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Załącznik do Zarządzenia 1/2011
Dyrektora Domu Kultury z dnia 8.04.2011

Regulamin Organizacyjny
Domu Kultury w Kroczycach

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa organizację wewnętrzną Domu Kultury w Kroczycach.

§ 2

1. Dom Kultury w Kroczycach jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą 
nr 24/IV/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 lutego 2011 r. 

2. Dom Kultury działa  na podstawie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie 
instytucji kultury, w szczególności na podstawie:

• ustawy  z  dnia  25  października  1991r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu 
działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. 
zm),

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 
157, poz. 1240 ze zm.)

• statutu nadanego Uchwałą nr 24/IV/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 
lutego 2011 r.,

• innych przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 3

Organizatorem Domu Kultury w Kroczycach jest Gmina Kroczyce.

§ 4

Dom Kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora i 
posiada osobowość prawną.
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§ 5

Siedziba Domu Kultury mieści się w Kroczycach przy ulicy Batalionów Chłopskich 11.

§ 6

Ilekroć jest mowa w niniejszym regulaminie o:
a) Domu Kultury – należy przez to rozumieć Dom Kultury w Kroczycach,
b) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Domu Kultury w Kroczycach,
c) Organizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Kroczyce,
d) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta gminy Kroczyce.

Rozdział II
Cele i zadania Domu Kultury oraz zasady działalności

§ 7

Podstawowym celem Domu Kultury jest organizacja wielorakiej działalności kulturalnej.

§ 8

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
3) tworzenie warunków do rozwoju oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego 

poprzez  prowadzenie  zespołów  artystycznych,  organizowanie  stacjonarnych  i 
wyjazdowych warsztatów, organizowanie kół zainteresowań i klubów hobbystów,

4) tworzenie warunków dla podtrzymania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła 
ludowego i artystycznego, współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich,

5) współpraca,  w  tym  również  międzynarodowa,  z  placówkami  oświatowymi, 
instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w 
dziedzinie kultury i sztuki,

6) organizowanie  wystaw,  konkursów,  koncertów,  imprez  plenerowych,  przeglądów, 
festiwali oraz innych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji 
kultury lokalnej, organizowanie świąt i uroczystości gminnych,

7) organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i szkoleń,
8) inicjowanie  i  prowadzenie  działań  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień  i  patologii 

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
9) prowadzenie  nieobozowych  form  wypoczynku  dla  dzieci  i  młodzieży,  w  tym 
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wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
10)prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki 

oraz turystyki,
11)przygotowanie  i  publikacja  wydawnictw  informacyjnych  między  innymi  gazety 

gminnej „Wieści z Kroczyc i okolicy”,
12)współdziałanie z orkiestrą dętą,
13)administrowanie amfiteatrem i basenem kąpielowym,
14)promocja gminy, organizacja i prowadzenie kroniki gminy,
15)współpraca z mediami,
16)troska o ochronę środowiska i edukację ekologiczną.

Rozdział III
Struktura organizacyjna Domu Kultury

§ 9

1. Pracą Domu Kultury kieruje dyrektor, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony 
w zastępstwie pracownik.

2. Dyrektora Domu Kultury powołuje i odwołuje Organizator.
3. Dyrektor zarządza działalnością Domu Kultury, reprezentuje go na zewnątrz i jest 

odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną i finansową Domu Kultury.
4. Dyrektor jest przełożonym pracowników Domu Kultury w rozumieniu prawa pracy.
5. Dyrektor podlega bezpośrednio Wójtowi.

§ 10

1. Pracownicy Domu Kultury podlegają bezpośrednio dyrektorowi.
2. W skład struktury organizacyjnej Domu Kultury wchodzą stanowiska działalności 

podstawowej, administracyjnej i obsługi.
3. W Domu Kultury są zatrudniani:

• pracownicy merytoryczni działalności podstawowej – instruktorzy,
• pracownicy administracji i obsługi,
• instruktorzy artystyczni i instruktorzy kół zainteresowań.

4. Pracownicy  działalności  podstawowej  –  instruktorzy,  pracownicy  administracji  i 
obsługi, wykonują zadania wynikające z ustalonych dla nich zakresów obowiązków, 
czynności, upoważnień i uprawnień.

5. Instruktorzy  artystyczni  i  instruktorzy  kół  zainteresowań  wykonują  zadania 
określone dla nich  w zawartych umowach.
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6. Organizację i porządek w procesie pracy Domu Kultury oraz związane z tym prawa 
i obowiązki pracodawcy i pracowników określa w sposób szczegółowy Regulamin 
Pracy w Domu Kultury.

§ 11

Zakres zadań dyrektora obejmuje:

1. Obowiązki, do których należy w szczególności:
• zarządzanie  Domem Kultury,  organizacja  jego  działalności  oraz  realizacja 

celów i zadań,
• ustalanie  wewnętrznej  organizacji  Domu  Kultury  oraz  obowiązków  i 

uprawnień pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i ich 

pracy,
• zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
• przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków,
• współpraca z organizacjami i instytucjami  w zakresie animacji kulturalnej i 

społecznej.
2. Zatwierdzanie:

• planów finansowo-rzeczowych,
• sprawozdań finansowych i innych,
• dokumentów kadrowych dotyczących zatrudniania i zwalniania,
• delegacji służbowych.

