
 

Zarządzenie Nr 25/2013 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu 

z dnia  29 listopada 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego  

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu 
 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz §6 ust. 5 Statutu Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu będącego załącznikiem do uchwały 

Nr XXXVIII/236/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia 

Ludwika I w Brzegu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Wszystkie zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w trybie i na zasadach właściwych dla 

jego nadania. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2013 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

IM. KSIĘCIA LUDWIKA I W BRZEGU 
 

Rozdział I 

 Przepisy ogólne 

§1 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Poz. 406), 

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. 

poz. 642), 

3) Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu nadanego 

Uchwałą Nr XXXVIII/236/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. 

 

§2 

1. Regulamin Biblioteki zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację 

wewnętrzną, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, podstawowe 

obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz tryb pracy 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu. 

2. Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie: 

a) Biblioteka- należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną im. Księcia 

Ludwika I w Brzegu, 

b) Dyrektor- należ przez to rozumieć Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Księcia Ludwika I w Brzegu, 

c) zakres czynności- należy przez to rozumieć obowiązki i uprawnienia wyznaczone 

dla określonego stanowiska pracy i pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.  

 

 Rozdział II 

Zadania i zakres działania 

§3 

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu jest jednostką 

organizacyjną posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru prowadzonego 

przez Organizatora. 

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Brzeg. 

3. Zakres działalności Biblioteki określa Statut. 

 

§4 

1. Biblioteka działa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa Dyrektora, służbowego 

podporządkowania oraz podziału zadań. 

2. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników 

Biblioteki 

3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo we wszystkich kwestiach 

organizacyjnych i merytorycznych pełni upoważniony przez Dyrektora Kierownik. 



4. Jeżeli Dyrektor, względnie upoważniony przez Dyrektora Kierownik, nie mogą pełnić 

obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Głównego Księgowego rozciąga się na 

wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora. 

5. Do zakresu działania Dyrektora należy całokształt spraw merytorycznych 

i administracyjnych związanych z działalnością Biblioteki. 

6. Dyrektor ponosi pełna odpowiedzialność za: 

1) kierowanie całokształtem działalności Biblioteki, zgodnie z zadaniami 

statutowymi, zapewnienie prawidłowej organizacji pracy, kontrolę wykonywanych 

zadań,  

2) utrzymywanie kontaktów z władzami administracji samorządowej, instytucjami 

kulturalnymi oraz organizacjami społecznymi, 

3) występowanie do władz zwierzchnich z wnioskami w sprawach istotnych dla 

działalności Biblioteki, 

4) należyte gospodarowanie etatami i funduszem płac, 

5) prowadzenie polityki kadrowej: zatrudnianie, awansowanie i nagradzanie oraz 

zwalnianie pracowników, 

6) udzielanie urlopów pracownikom w sposób gwarantujący prawidłowe 

funkcjonowanie Biblioteki, 

7) dbałość o doskonalenie zawodowe pracowników, 

8) prowadzenie racjonalnej gospodarki budżetem Biblioteki, 

9) nadzorowanie i zatwierdzanie rocznego planu finansowego oraz jego zmian, 

kontrolę prawidłowości wykorzystania środków budżetowych oraz 

sprawozdawczość w tym zakresie, 

10) opiniowanie i zatwierdzanie planów dotyczących działalności Biblioteki, 

11) zapewnienie właściwych warunków pracy, z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

12) przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych, 

13) wydawanie zarządzeń i regulaminów we wszystkich dziedzinach organizacji 

pracy, obowiązków pracowników i zasad funkcjonowania Biblioteki, 

14) nadzór nad wewnętrzną kontrolą zarządczą, 

15) prowadzenie akt osobowych pracowników, 

16) prowadzenie archiwum, 

17) reprezentację Biblioteki na zewnątrz. 

 

Rozdział III 

 Organizacja wewnętrzna 

§5 

1. W strukturze Biblioteki tworzy się następujące działy, filie i samodzielne stanowiska: 

a) Dział Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów, zwany inaczej Działem 

Gromadzenia Zbiorów, w tym: 

 Biblioteka Składowa, zwana inaczej Składnicą, 

 filie: 

- Filia nr 1, 

- Filia nr 5, 

- Filia nr 8, 

b) Dział Udostępniania Zbiorów, zwany inaczej Wypożyczalnią, w tym: 

 Wypożyczalnia Książki Mówionej, 

c) Czytelnia, w tym: 

 Czytelnia Internetowa, 

d) Oddział dla Dzieci, zwany inaczej Oddziałem Dziecięcym, w tym: 



 Filia nr 9, 

e) Dział Finansowo-Księgowy, zwany inaczej Działem Księgowym, 

f) Dział Kadrowo-Administracyjny, zwany inaczej Działem Administracyjnym, 

w tym: 

  Sekretariat, 

g) Specjalista informatyk, 

h) Dozorca. 

