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Załącznik 

do Zarządzenia Dyrektora LCK 

Nr 1/2015 z dnia  

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY 

im. Henryka Karlińskiego 

z dn. 1 stycznia 2015r. 

 

 

I ZASADY OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Legnickie Centrum Kultury w Legnicy, zwane dalej „Centrum” działa na podstawie ustawy   

z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami)    

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego uchwałą 

XXX/313/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r. 

 

 

§ 2 

 

Organizatorem Centrum jest Gmina Legnica, a nadzór nad Centrum sprawuje Prezydent 

Miasta Legnicy. 

 

§ 3 

 

1. Centrum zarządza dyrektor. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Legnicy. 

3. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor Centrum po zasięgnięciu 

opinii organu założycielskiego. 

 

§ 4 
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Regulamin organizacyjny określa organizację 

wewnętrzną i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum. 

 

  

 

 

Integralną częścią Regulaminu organizacyjnego Centrum jest graficzny schemat 

organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

 

II ZARZĄDZAJĄCY CENTRUM 

 

§ 5 

 

Dyrektor 

1. Dyrektor kieruje Centrum w ramach obowiązujących przepisów prawnych, jest 

odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z  funkcjonowaniem instytucji, 

gospodarkę finansową, materiałową, sprawy osobowe i realizację zadań merytorycznych. 

 

2. Do zakresu działalności dyrektora należy w szczególności: 

a) kształtowanie strategii działania i modelu programowego Centrum dostosowanych do 

potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców Legnicy, 

b) kształtowanie struktury organizacyjnej Centrum, ustalanie liczby  

i zakresu działania komórek organizacyjnych oraz koordynowanie ich działalności, 

powoływanie zespołów problemowych w celu wykonania określonych zadań, 

c) ustalanie wytycznych do opracowania okresowych programów działalności i planów 

finansowych oraz zatwierdzanie tych planów i sprawozdań z działalności Centrum, 

d) zwoływanie i przewodniczenie Kolegium Dyrektora oraz okresowych narad, 

powoływanie komisji wewnętrznych, 

e) wydawanie obowiązujących w Centrum decyzji, zarządzeń i poleceń służbowych, 

f) podejmowanie decyzji w sprawach inwestycji, remontów i wyposażenia, 

g) składanie w imieniu Centrum wszelkich oświadczeń w zakresie prawa i zobowiązań 

finansowych, 

h) sygnowanie korespondencji, umów, dokumentów w sprawach osobowych, 

organizacyjno- prawnych, skarg i wniosków, 

i) współpraca z władzami i organizacjami społeczno- kulturalnymi, 
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j) realizacja zadań i zaleceń wynikających z 

przeprowadzonych kontroli organów zewnętrznych, 

k) reprezentowanie Centrum, 

l) kształtowanie polityki kadrowej,  

 

 

ł) Dyrektor Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy przyjmuje interesantów w sprawach 

skarg i wniosków. 

 

3.  Dyrektor jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Centrum. 

4.  Dyrektora zastępuje w czasie jego nieobecności zastępca dyrektora. 

5. W razie nieobecności dyrektora oraz zastępcy dyrektora ich obowiązki przejmuje 

kierownik administracyjno - techniczny.  

 

 

       III  ZASTĘPCA DYREKTORA ORAZ GŁÓWNY KSIEGOWY. 

                               

                                 § 6 

 

Zastępca Dyrektora 

Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio dyrektorowi, a do zakresu jego działalności należy: 

1. nadzór nad realizacją zadań przez Dział Organizacji Imprez oraz Dział Administracyjno- 

Techniczny, 

2. koordynacja realizacji wszystkich przedsięwzięć podejmowanych przez Centrum, 

3.  koordynacja pracy służb administracyjnych i technicznych, 

4. przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych obowiązujących Centrum 

(regulaminy, instrukcje, zarządzenia itp.), 

5. zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności. 

 

 

§ 7 

 

Główny Księgowy 

1. Kieruje pracą podległych pracowników, bezpośrednio podlega dyrektorowi Centrum, 

przed nim odpowiada za całokształt pracy księgowości. 