3. Odpowiedzialność, w szczególności za:
• realizację ustalonych zadań,
• celowe i trafne wydatkowanie środków finansowych,
• prowadzenie i nadzorowanie całokształtu zadań związanych z działalnością 

Domu Kultury,
• racjonalne wykorzystanie majątku Domu Kultury,
• warunki i dyscyplinę pracy,
• prawidłowe ustalanie polityki kadrowej i właściwy dobór pracowników.

4. Dyrektorowi  Domu  Kultury  przysługuje  prawo  do  podejmowania  decyzji  we 
wszystkich  sprawach  dotyczących  Domu  Kultury.  W  szczególności  dyrektor  ma 
prawo do:

• wydawania  poleceń  i  zarządzeń  w  związku  z  prowadzoną  działalnością 
Domu Kultury oraz realizacją zadań statutowych;

• składania oświadczeń w imieniu Domu Kultury;
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• reprezentowania interesów Domu Kultury wobec innych podmiotów;
• dysponowania środkami majątkowymi Domu Kultury w granicach ustalonych 

przepisami prawa;
• wyboru metod w zakresie realizacji ustalonych zadań Domu Kultury;
• przyjmowania, zwalniania, nagradzania i karania pracowników;
• ustalania pełnomocników i udzielania pełnomocnictw i upoważnień.

§ 12

Zakres zadań głównego księgowego obejmuje:

1. Obowiązki, do których należy w szczególności:
• prowadzenie  rachunkowości  Domu  Kultury,  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami i zasadami, polegające przede wszystkim na:
• organizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i 

kontroli dokumentów;
• bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu 

sprawozdawczości finansowej;
• nadzorowaniu całokształtu prac w zakresie rachunkowości;

• sporządzanie planów budżetowych;
• analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu gminy lub środków 

pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Domu Kultury;
• dokonywanie zmian w budżecie Domu Kultury;
• zatwierdzanie wydatków budżetowych;
• opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
• zgłaszanie  wniosków  wspólnie   z  dyrektorem  Domu  Kultury  w  sprawach 

budżetowych do władz gminy.
2. Główny księgowy ma prawo do:

• zatwierdzania wszystkich operacji finansowych i majątkowych;
• występowania z wnioskami w sprawach budżetowych i majątkowych;
• występowania do dyrektora Domu Kultury z wnioskami o przeprowadzenie 

kontroli określonych zagadnień.
3. Główny  księgowy,  który  prowadzi  całokształt  prac  związanych  z  księgowością 

Domu Kultury, podlega dyrektorowi Domu Kultury.

________________________________________________________________________________________________
Telefon/fax (034)3263570, 
e-mail: domkultury@kroczyce.pl Bank Spółdzielczy w Szczekocinach
NIP  649-228-56-48 Filia Kroczyce
REGON 241893497 nr konta 67 8277 0002 0030 0001 4415 0001



Dom Kultury w Kroczycach
ul. Batalionów Chłopskich 11

42-425 Kroczyce
_______________________________________________________________________

Rozdział IV
Postanowienia organizacyjno-porządkowe

§ 13

1. Pracownicy  Domu  Kultury  bez  względu  na  zajmowane  stanowisko  oraz  rodzaj 
wykonywanej  pracy zobowiązani  są  do  przestrzegania  ogólnie  przyjętych  zasad 
porządku i dyscypliny pracy.

2. Przebywanie pracowników na terenie Domu Kultury poza godzinami pracy może 
mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody dyrektora.

3. Prawo  do  otwierania  i  zamykania  budynku  Domu  Kultury  posiada  dyrektor  i 
upoważnieni przez niego pracownicy.

4. Pracownik opuszczający jako ostatni budynek Domu Kultury, zobowiązany jest do 
dokładnego sprawdzenia urządzeń mogących być źródłem pożaru lub innych szkód 
oraz do aktywowania systemu alarmowego i zamknięcia budynku.

5. Przekazywanie  kluczy  do  budynku  Domu  Kultury  oraz  ujawnianie  kodów 
aktywujących system alarmowy osobom nieupoważnionym jest zabronione.

§ 14

Szczegółowe  postanowienia  i  zasady  dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz 
ochrony przeciwpożarowej zawarte są w regulaminie pracy.

§ 15

Szczegółowe zasady wynagradzania, premiowania, nagradzania pracowników i udzielania 
im  świadczeń  socjalnych  regulują:  rozporządzenie  Ministra  Kultury  Sztuki   z  dnia  23 
kwietnia  1999  r.  w  sprawie  zasad  wynagradzania  pracowników  zatrudnionych  w 
instytucjach  kultury  prowadzących  w  szczególności  działalność  w  zakresie 
upowszechniania  kultury  (Dz.  U.  Nr  45,  poz.  446  z  późń.  zm.)  oraz  regulaminy 
wewnętrzne.
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Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 16

Regulamin organizacyjny wraz ze statutem Domu Kultury oraz regulaminem pracy stanowi 
całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i porządek pracy w procesie pracy 
oraz zasady funkcjonowania i działalności Domu Kultury.

§ 17

1. Regulamin zostaje nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora.
2. Zmiany regulaminu mogą być dokonywane  w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2011 roku.
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