2. Schemat organizacyjny Biblioteki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§6 

Upoważniony przez Dyrektora Kierownik, a w razie jego nieobecności Główny Księgowy, 

wykonują czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, 

z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla organizatora, tj. możliwości nawiązania 

i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalania struktury i wysokości wynagrodzenia 

i nagród. 

 

Rozdział IV 

 Podstawowe zadania i obowiązki kierowników 

 §7 

1. Kierownik działu kieruje całokształtem działalności podległej komórki organizacyjnej 

i jest za nią odpowiedzialny. 

2. Kierownik działu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki. 

3. Podstawowymi obowiązkami kierownika działu są: 

a) samodzielne planowanie: organizowanie pracy wynikające z zakresu działania 

podległego działu, stanowisk pracy oraz zadań określonych w planach pracy bądź 

zleconych przez Dyrektora, 

b) udzielanie urlopów podległym pracownikom w sposób gwarantujący prawidłowe 

funkcjonowanie kierowanych przez siebie działów, 

c) sporządzanie harmonogramów (grafików) pracy oraz planów urlopów, 

d) opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności podległych pracowników, 

e) ogólny nadzór nad przebiegiem realizacji zadań nałożonych na podległą komórkę 

organizacyjną, podległych pracowników, nadzór nad stosowaniem właściwych 

metod pracy oraz instruowanie pracowników, 

f) planowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej, 

g) kontrola dyscypliny pracy, pełnego wykorzystania czasu pracy oraz przestrzeganie 

przepisów bhp i ppoż., ochrony danych osobowych użytkowników Biblioteki, 

h) występowanie do Dyrektora z wnioskami dotyczącymi awansowania, wyróżniania, 

a także zwalniania i karania pracowników uwzględniając obowiązujące przepisy, 

i) sporządzanie wymaganych sprawozdań, rocznych planów pracy działu i innych 

potrzebnych Dyrektorowi dokumentów wynikających z pracy działu, 

j) udzielanie wskazówek bądź poleceń odnośnie formy i sposobu załatwienia spraw 

i problemów, 

k) przedstawianie Dyrektorowi informacji o problemach i potrzebach związanych 

z realizacją działań i funkcjonowaniem podległej komórki organizacyjnej, 

stanowiska pracy, 

l) bezpośrednie wykonywanie zadań wynikających z własnego zakresu czynności 

lub zleconych przez Dyrektora lub osoby go zastępujące, 

m) znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie swoich kompetencji, 

n) dbałość o podnoszenie kwalifikacji swoich i podległych pracowników, 



o) nadzór nad prawidłową eksploatacją, obsługą i konserwacją sprzętu i urządzeń 

będących w dyspozycji pracowników, 

p) współpraca z innymi komórkami organizacyjnym. 

4. Kierownik działu jest odpowiedzialny za zorganizowanie prawidłowego 

zabezpieczenia majątku reprezentowanej komórki organizacyjnej. 

5. Kierownik działu zobowiązany jest do ustalenia zastępstwa na czas swojej 

nieobecności. 

 

§8 

1. Przekazanie- przyjęcie funkcji kierowniczych odbywa się protokolarnie z udziałem 

komisji zdawczo-odbiorczej, powołanej decyzją Dyrektora. 

2. Przekazanie stanowiska pracy w przypadku pracowników niewymienionych w pkt. 1 

odbywa się protokolarnie. 

 

3. Kopie protokołów: 

a) zdawczo-odbiorczego, 

b) przekazania stanowiska pracy (obejmujące wyposażenie, dokumentację itp.) 

wpina się do akt pracownika oraz przekazuje do Działu Finansowo-Księgowego. 