 4 

2. Główny księgowy realizuje zadania 

finansowo– księgowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. W uzgodnieniu z dyrektorem kształtuje wewnętrzną politykę budżetowo- gospodarczą, na 

bieżąco informuje o ewentualnych zagrożeniach budżetowych. 

4. Odpowiada za przestrzeganie dyscypliny finansowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej 

gospodarki. 

 

 

5. Nadzoruje gospodarkę materiałową, sporządza okresowe plany i analizy finansowe 

poszczególnych przedsięwzięć oraz bilanse i sprawozdania z ich realizacji. 

6. Realizuje kontrolę wewnętrzną w zakresie powierzonych obowiązków. 

7. Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Centrum 

dot. prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu 

dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji. 

 

 

IV ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA CENTRUM 

 

§ 8 

 

1. W Centrum obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa: na czele działów stoją 

kierownicy, którym podlegają pracownicy. 

2. Kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialny jest za organizację pracy komórki, 

wydaje polecenia służbowe podległym pracownikom, którzy odpowiedzialni są przed nim 

za wykonanie zadań. 

3. W przypadku otrzymania przez pracownika polecenia służbowego od dyrektora, 

pracownik zgłasza ten fakt swemu bezpośredniemu przełożonemu. 

4. Zarządzenie obowiązujące wszystkie komórki organizacyjne wydaje dyrektor. 

5. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnej współpracy oraz do opracowywania 

i uzgadniania między sobą wszelkich projektów zarządzeń i instrukcji dot. pracy Centrum. 

6. Zadania o podstawowym znaczeniu dla Centrum są rozpatrywane na posiedzeniu 

Kolegium Dyrektora. 

7. W skład Kolegium Dyrektora wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, zastępca 

dyrektora, główny księgowy, kierownicy działów. 

8. Skład Kolegium może być uzupełniany o przedstawiciela związków zawodowych przy 

rozstrzyganiu spraw socjalnych i pracowniczych. 
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9. Pracowników wszystkich komórek 

organizacyjnych Centrum obowiązuje czas pracy ustalony zarządzeniem dyrektora. 

10.  Dyrektor Centrum odrębnym zarządzeniem powołuje komórki organizacyjne i określa 

zakres ich działania. 

 

§ 9 

 

 W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1. Dział Organizacji Imprez (zespół specjalistów merytorycznych i zespół instruktorów 

artystycznych), 

2. Dział Komunikacji i Współpracy z Zagranicą, 

3. Dział Finansowo- Księgowy, 

 

4. Dział Administracyjno-Techniczny. 

5. Dział Folkloru, Mniejszości Narodowych i Dokumentacji. 

6. Rzecznik Prasowy. 

7. Sekretariat. 

 8.  Galeria Satyrykon. 

9.  Archiwum Zakładowe. 

10. Magazyn prac plastycznych Satyrykonu 

 

§ 10 

 

1.Obowiązki kierowników działów. 

Do obowiązków kierowników należy: 

a) opracowywanie krótkoterminowych i długofalowych planów pracy zgodnie  

z przyjętymi kierunkami oraz sprawozdań z realizacji zadań, 

b)  opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności pracowników, 

c) organizacja pracy zgodnie z zasadą pełnego, efektywnego i sprawiedliwego podziału 

obowiązków między pracowników, stosowanie nowoczesnych metod pracy oraz instruowanie 

pracowników o sposobie wykonywania powierzonych obowiązków, 

d) kontrola dyscypliny pracy oraz przestrzegania przez pracowników przepisów 

porządkowych, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, koordynacja czasu 

pracy oraz urlopów pracowników zgodnie z zakładowym planem urlopów, urlopów 

szkoleniowych i innych, 

e) znajomość obowiązujących norm i przepisów prawnych z zakresu pracy działu, 
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f)  dbałość o podnoszenie przez pracowników 

kwalifikacji, 

g) nadzór nad prawidłową eksploatacją, obsługą i konserwacją sprzętu oraz narzędzi 

służących do wykonywania pracy, 

h) dbałość o powierzone mienie, racjonalną gospodarkę materiałami, sprzętem i 

urządzeniami, 

 

 

i)  systematyczne rozliczenia z powierzonych funduszy, zaliczek i innych dóbr, 

j)  wydawanie podległym pracownikom poleceń dot. realizacji zadań. 

