
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach
Nr 1/2016 z dnia 11.02.2016 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin  organizacyjny  określa  strukturę  organizacyjną  Miejskiego  Ośrodka  Kultury
w  Czerwionce-Leszczynach,  jego  zakres  działania,  a  także  zakresy  obowiązków  i  zakresy 
odpowiedzialności osób w nim zatrudnionych.
Ilekroć w regulaminie mowa o:

− MOK – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach;
− Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora MOK;
− regulaminie  – należy przez to rozumieć Regulamin organizacyjny MOK;
− komórce organizacyjnej – należy  przez to rozumieć placówkę, dział.

§ 2
ORGANIZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

1. Miejskim Ośrodkiem Kultury w Czerwionce-Leszczynach kieruje Dyrektor.
2. W skład MOK wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach zwane dalej „CKE”:
– Dział organizacji imprez i reklamy zwany dalej „OIR”;
– Dział księgowości i kadr zwany dalej „KK”;
– Dział administracyjno-techniczny zwany dalej „AT”;
– Redakcja Miesięcznika „Kurier” zwana dalej „Redakcją”;
2)  Dom Kultury w Czerwionce zwany dalej „DKC”:
– Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany dalej „UTW”;
– Dział organizacyjno-techniczny zwany dalej „OT”;
3) Dom Kultury w Leszczynach zwany dalej „DKL”,
4) Wiejski Dom Kultury w Szczejkowicach zwany dalej „WDK”,
5) Świetlica w Dębieńsku zwana dalej „ŚD”,
6) Świetlica dzieci i młodzieży w Czuchowie zwana dalej „ŚC”,
7) Świetlica w Bełku zwana dalej „ŚB”,
8) Świetlica w Palowicach zwana dalej „ŚP”,
9) Świetlica w Stanowicach zwana dalej „ŚS”,
10) Świetlica w Książenicach zwana dalej „ŚK”,
11) Centrum Informacji Turystycznej i Izba Tradycji zwane dalej „CIT”.

3. Do  zakresu  działania  komórek  organizacyjnych  należą  czynności  zawarte  w  niniejszym 
regulaminie, a także zadania powierzone odrębnymi poleceniami Dyrektora lub wynikające 
z odrębnych przepisów.

4. W przypadku wykonywania zadań wymagających współpracy kilku komórek organizacyj-
nych są one zobowiązane do współdziałania.

5. Koordynację  prac  przy  załatwianiu  spraw  wymagających  współpracy  większej  ilości 
komórek organizacyjnych prowadzi osoba wyznaczona przez Dyrektora.

6. Szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracowników MOK określają 
zakresy czynności.

7. Schemat organizacyjny MOK stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.



§ 3
ZARZĄDZANIE MOK

I. ZAKRES DZIAŁANIA DYREKTORA MOK:

1. Dyrektor zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności MOK.
2. Dyrektor ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji  dotyczących działalności  MOK

 w granicach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy oraz statut MOK.
3. Dyrektor:

1) wydaje  w  obowiązującym  trybie  zarządzenia,  wytyczne,  instrukcje,  polecenia  służbowe 
ustne i pisemne;

2) pełni  obowiązki  i  wykonuje  zadania  pracodawcy  w  rozumieniu  przepisów  prawa  pracy 
w stosunku do wszystkich pracowników MOK;

3) bezpośrednio  zarządza  komórkami  organizacyjnymi:  DKL,  WDK,  CIT,  KK,  OIR,  REDAKCJA, 
UTW;

4) zapewnia właściwe warunki pracy zgodne z przepisami bhp i ppoż.;
5) dysponuje  majątkiem  trwałym,  środkami  obrotowymi  i  funduszami  w  zakresie  swoich 

kompetencji;
6) opracowuje plany i sprawozdania merytoryczne i finansowe;
7) podejmuje działania w celu pozyskania dodatkowych dochodów;
8) podejmuje  niezbędne przedsięwzięcia  w celu  przestrzegania  ustawy o ochronie  danych 

osobowych i informacji niejawnych;
9) kieruje współpracą z ośrodkami kultury w powiecie, województwie, kraju i za granicą;
10) rozstrzyga skargi i wnioski dotyczące działalności MOK;
11) współpracuje  ze  związkami  zawodowymi  w  zakresie  wymaganym  przez  powszechnie 

obowiązujące przepisy.
4. Obowiązki Dyrektora podczas jego nieobecności pełni Zastępca Dyrektora.