 

Rozdział V 

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH BIBLIOTEKI  

§9 

Podstawowe zadania Działu Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów: 

1) gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu literatury pięknej, 

popularnonaukowej i naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i zbiorów 

specjalnych, w tym multimedialnych, na podstawie analizy ofert, dezyderatów 

kierowników działów i czytelników (dla wszystkich komórek organizacyjnych), 

zgodnie z przyjętym planem finansowym i obowiązującymi przepisami, 

2) prowadzenie ogółu spraw związanych z zakupami zbiorów drogą internetową, 

antykwaryczną, zbieranie ofert, kontakty z hurtowniami, wydawnictwami i firmami 

księgarskimi, 

3) gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu bibliotekoznawstwa, 

aktualizowanie warsztatu metodycznego, 

4) opracowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z normami bibliotecznymi, 

5) tworzenie elektronicznych baz bibliotecznych, koordynacja procesu komputeryzacji, 

6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wpływów i ubytków, nadzór i pomoc 

merytoryczna w zakresie prowadzenia powyższej dokumentacji przez poszczególne 

komórki organizacyjne, 

7) udział w inwentaryzacjach księgozbioru i pilnowanie terminów kolejnych 

inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

8) nadzór nad prowadzeniem i aktualizowaniem katalogów przez poszczególne działy, 

9) nadzór nad selekcją materiałów zniszczonych, zdezaktualizowanych i zbędnych oraz 

prowadzeniem dokumentacji ubytków, 

10) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalności podległych placówek, 

11) prowadzenie działalności instruktażowej w zakresie gromadzenia, opracowania 

i konserwacji zbiorów, organizacji pracy, działalności kulturalno-oświatowej, 

12) prowadzenie działalności statystycznej i sprawozdawczości w zakresie gospodarki 

zbiorami, 

13) opracowywanie planów i sprawozdań z działalności, 



14) ścisła współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie uzgadniania oraz 

realizacji budżetu w części dotyczącej zakupów materiałów bibliotecznych oraz 

uzgadniania przynajmniej dwa razy w roku stanu zbiorów bibliotecznych, 

15) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych lub określonych 

przez Dyrektora. 

 

§10 

Podstawowe zadania Biblioteki Składowej:  

1) działalność na rzecz prawidłowego wykorzystania wszelkiego rodzaju materiałów 

bibliotecznych, 

2) przyjmowanie zbiorów bibliotecznych wyselekcjonowanych z innych działów,  

bibliotek, pozyskiwanych z bibliotek likwidowanych, darów itp., 

3) prowadzenie biblioteki zasobów archiwalnych, szczególnie książek wydanych przed 

1955 r. 

 

§11 

Podstawowe zadania Filii nr 1, Filii nr 5 i Filii nr 8: 

1) organizacja zbiorów placówki: 

a) zgłaszanie dezyderatów w sprawie uzupełniania zbiorów, 

b) prowadzenie ksiąg inwentarzowych zbiorów oraz prowadzenie dokumentacji 

wpływów i ubytków, 

c) techniczne przysposabianie nowych wpływów i konserwacja zbiorów, 

d) dbałość o prawidłowy układ zbiorów na półkach, 

e) prowadzenie katalogów filii, 

f) selekcja książek zniszczonych i zdezaktualizowanych, 

2) udostępnianie zbiorów, 

3) prowadzenie ewidencji udostępniania zbiorów, 

4) egzekwowanie zwrotów wypożyczanych materiałów bibliotecznych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

5) opracowywanie planów i sprawozdań z działalności, 

6) prowadzenie poradnictwa czytelniczego i działalności kulturalno-oświatowej, 

7) dbałość o promocję Biblioteki, współpraca ze środowiskiem lokalnym, szkołami 

i instytucjami w zakresie działalności kulturalnej, 

8) udział w inwentaryzacjach zbiorów. 

 

§12 

Podstawowe zadania Działu Udostępniania Zbiorów: 

1) udostępnianie zbiorów, 

2) poradnictwo w zakresie doboru literatury, 

3) udostępnianie stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników 

Biblioteki, 

4) prowadzenie katalogów, 

5) przysposabianie przyszłych użytkowników do korzystania ze zbiorów 

Biblioteki, 

6) współpraca z Działem Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów w zakresie 

planowania i realizacji zakupów zbiorów: 

a) składanie zamówień do Działu Gromadzenia, 

b) stała analiza dezyderatów, 

7) prowadzenie ewidencji bibliotecznej zbiorów oraz dokumentacji statystycznej: 



a) inwentaryzowanie zbiorów, prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru 

ubytków, 

b) prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej i rocznej, 

c) egzekwowanie zwrotu wypożyczeń materiałów bibliotecznych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

8) tworzenie elektronicznych baz danych, 

9) kontrola, selekcja, naprawa bieżąca zbiorów, 

10) opracowywanie planów i sprawozdań z działalności, 

11) współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami 

w celu propagowania czytelnictwa i promocji Biblioteki, 

12) prowadzenie działalności instruktażowej w zakresie udostępniania zbiorów, 

organizacji pracy, działalności kulturalno-oświatowej, 

13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych lub 

określonych przez Dyrektora. 