 

2.Uprawnienia Kierowników działów: 

a) składanie do dyrektora: 

- wniosków dot. usprawnienia organizacji pracy i struktury Centrum oraz    

  opiniowanie projektów w tym zakresie 

- propozycji tematyki narad organizowanych przez Centrum, 

- materiałów dot. merytorycznego załatwiania skarg, wniosków i notatek  

  prasowych, 

- opinii o pracy podległych pracowników oraz wniosków w sprawach  

  osobowych, awansów, wyróżnień i kar regulaminowych, premii, 

b) przydzielanie pracy pracownikom, powierzanie im pracy dodatkowej w granicach 

obowiązujących przepisów prawnych, proponowania, na czas nieobecności, swego zastępcy, 

c) wydawanie podległym pracownikom poleceń dot. realizacji zadań, 

d) podpisywanie pism i dokumentów  wynikających z realizacji zadań działu,  

z wyjątkiem zastrzeżonych do decyzji i podpisu dyrektora, 

e) dysponowanie środkami materialnymi do wykonywania planowanych zadań, 

f) kontrola wewnętrzna zgodnie z opracowywanym regulaminem, 

g)prowadzenie szkoleń nowo przyjętych pracowników oraz praktyk studenckich. 

 

§ 11 

 

Dział Organizacji Imprez (zespół specjalistów merytorycznych i zespół instruktorów 

artystycznych) 

1. Działem kieruje bezpośrednio zastępca dyrektora lub kierownik wyznaczony przez 

dyrektora. 

2. Zastępcy dyrektora podlegają: 
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- specjalista ds. Legnica Cantat 

- specjalista ds. Satyrykonu 

- specjalista ds. organizacji imprez 

- instruktor filmu animowanego 

- instruktor filmu fabularnego 
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3. Do zadań Kierownika działu należy: 

-  planowanie i sprawozdawczość merytoryczna Centrum, 

-  nadzór nad działalnością amatorskich zespołów artystycznych, 

-  planowanie reklamy i informacji o działalności instytucji, 

-  nadzór nad realizacją imprez środowiskowych, 

-  organizacja przedsięwzięć usługowych Centrum na rzecz instytucji, zakładów  

   pracy, szkół i osób prywatnych, 

-  programowanie i nadzorowanie realizacji imprez regionalnych. 

 

4. Do zadań działu należy: 

a) organizacja imprez międzynarodowych i ogólnopolskich z zakresu muzyki  

w szczególności: „Legnica Cantat”, 

-  utrzymanie stałych kontaktów z ośrodkami muzycznymi w Polsce, 

-  współpraca z wybitnymi specjalistami z zakresu chóralistyki, 

-  współpraca z wybitnymi kompozytorami muzyki klasycznej, 

- stały kontakt z najlepszymi chórami w Polsce oraz odtwórcami muzyki organowej, 

 -  pełna orientacja w wydarzeniach muzycznych w Polsce i na świecie, 

b) organizacja    międzynarodowej    wystawy  „Satyrykon” oraz wystaw  

satyrycznych w kraju i na świecie: 

-  ścisła współpraca ze środowiskiem rysowników – satyryków w Polsce  

 i Europie, 

-  utrzymanie   stałych  kontaktów  i współpraca z Instytucjami Kultury Polskiej     w Europie, 

- organizacja wystaw, 

c) Organizacja Conversatorium Organowego: 

- stałe kontakty z Akademią Muzyczną w Warszawie i ośrodkami muzycznymi w Polsce, 

- pełna orientacja o przedsięwzięciach z zakresu muzyki organowej w Polsce 

d) organizacja imprez regionalnych z zakresu folkloru, obrzędu, orkiestr dętych, 

e) organizacja  imprez   muzycznych   dla  młodzieży zamieszkałej w Legnicy, 

f)  realizacja programu działalności filmowej, 

g) organizacja imprez estradowych, recitali, spotkań, wystaw, 

h) organizacja imprez plenerowych, 

i)  organizacja innych imprez i przedsięwzięć. 

