
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W ZAWADZKIEM 

 

SPIS ROZDZIAŁÓW 

I. Postanowienia ogólne 

II. Zadania Biblioteki 

III. Struktura organizacyjna Biblioteki 

IV. Zadania komórek organizacyjnych 

V. Gospodarka finansowa 

VI. Postanowienia końcowe 

 

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Regulamin Organizacyjny jest podstawowym wewnętrznym aktem 

normatywnym określającym strukturę organizacyjną Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem, zwanej dalej Biblioteką, zakres działania, 

zasady określające sposoby i metody działania struktur organizacyjnych 

Biblioteki, zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników pełniących 

funkcje kierownicze oraz  pozostałych pracowników. 

 

§ 2 

Biblioteka działa na podstawie następujących przepisów prawnych: 

 

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /tj. Dz. U. z 2012 r.  poz. 642 

z późn. zm./. 

2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej  /t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406/. 

3. Postanowień statutu Biblioteki. 

 

§ 3 

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest 

Gmina Zawadzkie. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje 

Burmistrz Zawadzkiego. 

 

 



 

§ 4 

Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane w formie aneksów w trybie 

przewidzianym dla jego nadania. 

II  ZADANIA BIBLIOTEKI 

§ 5 

1. Gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i selekcja materiałów 

bibliotecznych. 

2. Opracowanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych. 

3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych. 

4. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, dokumentacyjnej, 

popularyzacyjnej, wychowawczej i kulturalno – oświatowej. 

5. Bezpośrednia obsługa biblioteczna. 

6. Prowadzenie wypożyczalni, czytelni i czytelni internetowych. 

7. Prowadzenie filii bibliotecznych. 

8. Rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych.  

9. Organizowanie różnorodnych form edukacji czytelniczej. 

10. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami, szkołami i innymi 

placówkami. 

11. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy. 

 

 

III  STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI 

 

§ 6 

1. Siedziba Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się przy ulicy 

Dębowej 13A w Zawadzkiem. 

2.  W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

   2.1. Dyrektor 

   2.2. Główny księgowy 

   2.3. Wypożyczalnia oraz czytelnia czasopism i internetowa  

   2.4. Pracownik gospodarczy 

   2.5. Filia biblioteczna w Kielczy 

   2.6. Filia biblioteczna w Żędowicach 

3. Schemat organizacyjny Biblioteki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

 



 

§ 7 

1. Funkcjonowanie Biblioteki opiera się na zasadzie jednoosobowego 

kierownictwa.  

2. Biblioteką zarządza Dyrektor, który na czas swojej nieobecności w drodze 

zarządzenia wyznacza osobę pełniącą zastępstwo, określając czynności do 

których wykonywania jest upoważniona.  

3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury wchodzącą w skład krajowej 

sieci bibliotecznej. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna w Opolu. 

4. Biblioteka jest centrum organizacyjnym i metodycznym dla  placówek 

bibliotecznych na obszarze gminy. 

5.W Bibliotece zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, 

administracji i obsługi. 

 

§ 8 

Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Biblioteki przyjmuje Dyrektor i 

rozpatruje w terminie 30 dni od daty otrzymania. Skargi i wnioski można 

składać w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej. Skargi i wnioski nie 

zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego wnoszącego skargę lub 

wniosek zostaną pozostawione bez rozpoznania.  

 

IV  ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 

 

§ 9 

1. Dyrektor Biblioteki: 

   -kieruje działalnością Biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz, jest 

odpowiedzialny za pracę powierzonej mu placówki i uzyskane przez nią wyniki, 

    -jest uprawniony do podpisywania pism oraz składania oświadczeń woli w 

imieniu  Biblioteki, 

    -zatrudnia pracowników, ustala ich zakresy czynności, prowadzi 

dokumentację pracowniczą, jest bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym 

pracowników, 

    -odpowiada przed organizatorem za prawidłową realizację budżetu Biblioteki, 

    -opracowuje plany finansowe, sprawozdania, decyduje o sprawach 

finansowych i gospodarczych Biblioteki, 

    -sprawuje nadzór nad realizacją planu pracy, sprawozdawczością, 

    -kontroluje działalność poszczególnych komórek organizacyjnych, 

    -zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy, organizuje szkolenia, 

zaopatruje Bibliotekę w materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości i inne,              



     -ustala regulaminy, zarządzenia, instrukcje zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

    -wprowadza w życie uchwały organów nadrzędnych, 

    -jest odpowiedzialny za terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków 

dotyczących działania poszczególnych komórek organizacyjnych 

 

 

 

2. Zadania i kompetencje głównego księgowego: 

   - prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej biblioteki w zakresie 

rachunkowości, dyspozycji środkami pieniężnymi oraz wstępnej kontroli 

operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, 

   - opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących 

prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i 

rozliczania inwentaryzacji, 

 - sprawowanie nadzoru w zakresie finansowania inwestycji i remontów,  

 - sporządzanie projektu budżetu, 

 - przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych oraz sprawozdań 

finansowych, 

 - przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz dyscypliny pracy, 

   - staranne wykonywanie poleceń przełożonego, 

   - zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikiem i 

współpracownikami.  