 

§13 

Podstawowe zadania Wypożyczalni Książki Mówionej: 

1) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbioru książek mówionych 

czytelnikom niewidomym, słabowidzącym lub innym mającym trudności z czytaniem, 

2) prowadzenie ewidencji księgozbioru, dokumentacji wpływów i ubytków,  

3) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie specjalności działu, 

4) współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie czytelnictwa chorych 

i niepełnosprawnych, 

5) prowadzenie sprawozdawczości. 

 

§14 

Podstawowe zadania Czytelni i Czytelni Internetowej:  

1) udostępnianie zbiorów na miejscu, 

2) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych i krótkoterminowych, 

3) udostępnianie stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników 

Biblioteki, 

4) działalność informacyjno-bibliograficzna: 

a) obsługa informacyjna indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników 

Biblioteki, udzielanie bieżących informacji w oparciu o zbiory biblioteczne oraz 

zautomatyzowane bazy danych a w szczególności: 

 gromadzenie podstawowych źródeł informacji, 

 tworzenie i udostępnianie własnych baz danych, 

 udostępnianie baz danych tworzonych przez inne biblioteki i instytucje, 

 przysposabianie przyszłych użytkowników do korzystania ze zbiorów 

Biblioteki, 

 opracowywanie zestawień bibliograficznych, wykazów nabytków, 

aktualnych informatorów, 

b) gromadzenie i opracowywanie zbiorów regionalnych dotyczących miasta Brzegu, 

c) prowadzenie katalogów i bibliografii regionalnej, 

d) przygotowywanie i prowadzenie różnych form działalności kulturalno- 

oświatowej, popularyzacji czytelnictwa oraz współpraca w tym zakresie 

z innymi instytucjami i organizacjami, 

e) prowadzenie usług reprograficznych dla czytelników, 

5) współpraca z Działem Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów w zakresie 

planowania i realizacji zakupów zbiorów: 



a) składanie zamówień do Działu Gromadzenia, 

b) stała analiza dezyderatów, 

6) prenumerata i prowadzenie ewidencji czasopism, 

7) prowadzenie dokumentacji statystycznej: 

a) inwentaryzowanie zbiorów, 

b) prowadzenie ewidencji udostępniania zbiorów, 

c) prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej i rocznej, 

8) tworzenie elektronicznych baz danych, 

9) kontrola, selekcja, naprawa bieżąca zbiorów, 

10) prowadzenie katalogów, 

11) opracowywanie planów i sprawozdań z działalności, 

12) współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w celu 

propagowania czytelnictwa, promocji Biblioteki, 

13) prowadzenie działalności instruktażowej w zakresie udostępniania zbiorów, 

organizacji pracy, działalności kulturalno-oświatowej, 

14) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych lub 

określonych przez Dyrektora.  

 

§15 

Podstawowe zadania Oddziału dla Dzieci i Filii nr 9: 

1) zaspokajanie potrzeb czytelniczych dzieci, 

2) udzielanie informacji oraz udostępnianie zbiorów czytelnikom dziecięcym, 

3) prowadzenie katalogów, 

4) konserwacja i ochrona księgozbioru, 

5) prowadzenie usług reprograficznych dla czytelników, 

6) kontrola, selekcja, naprawa bieżąca zbiorów, 

7) prowadzenie dokumentacji statystycznej: 

a) inwentaryzowanie zbiorów, 

b) prowadzenie ewidencji udostępniania zbiorów, 

c) prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej i rocznej, 

8) prowadzenie elektronicznych baz danych, 

9) opracowywanie planów i sprawozdań z działalności, 

10) współpraca ze szkołami i innymi placówkami wychowawczo-oświatowymi, 

11) edukacja kulturalna dzieci, 

12) organizowanie imprez kulturalnych, konkursów oraz innych prac oświatowych dla 

dzieci, 

13) popularyzacja książki i czytelnictwa wśród dzieci, 

14) prowadzenie działalności instruktażowej w zakresie udostępniania zbiorów, 

organizacji pracy, działalności kulturalno-oświatowej, 

15) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych lub 

określonych przez Dyrektora.  