 

  



 9 

 

§ 12 

 

II. Dział Komunikacji i Współpracy z Zagranicą 

 

1. Pracą działu kieruje kierownik bezpośrednio podporządkowany Dyrektorowi. 

2. Kierownikowi podlegają: 

- specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, 

- specjalista ds. współpracy z zagranicą, 

- specjalista ds. administracji i konserwacji sieci komputerowej, 

- plastyk, 

- rzecznik prasowy. 

 

4. Do zadań Kierownika działu należy: 

- planowanie pracy działu i sprawozdawczość, 

- współdziałanie z zarządzającymi i innymi pracownikami, 

 

- utrzymywanie kontaktów z instytucjami partnerskimi w kraju i za granicą, 

- opracowywanie projektów europejskich, 

- pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i europejskich. 

5. Do zadań działu należy: 

- utrzymywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, 

- utrzymywanie kontaktów z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi, 

- reklama działalności Centrum, 

- realizacja projektów europejskich, 

- pozyskiwanie środków z różnych źródeł, 

- badanie rynku i reagowanie na zapotrzebowania w sferze kultury, 

- bieżące informowanie mediów lokalnych o planowanych i zrealizowanych przedsięwzięcia, 

- doskonalenie reklamy i informacji o działalności Centrum, 

- organizacja Międzynarodowych Spotkań Kultur Mniejszości Narodowych i Etnicznych 

„Europa bez granic”,  

- stałe kontakty z zespołami folklorystycznymi mniejszości narodowych i etnicznych  

w Polsce i na świecie, 

- współpraca z federacjami folkloru w Polsce i na świecie, 
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- przygotowanie i realizacja umów 

dotyczących wymiany zespołów mniejszości narodowych i grup etnicznych z organizatorami 

różnych festiwali.   

 

§ 13 

 

Rzecznik Prasowy podlega kierownikowi działu Komunikacji i Współpracy z Zagranicą. 

 

Do zadań rzecznika prasowego należy: 

- utrzymywanie kontaktów z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi 

- bieżące informowanie  mediów lokalnych o  planowanych imprezach  

  i zrealizowanych przedsięwzięciach  

- przygotowanie i prowadzenie obsługi medialnej imprez 

- poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji informacji   

- obsługa merytoryczna  strony internetowej  oraz portali społecznościowych  

-  współtworzenie i nadzór realizacyjny nad działaniami z zakresu Public relations 

prowadzonymi przez instytucję  

- organizacja imprez 

 

  

 

§ 14 

 

Dział Finansowo- Księgowy. 

1.Pracą działu kieruje główny księgowy. 

2.Głównemu księgowemu podlegają: 

 - księgowy- kasjer,  

 - specjalista ds. kadrowych, płacowych i bhp.   

3. Do zadań działu należy:  

- bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie   kalkulacji wynikowej 

kosztów realizowanych zadań i sprawozdawczość finansowa, 

- nadzorowanie  całokształtu   prac   z  zakresu wydatków wykonywanych przez poszczególne 

komórki organizacyjne Centrum, 

-dyspozycja środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami Ustawy o   rachunkowości, 

 

- zapewnienie prawidłowości umów zawieranych przez Centrum, pod względem finansowym, 



 11 

 

- przestrzeganie zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych, 

- terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań, 

- analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji Centrum, 

- dokonywanie kontroli wewnętrznej, z zakresu prowadzenia rachunkowości,  

a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania  

i rozliczania inwentaryzacji. 

4. W zakresie spraw pracowniczych i spraw socjalnych do zadań działu należy: 

- przygotowanie materiałów  z wnioskami dot. przyjmowana do pracy  

  pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę, 

- prowadzenie akt osobowych pracowników, 

- prowadzenie ewidencji pracowników przyjętych i zwolnionych, 

- nadzór i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, sprawdzania list  

  obecności, 

-opracowywanie wniosków w sprawach wyróżnień, nagród, odznaczeń i prowadzenie 

ewidencji odznaczeń, opracowywanie rocznych planów urlopów wypoczynkowych, 

szkoleniowych, okolicznościowych, bezpłatnych itp., oraz zwolnień lekarskich, 

- ewidencja i wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych ZUS, 

- sporządzanie sprawozdań analitycznych i statystycznych z zakresu  

  zatrudnienia, 

- prowadzenie ewidencji wydanych decyzji służbowych, 

- zabezpieczenie potrzeb socjalnych i bytowych załogi, 

-współdziałanie z przedstawicielem załogi przy ustalaniu zasad podziału  

i wykorzystania i zakładowego funduszu socjalnego, 

- kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie (okresowe, wstępne  

i kontrolne), 

- organizowanie opieki nad emerytami i rencistami, 

- organizowanie opieki socjalnej dla dzieci pracowników, 

- załatwianie spraw rentowych i emerytalnych,  

- wykonywanie innych prac z zakresu spraw osobowych i socjalnych. 