II. ZAKRES DZIAŁANIA ZASTĘPCY DYREKTORA

1. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi MOK.
2. Do szczegółowego zakresu działania i kompetencji Zastępcy Dyrektora należy:
1) zarządzanie pozostającymi w dyspozycji MOK nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o gospodarowaniu nieruchomościami;
2) współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 

Państwową Strażą Pożarną, w celu dokonywania wymaganych przepisami uzgodnień oraz 
wykonywania ich decyzji;

3) sporządzanie umów;
4) przeprowadzanie konsultacji prawnych dotyczących dokumentów sporządzanych w MOK;
5) nadzór nad kompletowaniem dokumentów;
6) nadzór i kontrola projektów współfinansowanych z funduszy unijnych;
7) realizacja zadań i procedur ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz prowadzenie 

dokumentacji zamówień publicznych;
8) nadzór nad przestrzeganiem zarządzeń Dyrektora;
9) bezpośrednio zarządza komórkami organizacyjnymi: DKC, AT, OT, ŚP, ŚS, ŚD, ŚB, ŚC,ŚK;
10) prowadzenie spraw związanych z remontami, adaptacją, obsługą techniczną i konserwacją;
11) nadzór nad zabezpieczeniem i ochroną obiektu CKE;
12) nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej;
13) sprawowanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
14) sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących spraw administracyjnych.



III. ZAKRES DZIAŁANIA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

1. Główna  Księgowa  podlega  bezpośrednio  Dyrektorowi  i  prowadzi  sprawy  finansowo-
księgowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Do szczegółowego zakresu działania i kompetencji Głównego Księgowego należy:
1) bezpośrednie zarządzanie pracą działu KK;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi
zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w 
dyspozycji MOK;
3) prawidłowe planowanie wydatków i dochodów budżetowych MOK oraz dochodów 
pozabudżetowych;
4) opracowanie projektu planu finansowego;
5) sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej;
6) sporządzanie sprawozdań finansowo–księgowych i statystycznych;
7) nadzór  nad  realizacją  planu  finansowego  MOK  pod  kątem  przestrzegania  zasad 
racjonalnego  gospodarowania  środkami  finansowymi,  a  także  nadzór  nad 
gospodarowaniem mieniem;
1) prowadzenie  kontroli  zgodności  operacji  gospodarczych  i  finansowych  z  planem
finansowym;
2) sprawowanie kontroli  formalno-rachunkowej kompletności  i  rzetelności  dokumen-
tów            dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.;
3) dekretacja dowodów finansowych;
4) prowadzenie analityki i syntetyki zgodnie z zakładowym planem kont;
5) uzgadnianie kont kontrahentów;
6) terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobo-
wiązań;
7) prowadzenie księgi inwentarzowej i środków trwałych;
8) nadzór  nad  przebiegiem  inwentaryzacji  składników  majątku  oraz  sprawdzanie 
rozliczeń poinwentaryzacyjnych;
9) prowadzenie ewidencji podatku VAT i związanej z nią dokumentacji rozliczeniowej;
10) przedkładanie  Dyrektorowi  okresowych  analiz  dotyczących  realizacji  planu 
finansowego oraz wykonania kosztów;
11) przestrzeganie zasad prawidłowej gospodarki finansowej środkami publicznymi, 
12) opracowanie,  wdrażanie  i  aktualizacja  Zasad (polityki)  rachunkowości,  instrukcji 
obiegu dokumentów, instrukcji kasowej;
13) prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo–księgowych;
14) prowadzenie  obsługi  rachunku  bankowego  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń 
Socjalnych oraz rachunku MOK.

§ 4
ZADANIA WSPÓLNE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH

1. Na  czele  DKL,  WDK  oraz  działu  OIR  stoją  kierownicy,  którzy  bezpośrednio  podlegają 
Dyrektorowi.  Kierownicy  podejmują  decyzje  w  zakresie  przydzielonych  zadań  i  ponoszą 
odpowiedzialność za wszystkie sprawy kierowanej komórki oraz powierzony majątek.