 

§16 

Biblioteka Składowa, filie, Dział Udostępniania Zbiorów, Czytelnia i Oddział dla Dzieci wraz 

z podległymi placówkami działają w oparciu o regulaminy wprowadzone zarządzeniem 

Dyrektora. 

 

 

 

 



§17 

1. Podstawowe zadania Działu Finansowo-Księgowego: 

a) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Biblioteki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

b) prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami 

podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami, 

c) prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

d) sprawowanie kontroli merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów 

księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe oraz 

zapewnienie kontroli formalno-prawnej, 

e) organizacja i prowadzenie ewidencji księgowej techniką komputerową, 

f) sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykorzystania środków budżetowych 

z uwzględnieniem zasady gospodarności i celowości wydatków, 

g) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów oraz analiz działalności Biblioteki 

pod względem finansowym, 

h) opracowywanie projektów zmieniających plan finansowy w ciągu roku 

budżetowego, 

i) zapewnienie terminowości i zgodności sprawozdań finansowych i statystycznych 

składanych przez jednostkę, 

j) sporządzanie bilansu Biblioteki, rachunku zysków i strat i informacji opisowej 

oraz prowadzenie wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, 

a także aktualizacja wyceny środków trwałych, naliczanie umorzenia środków 

trwałych, 

2. Pracą Działu Finansowo-Księgowego kieruje Główny Księgowy, który podlega 

bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki. 

 

§18 

1. Podstawowe zadania Działu Kadrowo-Administracyjnego i Sekretariatu: 

a) prowadzenie obsługi spraw kadrowych: 

  prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich, czasu pracy, 

 prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem sprawozdań dla GUS 

dotyczących zatrudnienia, czasu pracy, 

 pobieranie danych osobowych i przekazywanie do działu księgowości 

informacji związanych z nowo zatrudnionymi i zwalnianymi pracownikami dla 

potrzeb ZUS, 

 terminowe rozliczanie z ZUS, 

 wydawanie zaświadczeń pracownikom związanych z zatrudnieniem, 

 sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa, 

 naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac oraz przelewów placowych,  

b) prowadzenie spraw Sekretariatu: 

 przekazywanie do działów korespondencji zadekretowanej przez Dyrektora, 

 przekazywanie korespondencji do wysyłki, 

 prowadzenie rejestru i wydawanie delegacji służbowych, 

 ewidencja druków ścisłego zarachowania, 

 wykonywanie innych prac związanych z obsługą i prawidłowym działaniem 

Sekretariatu, 

c) prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

d) prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczeń pracowniczych, 

e) prowadzenie spraw w zakresie gospodarczym: 



 obsługa gospodarcza komórek organizacyjnych Biblioteki, 

 kontrola dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym, 

 administrowanie środkami trwałymi i pozostałymi środkami stanowiącymi 

majątek Biblioteki, prowadzenie ewidencji i kontroli w tym zakresie, 

 prowadzenie spraw związanych z konserwacją, naprawą sprzętu, maszyn, 

urządzeń i wyposażenia, 

 regulowanie w terminie, zgodnych z prawem i w odpowiedniej wysokości 

zobowiązań wobec kontrahentów zewnętrznych w celu uniknięcia zapłaty 

odsetek, kar i opłat, 

 prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych w oparciu o obowiązujące 

przepisy,  

 prowadzenie Kasy Głównej Biblioteki. 

2. Dział Kadrowo-Administracyjny podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu. 

3. Sekretariat podlega Dyrektorowi Biblioteki. 

 

§19 

1. Do podstawowych zadań Specjalisty informatyka należy: 

a) stała inwentaryzacja sprzętu komputerowego, 

b) podstawowa konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, 

c) nadzór i wdrażanie programów specjalistycznych oraz programów 

wspomagających zarządzanie Biblioteką, 

d) określanie stanu technicznego oraz wnioskowanie o zmianę lub zakup sprzętu 

komputerowego, 

e) nadzór nad siecią biblioteczną oraz serwerami, 

f) zapewnienie zaopatrzenia sprzętowego i materiałowego działom organizacyjnym 

biblioteki, 

g) archiwizacja danych, 

h) dbanie o bezpieczeństwo informatyczne, 

i) prowadzenie strony internetowej Biblioteki. 