5. W zakresie bhp do zadań działu należy: 

- prowadzenie szkoleń z zakresu bhp, bieżące przekazywanie informacji o zmianach  

w przepisach dotyczących bhp, 

-dokonywanie przeglądów stanowisk pracy i przygotowywanie informacji  

o  warunkach pracy, przygotowywanie na podstawie przeprowadzonych kontroli, poleceń  

usunięcia uchybień w zakresie bhp oraz czuwanie nad ich realizacją, 
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- nadzorowanie wykonywania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez 

organy nadzoru nad warunkami pracy. 

 

§ 15 

  

Dział Administracyjno –Techniczny 

1. Na czele działu stoi kierownik, bezpośrednio podporządkowany dyrektorowi. 

2. Kierownikowi podlegają: 

- kierowca- zaopatrzeniowiec,  

- elektroakustyk,  

- starszy rzemieślnik, 

- robotnik gospodarczy 

3. Do zadań Kierownika działu należy: 

a) realizacja zamówień publicznych, 

b) realizacja zadań z zakresu OC, 

c) prowadzenie  ewidencji pieczęci urzędowych, 

d) zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych wykonania wszystkich 

przedsięwzięć podejmowanych przez Centrum, 

e) kierowanie transportem i zaopatrzeniem, 

f) kierowanie gospodarką sprzętową i magazynową, 

g) przygotowanie składników majątkowych do inwentaryzacji, 

h) zapewnienie utrzymania czystości i estetyki w obiekcie Centrum, 

i) odpowiedzialność na majątek Centrum, 

j) zapewnienie ochrony przeciw pożarowej obiektu, ochrony fizycznej i bhp załogi, 

k) nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznej, 

wodnej, pożarowej i monitoring, 

l) nadzór nad przebiegiem remontów i modernizacji w obiekcie, 

m)koordynacja prac podległych pracowników, równomierne obciążanie obowiązkami, 

n) wnioskowanie do dyrektora o usprawnienie organizacji pracy Centrum, 

o) przygotowywanie dokumentacji imprez masowych. 

4. Do zadań działu w zakresie organizacyjno – technicznym należy: 

- organizacyjne i techniczne zabezpieczenie przebiegu imprez, 

- organizacyjne i techniczne zapewnienie warunków pracy amatorskim zespołom 

artystycznym, 

- organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji imprez zleconych, 
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- przygotowanie projektów umów zawieranych przez Centrum (remonty, prace zlecone, 

umowy o dzieło itp.), 

- realizacja zaopatrzenia w materiały, sprzęt niezbędny do działalności Centrum, 

- organizowanie i koordynowanie prac w zakresie przeprowadzenia  

  inwentaryzacji, 

- opracowywanie planów poprawy warunków bhp oraz ochrony przeciw pożarowej, 

prowadzenie ewidencji majątku, 

- nadzór nad całokształtem spraw gospodarczych, 

- ubezpieczenie  majątkowe, 

- konserwacja sprzętu, maszyn i urządzeń, 

- realizacja zakupów wyposażenia, urządzeń oraz innych materiałów, 

- realizacja zakupów odzieży ochronne i roboczej, 

- zaopatrywanie w niezbędny sprzęt i materiały, 

-  realizacja planów remontów i konserwacji, 

-  nadzór nad przebiegiem prac remontowych, 

-organizowanie pracy pracowników obsługi w zakresie zapewnienia czystości  

   i bezpieczeństwa w pomieszczeniach Centrum, 

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń elektrycznych, c. o.,  

   urządzeń odgromowych,  

- kontrola stanu zapasów, 

- gospodarka samochodowa. 