2. Do zadań kierownika należy:
1) organizowanie pracy podległej komórki organizacyjnej;
2) wydawanie poleceń służbowych podległym pracownikom oraz nadzór wykonywanych przez 

nich obowiązków;
3) kontrola prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów;

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_finansowa


4) nadzór  nad  przestrzeganiem  przepisów  bhp,  ppoż.  i  ochrony  danych  osobowych  
w kierowanej komórce organizacyjnej;

5) przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w zakresie skarg i wniosków;
6) współpraca z innymi  komórkami organizacyjnymi;
7) zaznajamianie  się  z  obowiązującymi  przepisami  i  przekazywanie  ich  do  wiadomości 

podległym pracownikom;
8) współpraca  z  kadrami  w  zakresie  prawidłowego  planowania  czasu  pracy  podległych 

pracowników;
9) właściwe planowanie wykorzystania urlopów wypoczynkowych podległych pracowników.

§ 5
OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW

1. Do podstawowych obowiązków pracownika należy:
1) znajomość i stosowanie się do przepisów BHP, ppoż., o ochronie mienia, o ochronie danych 

osobowych;
2) przestrzeganie tajemnicy służbowej, dyscypliny i porządku pracy;
3) właściwe  i odpowiedzialne gospodarowanie powierzonymi materiałami i sprzętem;
4) efektywne wykorzystanie czasu pracy na realizację przydzielonych zadań;
5) powiadamianie  bezpośredniego  przełożonego  o  niepożądanych  naruszeniach  w  mieniu, 

niegospodarności i nadużyciach na szkodę MOK;
6) informowanie  przełożonego  o  trudnościach  powstających  przy  wykonywaniu  zadań, 

w szczególności skutkujących opóźnieniem w realizacji zadań;
7) stałe raportowanie o wykonaniu lub zakończeniu realizacji poleceń przełożonego;
8) podnoszenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych;
9) dbałość o autorytet i dobre imię MOK;
10)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
11)  stała współpraca z pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych w celu zapewnienia 

jak najlepszego wypełniania zadań statutowych MOK;
12)  w przypadku przejścia na inne stanowisko lub rozwiązania umowy o pracę przekazanie 

stanowiska  pracy  oraz   rozliczenie  się  z  posiadanej  dokumentacji,  sprzętu,  pieczątek, 
zaliczek,  wypożyczonych  przedmiotów  pracownikowi  wskazanemu  przez  bezpośredniego 
przełożonego.

2. Pracownik ponosi odpowiedzialność wobec bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora, za 
wypełnianie  obowiązków  wynikających  z  zakresu  czynności,  a  przede  wszystkim  za 
terminowość i jakość wykonywanej pracy na powierzonym stanowisku.

§ 6
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH GOSPODARCZYCH ORAZ SPRZĄTACZEK

1. Pracownicy gospodarczy i sprzątaczki podlegają w DKL Kierownikowi DK Leszczyny, w WDK kie-
rownikowi WDK, w pozostałych placówkach podlegają  Zastępcy Dyrektora.

2. Do obowiązków sprzątaczki należy:
1) rzetelne,  sprawne i  terminowe wykonywanie  prac  wynikających  z  przydzielonych  przez 

przełożonych zadań;
2) dbanie o estetykę i wygląd obiektu;
3) zgłaszanie usterek zauważonych na terenie obiektu;
4) zakup niezbędnych środków czystości;
5) racjonalne wykorzystywanie środków czystości;
6) obsługa szatni podczas imprez organizowanych przez MOK;



7) przygotowywanie  pomieszczeń do prawidłowej  realizacji  zadań statutowych oraz  wynaj-
mów;

8) przestrzeganie przepisów BHP.

3. Do obowiązków pracownika gospodarczego należy:
1) rzetelne,  sprawne i  terminowe wykonywanie  prac  wynikających  z  przydzielonych  przez 

przełożonych zadań;
2) zgłaszanie, usuwanie usterek na terenie obiektu;
3) konserwacja maszyn, urządzeń i narzędzi;
4) właściwe  i odpowiedzialne gospodarowanie powierzonymi materiałami i sprzętem;
5) przygotowywanie  pomieszczeń do prawidłowej  realizacji  zadań statutowych oraz  wynaj-

mów;
6) przestrzeganie przepisów BHP.

