2) skre6lony
3) obsluga kasowa CK|S, w tym:

a) sprzedaz biletow na wszystkie imprezy kulturalne organizowane przez CKiS,
b) przyjmowanie wplat za udzial w poszczegolnych warsztatach edukacji

artystycznej,
c) sporzqd zanie raport6w kasowych,
d) obstuga kasy fiskalnej i terminala kart platniczych,
e) pobieranie gotowki z banku na potrzeby CKiS,
f) odprowadzanie gotowki do banku na odpowiednie rachunku bankowe,
g) wyptaca nie zaliczek got6wkowych,

4) realizaqa zadan z zakresu obslugi kasowej podlega bezpo6rednio glownemu
ksiqgowemu.

s20

Do podstawowych zadan koordynatora warsztat6w artystycznych w szczeg6lnoSci
naleZy

1)opracowanie koncepcji, prowadzenie, przygotowywanie i realizacja programow
edukacyjnych dla dzieci i mlodziezy,

2) wsp6ltworzenie programow i planow pracy CKiS w zakresie edukacji kulturalnej oraz
repertuaru wydarzen ku lturalnych,

3) organizacja koncertow prezentujqcych dorobek edukacyjno-kulturowy warsztat6w
artystycznych,

4) nadzor nad dzialalno5ciq poszczeg6lnych warsztatow edukacji artystycznej
poszczeg6lnych warsztatow artystycznych CK|S poprzez:

a) prowadzenie systematycznej kontroli przebiegu zajq6,
b) kontrola ,,Dziennik6w zajql" warsztat6w,
c) biezqca kontrola pracy poszczegolnych instruktorow,
d) sprawdzanie platnosci uczestnikow warsztatow edukacji artystycznej

i egzekwowanie nale2noSci,
5) Scista wspolpraca z koordynatorem dzialalnoSci kulturalnej i pracownikiem

zatrudnionym na stanowisku ds. organizacji widowni iobslugi kasowej.

$21

Do podstawowych zadan koordynatora dzialalno6ci i Dyrygenta Harcerskiej
Orkiestry Dgtej w szczegolnoSci nale|y'.



opracowywanie repertuaru orkiestry,
prowadzenie zajqc indywidualnych i grupowych z orkiestrantami,
samodzielna organizacia wyjazdow orkiestry na spotkania muzyczne, festiwale,
przeglqdy muzyczne, koncerty oraz warsztaty szkoleniowo- wypoczynkowe dla
czlonkow orkiestry,

planowanie i realizowanie wszelkich inwestycji, remont6w i modernizacji,
nadzor nad utrzymaniem czystosci w obiekcie tut. Centrum oraz wokol obiektu wtym r6wniez pranie i czyszczenie chemiczne elementow dekoracyjnych i inne,9) nadzor nad umowami dot. utrzymania i eksploatacji obiektu (pilnowanie terminow, wrazie potrzeby sporzqdzanie um6w z kontrihentami, dostawcami uslug i

materialow),
10)realizowanie przepisow otaz prowadzenie spraw zwiqzanych z zaopatrzeniem

uprawnionych pracownikow w odziel ochronnq i roboczq
1 1 ) r ealizowa n ie zap otrzebowa 6 n a s rod k i czysto6 c i,
12)nadzor nad przygotowywaniem i zabezpieczeniem imprez kulturalnych od strony

technicznej,
13)nadzor nad prawidlowym funkcjonowaniem sprzgtu komputerowego oraz biurowego

(kserografy, telefony, komputery itp.).

s22

Do podstawowych zadan stanowiska rzemie6tnika - specjalisty w szczegolnoSci
nale|y'.

1)
2)
3)

4) przygotowanie orkiestry do wystgpow na roznorodnych uroczysto6ciach,
przeglqdach, konkursach, festiwalach, imprezach okolicinosciowych podczas
swiqt narodowych,

5) opracowanie oraz aran2owanie utworow na potrzeby orkiestry,
6) przeprowadzanie naboru do orkiestry,
7) poszukiwanie i organizowanie platnych wystgp6w orkiestry,
8) sporzqdzanie comiesiqcznych planow pracy,-'
9) pozyskiwanie sponsorow na dzialalnoSc orkieslry orazpisanie projektow na

dofinansowanie pochodzqce z grant6w krajowych i zagianicznych.

1. Koordynator dziala]no6ci i Dyrygent Harcerskiej Orkiestry Dgtej odpowiada za
organizacjq i prawidlowe funkcjonowanie orkiestry oraz ponosi odpowiedzialnosc
materialnq za powierzony sprzqt.