 

 

 

§ 16 

 

Dział Folkloru, Mniejszości Narodowych i Dokumentacji 

1. Na czele działu stoi kierownik 

2. Kierownikowi podlegają: 

- specjalista ds. dokumentacji i kultury mniejszości narodowych 

- specjalista ds. Zespołu Pieśni i Tańca „Legnica” 

- choreograf 

- garderobiana 

3. Do zadań kierownika działu należy 
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- opracowywanie planów długo i krótkoterminowych 

-nadzór i promocja oraz pozyskiwanie środków  finansowych na działalność  

 ZPiT Legnica 

- prowadzenie dokumentacji grup etnicznych 

- nadzór nad organizacją Festiwalu Świat  pod  Kuczerą 

-nadzór na  dokumentowaniem działalności merytorycznej  LCK 

- systematyczne rozliczenia z powierzonych funduszy , zaliczek i innych dóbr 

- koordynacja pracy w dziale 

4. Do zadań działu należy: 

- prowadzenie dokumentacji grup etnicznych i mniejszości narodowych 

- pozyskiwanie środków , promocja , nadzór na działaniami związanymi  

  z festiwalami  folklorystycznymi 

- organizacja pracy ZPiT Legnica 

- dokumentowanie  działalności  merytorycznej LCK.  

         

§ 17 

 

Sekretariat :  

prowadzi specjalista ds. sekretariatu, który podlega bezpośrednio dyrektorowi. 

Do zadań sekretariatu należy: 

- kompletowanie aktów prawnych, 

- informowanie o treści ww. przepisów zainteresowane komórki, 

- nadzór nad przestrzeganiem ustalonych zasad organizacyjnych, schematów,    

  regulaminów, zarządzeń i instrukcji, 

- prowadzenie rejestru kontroli oraz gromadzenie protokołów, zarządzeń  

  pokontrolnych i sprawozdań z ich realizacji, 

- ewidencjonowanie i przekazywanie do poszczególnych komórek organizacyjnych zarządzeń 

pokontrolnych i sprawozdań z ich realizacji, 

- ewidencjonowanie i przekazywanie do poszczególnych komórek organizacyjnych zarządzeń 

wydawanych przez dyrektora, 

- protokołowanie i przechowywanie protokołów z narad załogi i kadry kierowniczej Centrum, 

-   prowadzenie sekretariatu. 
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§ 18 

 

 

Galeria Satyrykon opiekę nad Galerią sprawuje młodszy specjalista ds. wystaw 

artystycznych, który podlega zastępcy dyrektora. 

Do zadań sprawującego opiekę nad Galerią należy: 

- organizacja wystaw  autorskich 

- przygotowywanie  wernisaży wystaw 

- sprzedaż   biletów ,plakatów , wydawnictw i gadżetów 

  

 

§ 19 

 

Archiwum Zakładowe podlega głównemu księgowemu. 

Do zadań archiwisty należy: 

- prowadzenie archiwum zakładowego 

- przygotowywanie dokumentów  do brakowania 

- prowadzenie magazynu  wydawnictw LCK 

- współpraca z archiwum państwowym 

 

§ 18 

 

Magazyn prac plastycznych Satyrykonu- magazyn zawierający zbiory prac plastycznych 

Satyrykonu, podlega Zastępcy Dyrektora. Prowadzi je instruktor ds. Satyrykonu.  

Do zadań Magazynu prac plastycznych Satyrykonu należy: 

- gromadzenie zbiorów prac plastycznych i opieka nad nimi, 

- prowadzenie ewidencji (rejestrów) oraz nadawanie numerów inwentarzowych prac 

plastycznych nadesłanych na konkurs rysunku satyrycznego Satyrykon, 

- porządkowanie, systematyzowanie i inwentaryzowanie zbiorów, 

- digitalizacja zbiorów (utrwalanie wizerunków prac plastycznych na elektronicznych 

nośnikach danych), 

- wydawanie i przyjmowanie zwróconych prac plastycznych na wystawy  i wypożyczenia 

oraz udostępnianie do działalności wydawniczej, 

- przechowywanie zbiorów prac plastycznych w odpowiednich warunkach, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
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V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

 

§ 20 

 

Postanowienia niniejszego regulaminu zostały uzgodnione z przedstawicielem organizacji 

związków zawodowych. 