2. Specjalista informatyk podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki. 

 

§20 

1. Do podstawowych zadań Dozorcy należy: 

a) dbałość o estetyczny wygląd otoczenia Biblioteki, 

b) otwieranie bramy i drzwi budynku Biblioteki Centralnej, 

c) obsługa systemu alarmowego Biblioteki Centralnej, 

d) przeprowadzanie bieżącej konserwacji, drobnych napraw i remontów. 

2. Dozorca podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki. 

 

Rozdział VI 

OGÓLNE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

§21 

1. Każdy pracownik zatrudniony w Bibliotece podlega bezpośrednio jednemu 

przełożonemu, od którego otrzymuje zadania i polecenia służbowe związane 

z zajmowanym stanowiskiem i przed którym jest odpowiedzialny za wyniki swojej 

pracy. 

2. Na czas określony, nie przekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, 

pracownik może być oddelegowany do pracy w innej komórce organizacyjnej 

Biblioteki. 



3. Pracownik oddelegowany zachowuje przynależność organizacyjną do macierzystej 

komórki, ale w zakresie działania wynikającego z delegacji podlega kierownikowi 

komórki, do której został oddelegowany. 

4. Obowiązkiem pracownika jest znajomość całokształtu spraw wchodzących do zakresu 

działania poszczególnych komórek w stopniu umożliwiającym zastępstwo. 

 

§22 

1. Zasadniczą podstawą obowiązków pracownika jest zakres czynności. 

2. W czasie wykonywania pracy pracownik obowiązany jest stosować się do 

posiadanych uprawnień, wskazówek i poleceń przełożonego oraz przepisów prawa 

regulujących zagadnienia, którymi się zajmuje. 

3. W miejscu pracy pracownik obowiązany jest do przestrzegania warunków 

bezpieczeństwa i zasad porządkowych wynikających z przepisów bhp i ppoż, 

regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego a także instrukcji i zarządzeń 

Dyrektora. 

4. Pracownik Biblioteki uprawniony jest do składania skarg i wniosków Dyrektorowi we 

wszystkich sprawach wiążących się ze stosunkiem pracy. 

 

§23 

1. Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania drogi służbowej, tj. do zwracania 

się do bezpośredniego przełożonego. 

2. W przypadku gdy sprawa przekracza kompetencje przełożonego, bądź gdy nie ma on 

uprawnień do jej załatwienia, sprawę kieruję się do Dyrektora. 

 

Rozdział VII 

ZASDY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW 

§24 

1. Dokumenty finansowe podpisuje Dyrektor, Główny Księgowy lub osoby przez nich 

upoważnione. 

2. Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz Biblioteki podpisuje Dyrektor lub osoba 

upoważniona przez Dyrektora. 

3. Umowy podpisuje Dyrektor a w razie nieobecności Dyrektora upoważniony 

Kierownik lub Główny Księgowy. 

 

Rozdział VIII 

OGÓLNY TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW 

§25 

1. W Bibliotece obowiązują następujące zasady w zakresie podejmowania decyzji: 

a) decyzje problemowe podejmuje Dyrektor i przekazuje do wykonania kierownikom 

poszczególnych działów, 

b) bieżące decyzje, zgodnie z zakresem odpowiedzialności podejmują: Dyrektor, 

samodzielni pracownicy i kierownicy komórek organizacyjnych, 

c) szczegółowe decyzje w sprawach kadr, planowania, gospodarki finansowej 

i rzeczowej podejmuje Dyrektor po konsultacji z Głównym Księgowym, 

kierownikami komórek organizacyjnych. 

2. W sprawach nagłych, bieżących, w przypadku nieobecności Dyrektora, 

decyzje podejmuje kierownik właściwego działu informując o ich treści Dyrektora. 

 

 

 



Rozdział IX 

SKARGI I WNIOSKI 

§26 

1. Uwagi i wnioski w zakresie funkcjonowania Biblioteki użytkownicy zgłaszają 

dyżurującym bibliotekarzom. 

2. Do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania 

Biblioteki właściwy jest Dyrektor. 

 

Rozdział X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§27 

1. Integralną część Regulaminu Organizacyjnego stanowi schemat organizacyjny 

Biblioteki. 

2. Zmiany do Regulaminu wprowadza się w formie aneksu. 

 

 