§ 7
ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK

I. CENTRUM KULTURALNO-EDUKACYJNE W CZERWIONCE

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I KADR

1. Działem zarządza Główna Księgowa, która bezpośrednio podlega Dyrektorowi.
2. Do zakresu działania i kompetencji działu księgowości i kadr należą:
1) załatwianie formalności związanych z przebiegiem zatrudnienia pracowników;
2) prowadzenie  akt  osobowych  pracowników  MOK,  list  obecności,  kartotek  urlopowych, 

ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji czasu pracy, planów urlopów;
3) sporządzanie  sprawozdań  i  deklaracji  do  GUS,  ZUS,  PEFRON,  Urzędu  Skarbowego 

dotyczących zatrudnienia;
4) rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym;
5) prowadzenie  spraw  socjalno-bytowych  zgodnie  z  Zakładowym  Funduszem  Świadczeń 

Socjalnych;
6) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami grupowymi;
7) załatwianie spraw ubezpieczeniowych i rentowych, wniosków o emeryturę oraz wydawanie 

zaświadczeń w związku z zatrudnieniem;
8) sporządzanie umów o dzieło i zleceń;
9) naliczanie  wynagrodzeń  i  innych  świadczeń  wynikających  ze  stosunku  pracy  i  umów 

cywilno-prawnych;
10)  sporządzanie i przekazywanie przelewów;
11)  udział w opracowywaniu i aktualizowaniu regulaminów w MOK;
12) prowadzenie  obsługi  kasowej:  sprzedaż  biletów,  pobieranie  opłat,  prowadzenie 

dokumentacji  kasowej,  bieżących  rozliczeń  rachunków  zgodnie  z  zasadami  gospodarki 
kasowej;

13) współpraca z bankiem obsługującym rachunek MOK: doręczenie dokumentów do banku, 
odbiór wyciągów bankowych, przekazywanie i pobieranie środków pieniężnych z rachunku 
bankowego MOK;

14)  kontrolowanie faktur VAT pod kątem ich zgodności z ustawą o podatku VAT;
15)  rozliczanie wpłat zespołów i kół zainteresowań;
16)  wystawianie faktur VAT;
17)  przyjmowanie zamówień na spektakle;
18)  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.



DZIAŁ ORGANIZACJI IMPREZ I REKLAMY

1. Działem zarządza Kierownik Artystyczny, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi.
2. Do zadań działu organizacji imprez i reklamy należy:
1) organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, w tym koncertów, spektakli, spotkań 

literackich  i  autorskich,  biesiad,  festynów,  wystaw,  konkursów,  festiwali,  przeglądów,  
seansów filmowych i edukacyjnych;

2) prowadzenie  działalności  w  zakresie  edukacji  kulturalnej  dzieci  i  młodzieży  oraz  osób 
dorosłych;

3) organizowanie zajęć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, edukacyjnym w okresie wa-
kacji oraz ferii zimowych adresowanych do dzieci i młodzieży;

4) realizacja  projektów  kulturalnych  o  zasięgu  miejskim,  lokalnym,  ogólnopolskim 
i międzynarodowym;

5) organizowanie obchodów świąt państwowych;
6) opracowywanie kalendarza imprez na dany rok kalendarzowy;
7) sporządzanie kalkulacji dotyczących organizowanych imprez;
8) sporządzania scenariuszy imprez;
9) realizowanie zadań w zakresie promocji Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;
10) realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

organizacji  i  realizacji  widowisk  w  tym  koordynowanie  działań  innych  komórek 
organizacyjnych współdziałających we wdrażaniu ww. przepisów;

11) realizowanie wymogów przewidzianych ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz 
ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