 

3. Zadania i kompetencje pracownika wypożyczalni i czytelni: 

   - udostępnianie i propagowanie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalni i 

czytelni w ustalonym czasie pracy, 

   - właściwe przechowywanie i konserwacja zbiorów, 

   - porządkowanie, selekcja i reklasyfikacja zbiorów, 

   - współudział w zakupie nowości wydawniczych (zgłaszanie dezyderatów 

czytelników i własnych), 

   - opracowanie zakupionych zbiorów, 

   - budowanie warsztatu informacyjnego i udzielanie informacji użytkownikom, 

   - przysposabianie użytkowników do korzystania ze zbiorów wypożyczalni i 

zasobów internetowych w czytelni, 

   - prowadzenie i uaktualnianie katalogów i kartotek, 

   - prowadzenie ewidencji odwiedzin, wypożyczeń, udzielonych informacji itd,  

   - przygotowanie i realizacja rocznych planów pracy, 

   - przygotowywanie wystawek tematycznych i gazetek okolicznościowych, 

   - kopiowanie materiałów własnych na potrzeby użytkowników, 

   - obsługa czytelni internetowej i prowadzenie związanej z tym statystyki, 



   - przekazywanie dyrektorowi wniosków dotyczących usprawnienia organizacji 

pracy, 

   - doskonalenie jakości i kultury obsługi czytelników,  

   - dbałość o estetykę i prawidłowy układ zbiorów w wypożyczalni i czytelni,  

   - podnoszenie kwalifikacji w ramach samokształcenia i udział w 

organizowanych szkoleniach, 

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz dyscypliny pracy, 

   - staranne wykonywanie poleceń przełożonego, 

   - zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikiem, 

współpracownikami oraz użytkownikami Biblioteki. 

 

 

4. Zadania i kompetencje pracownika gospodarczego: 

  - utrzymywanie czystości i porządku na terenie i w otoczeniu budynku 

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,  

  - wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach: usuwanie śmieci, 

mycie podłóg, usuwanie kurzu i zabrudzeń z mebli i wyposażenia, mycie okien i 

drzwi, czyszczenie wykładzin i chodników, utrzymywanie zieleni w 

pomieszczeniach, uzupełnianie pomieszczeń sanitarnych w środki czystości i 

higieny, 

  - usuwanie zanieczyszczeń w bezpośrednim otoczeniu budynku biblioteki, 

  -  odśnieżanie chodnika przed wejściem do budynku, 

  -  zgłaszania zapotrzebowania na zakup środków czystości i sprzętu,  

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz dyscypliny pracy, 

   - staranne wykonywanie poleceń przełożonego, 

   - zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikiem, 

współpracownikami oraz użytkownikami Biblioteki. 

 

5. Zadania i kompetencje pracowników filii bibliotecznych: 

     - udostępnianie i propagowanie zbiorów bibliotecznych w ustalonym czasie 

pracy, 

   - właściwe przechowywanie i konserwacja zbiorów, 

   - porządkowanie, selekcja i reklasyfikacja zbiorów, 

   - współudział w zakupie nowości wydawniczych (zgłaszanie dezyderatów 

czytelników i własnych), 

   - opracowanie zakupionych zbiorów, 

   - budowanie warsztatu informacyjnego i udzielanie informacji użytkownikom,  

   - przysposabianie użytkowników do korzystania ze zbiorów wypożyczalni i 

zasobów internetowych, 

   - prowadzenie i uaktualnianie katalogów i kartotek, 

   - prowadzenie ewidencji odwiedzin, wypożyczeń, udzielonych informacji itd,  

   - przygotowanie i realizacja rocznych planów pracy, 

   - przygotowywanie wystawek tematycznych i gazetek okolicznościowych, 



   - kopiowanie materiałów własnych na potrzeby użytkowników, 

   - obsługa czytelni internetowej i prowadzenie związanej z tym statystyki,  

   - przekazywanie dyrektorowi wniosków dotyczących usprawnienia organizacji 

pracy, 

   - doskonalenie jakości i kultury obsługi czytelników,  

   - dbałość o estetykę pomieszczeń i prawidłowy układ zbiorów w 

wypożyczalni i czytelni, 

   - podnoszenie kwalifikacji w ramach samokształcenia i udział w 

organizowanych szkoleniach, 

   - przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz dyscypliny pracy, 

   - staranne wykonywanie poleceń przełożonego, 

   - zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikiem, 

współpracownikami oraz użytkownikami Biblioteki. 

 

 

V  GOSPODARKA FINANSOWA 

 

§ 10 

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach 

określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy instytucji 

zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 

3. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Biblioteki jest Rada 

Miejska w Zawadzkiem. 

4. Dokumenty finansowe podpisuje dyrektor i główny księgowy. 

 

VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 11 

 

1. Akty prawne regulujące pracę Biblioteki projektowane są w oparciu o 

obowiązujące przepisy. 

2. Poszczególne stanowiska pracy posiadają indywidualne zakresy czynności.  

3. Poszczególne działy Biblioteki oraz filie posiadają własne regulaminy. 

 

 

 

 