$21 a

Do podstawowych zadan specjalisty ds. administracyjno- technicznych w
szczegolnoSci nalezy:

1) realizowanie zada.rt wynikajqcych z ustawy Prawo Zamowieri publicznych, w tymprowadzenie rejestru zamowien publicznych, ewidencjono*anie faktur,
przeprowadzanie poszczegolnych procedur zamowlen publicznych, sporzqdzanie
umow itd.,

2) prowadzenie dokumentacji zamowiefi publicznych zwiqzanych z utrzymaniem i
administrowaniem budynku Centrum Kultury i Sziuki,
dbanie o prawidlowy stan techniczny budynku,
utrzymywanie w dobrym stanie technicznym wszystkich urzqdzen i instalacji
znajdujqcych siq w budynku,

5) organizowanie okresowych przeglqdow stanu techniczne go urzqdzen i instalacji
funkcjonujqcych w budynku,

6) prowadzenie ksiqzki obiektu budowlanego dla nieruchomosci Centrum Kultury i
Sztuki,

3)
4)

7)
B)
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1) wykonywanie biezqcych napraw konsenryatorskich, sprzgtu, drobnych napraw
urzqdzen i wyposaZenia znajdujqcego siq w budynku CKiS

2) drobne prace tynkarskie i malarskie,
3) plakatowanie i aktualizacja plakatow znajdujqcych siq w gablotach.

s23

Do podstawowych zadan stanowisk ds. akustyki i multimedi6w oraz ds.
o6wietlenia i multimedi6w w szczegolnoSci naleZy:

1)sprawowanie nadzoru nad sprzqtem akustycznym, oSwietleniowym ielektrycznym,
2) zabezpieczanie imprez kulturalnych pod kqtem wymagafi akustycznych,

technicznych, oSwietlenia tak w sali widowlskowej CKiS jak i w innych
pomieszczeniach oraz w plenerze,

3) Scisla wsp6lpraca z koordynatorem dzialalnosci kulturalnej i koordynatorem
warsztatow artystycznych.

$23a

Do podstawowych zadan stanowiska ds. obslugi sceny i multimedi6w w
szczegolnoSci nalezy:

1) przygotowanie odpowiednich warunkow technicznych na scenie do realizacji
wydarzen kulturalnych organizowanych pruez CKiS i imprez zleconych,

2) pomoc przy wykonywaniu scenografii i innych dekoracji do imprez kulturalnych
oraz ich montaz,

3) Scista wsp6lpraca z koordynatorem dziatalnoSci kulturalnej i koordynatorem
warsztatow a rtystycznych.

s24

1. lnstruktotzy oraz Dyrygent Choru Mqskiego Echo zobowiqzani sq do prowadzenia
dziennikow sekcji jak rowniel do przedstawiania Dyrektorowi CKiS swoich planow
pracy, planow koncertow i innych wystqpow - do akceptacji.

2. Wszyscy pracownicy CK|S, oraz instruktorzy idyrygenci, o ktorych mowa w ust.1
zapoznajq siq z tre6ciq Regulaminu Organizacyjnego CKiS.

3. lnstruktorzy i dyrygenci, o ktorych mowa w ust,1 mogq by6 zatrudniani w ramach
stosunku pracy lub umow cywilno - prawnych.

Rozdziat Vll

Postanowienia koncowe

s25

Spory kompetencyjne pomiqdzy stanowiskami organizacyjnymi CKiS rozstrzyga
Dyrektor CKiS.

$26
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Zmiany postanowieri nin. regulaminu mogE
dla uchwalenia regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w nin.
obowiqzujqce.

nastqpi6 w trybie w trybie przewidzianym

$27

regulaminie majq zastosowanie przepisy ogolnie

12
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Zalqcznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego
zarzqdzenia Dyrektora CKiS Nr qln z Ohla is Os.zOtz
(obowiqzujqcy od 01 .07.2017)

LISTA STANOWISK

lp. Nazwa stanowiska
Rodzaj stanowiska

Stan. jednoosobowe - O
stan. wieloosobowe - W

llo56 etatow

2 Glowny ksiggowy o 1

3 Stan. ds. pracownrczycfr
i obstqgi sekretariatu

o 1

4 Stan. ds. org-nEacli wEowni i

obslugi kasowej
o 1

I

6 Stan. ds. upowszechniania

Fultury i edukacji
W 4

B Koordynator dzialalnoSci i

Dyrygent Harcerskiej Orkiestry
Dqtej

o 1

o Stan. ds. promocli isocial rnedia o 1

11 Stan, ds. akustyki i multimedi6w o 1
12 Stan. ds. oSwietlenia i

multimedi6w
o 1

13 Stan. ds. obslugi sceny
multimediow

i o 1

14 Robotnik gospodarczy W 3
15 Rzem iesln ik - specjalista o 1Razem

21

t4

1 r\V 4
I

5 o 1

I o 1

.,.1 U o 4
I