12) zabezpieczenie imprez zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów BHP;
13) opracowywanie  i  przygotowywanie  projektów  graficznych  imprez  organizowanych 

i współorganizowanych przez CKE;
14) dokumentowanie imprez i wydarzeń kulturalnych;
15) prowadzenie  impresariatu  artystycznego,  w  tym  pertraktacje  z  wykonawcami  oraz 

agencjami pośredniczącymi w doborze wykonawców;
16) udostępnianie  pomieszczeń  dla  prezentacji  przedstawień,  filmów,  widowisk,  koncertów 

i innych imprez artystycznych;
17) współpraca  z  innymi  instytucjami  kultury,  podmiotami  prowadzącymi  działalność

kulturalną, stowarzyszeniami oraz związkami twórców i artystów;
18) prowadzenie działalności wydawniczej;
19)współpraca i utrzymanie bieżących kontaktów ze środkami masowego przekazu;
20) pozyskiwanie patronatów medialnych i społecznych;
21) opracowanie materiałów popularyzujących działalność MOK (plakaty, informatory, foldery, 

afisze, ogłoszenia itp.);
22) przygotowanie akcji promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością MOK;
23) prowadzenie strony internetowej CKE;
24) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
25) przygotowywanie i obsługa techniczna wydarzeń organizowanych w MOK;
26) kontrola, konserwacja i  naprawy urządzeń technicznych niezbędnych przy realizacji imprez 

kulturalnych;



27) wynajem sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego;
28) sporządzenie zapotrzebowania sprzętu niezbędnego do organizacji imprez;
29) ewidencja wynajmu sprzętów znajdujących się na wyposażeniu CKE;
30) administrowanie majątkiem elektroakustycznym MOK.

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

1. Działem zarządza Zastępca Dyrektora, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi.
2. Do zadań działu należy:

1) administrowanie obiektami i pomieszczeniami użytkowanymi przez MOK;
2) utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej i sanitarnej obiektu CKE,
3) terminowe wykonywanie obowiązkowych badań stanu technicznego;
4) nadzór nad remontami, w tym prowadzenie dokumentacji remontowej;
5) współpraca z inspektorem BHP;
6) nadzór i właściwe przechowywanie dokumentacji technicznej obiektu;
7) nadzór nad stanem i sposobem wykorzystania mienia oraz mediów w budynku CKE;
8) prowadzenie  gospodarki  materiałowej  (zaopatrywanie  placówek  w  sprzęt  biurowy, 

materiały  biurowe,  odzież  ochronną,  obuwie  robocze,  opał  oraz  kontrola  ich 
wykorzystania);

9) prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń DKC, CKE, ŚS, SB;
10) opracowywanie i opiniowanie projektów umów związanych z dostawą mediów, remontami 

i wynajmem pomieszczeń;
11) przygotowywanie  pomieszczeń  do  prawidłowej  realizacji  zadań  statutowych  oraz 

wynajmów;
12) nadzór nad utrzymaniem czystości obiektu oraz obejścia CKE;
13) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej MOK;
14) organizowanie spotkań służbowych Dyrektora;
15) przekazywanie korespondencji  pracownikom MOK zgodnie z dekretacją;
16) przygotowywanie pism w sprawach zleconych przez Dyrektora;
17) rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
18) prowadzenie rejestru znaczków pocztowych oraz wysyłanie korespondencji;
19) organizowanie wyjazdów służbowych;
20) obsługa narad i konferencji;

REDAKCJA MIESIĘCZNIKA „KURIER”

1. Redakcją zarządza bezpośrednio Dyrektor.
2. Do zadań Redakcji należy:
1) obsługa dziennikarska wydarzeń organizowanych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka–

Leszczyny;
2) przygotowywanie artykułów prasowych;
3) gromadzenie, weryfikowanie oraz kwalifikowanie materiałów do druku;
4) redagowanie  gazety,  przygotowanie  do  druku,  wybór  zdjęć,  które  ukażą  się  w  danym 

numerze;
5) przekazywanie materiału prasowego do składu komputerowego i bieżąca korekta próbnych 

wydruków gazety;
6) kontakty z drukarnią;
7) prowadzenie dokumentacji fotograficznej imprez;
8) przeprowadzenie procedur z zakresu zamówień publicznych celem wyłonienia kooperantów 

w procesie wydawania miesięcznika;
9) rozliczanie i ewidencjonowanie należności związanych z publikowaniem reklam i ogłoszeń;



10) rozliczanie honorariów autorskich i sporządzanie umów z tym związanych;
11) kolportowanie gazet na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i ewidencjonowanie 

dystrybuowanych gazet.

II. DOM KULTURY W CZERWIONCE

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-TECHNICZNY

1. Działem zarządza Zastępca Dyrektora, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi.
2. Do zadań działu organizacyjno-technicznego należy:

1) przygotowywanie  projektów  graficznych  dla  potrzeb  imprez  organizowanych 
i współorganizowanych przez MOK (plakaty, zaproszenia, ulotki itp.);

2) reklama imprez organizowanych przez MOK  na terenie dzielnicy Czerwionka;
3) organizacja  wystaw  (kontakt  z  artystami,  przygotowanie  materiałów  informacyjnych  

oraz rocznego harmonogramu wystaw);
4) przygotowanie scenografii imprez organizowanych w DKC;
5) prowadzenie Klubu Kultury Japońskiej:
6) dbałość o prawidłowy stan pomieszczeń i urządzeń DKC;
7) sporządzanie zapotrzebowań i preliminarzy wydatków związanych z funkcjonowaniem DKC;
8) nadzór nad pracami remontowymi w budynku;
9) nadzór nad stanem i sposobem wykorzystania mienia oraz mediów w budynku DKC;
10) ewidencja wynajmu sprzętów znajdujących się na wyposażeniu DKC;
11) nadzór nad przygotowywaniem pomieszczeń DKC do wydarzeń kulturalnych, zajęć stałych, 

wynajmów itp;
12) współpraca z najemcami, instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami zainteresowań, których 

zajęcia odbywają się w DKC;
13) współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku;
14) utrzymanie, konserwacja i naprawa stanowisk komputerowych w DKC, UTW, DKL, WDK, ŚB;
15) konsultacje w sprawie wyboru usług teleinformatycznych dla potrzeb placówek MOK;
16) administrowanie stroną www.mokcl.pl

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

1. UTW zarządza bezpośrednio Dyrektor.
2. Do zadań  UTW należy:

1) upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych;
2) aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób starszych;
3) propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia przez całe życie;
4) umożliwienie twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego;
5) podejmowanie działań zmierzających do nawiązywania więzi  i  kontaktów osobistych, ich 

utrzymania, szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem;
6) podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów;
7) organizowanie wykładów, zajęć seminaryjnych i plenarnych, warsztatów, ćwiczeń, sekcji itp.;
8) organizowanie wyjazdów edukacyjnych, krajoznawczych i rekreacyjnych;
9) prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
10) organizowanie imprez okolicznościowych UTW .

http://www.mokcl.pl/


III. DOM KULTURY W LESZCZYNACH i WIEJSKI DOM KULTURY W SZCZEJKOWICACH

1. DKL i WDK zarządzają Kierownicy, którzy bezpośrednio podlega Dyrektorowi.
2. Do zadań DKL i WDK należy:
1) organizowanie imprez  artystycznych i rozrywkowych, w tym koncertów, biesiad, wystaw, 

konkursów,  akademii,  jubileuszy, festynów;
2) prowadzenie  działalności  w  zakresie  edukacji  kulturalnej  dzieci  i  młodzieży  oraz  osób 

dorosłych;
3) prowadzenie działalności w ramach społecznego ruchu artystycznego;
4) organizowanie  czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich i ferii zimowych;
5) rozbudowa zainteresowań społeczności lokalnej działalnością kulturalną, wychodzenie im   

naprzeciw, wnoszenie własnych inicjatyw programowych;
6) sporządzanie planów imprez placówki, harmonogramów zajęć, sekcji, kół;
7) sporządzanie  kalkulacji  imprez,  analiz  dotyczących  działalności  zespołów  i  sekcji  oraz 

przeprowadzanie analiz z frekwencji i wpłat;
8) prowadzenie dokumentacji imprez organizowanych przez DKL;
9) współdziałanie z jednostkami pomocniczymi gminy, zakładami, organizacjami społecznymi, 

placówkami oświatowymi przy organizacji imprez;
10) utrzymywanie kontaktów i współpraca z placówkami kultury;
11) opracowywanie materiałów popularyzujących działalność DKL (plakaty, informatory,

foldery, afisze, ogłoszenia itp.);
12) reklama imprez i działalności placówki na terenie dzielnicy Leszczyny i sołectwa 

Szczejkowice;
13) bieżący nadzór nad stanem technicznym obiektu oraz sprzętem będącym na wyposażeniu 

placówki;
14) planowanie i realizacja zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych 

w placówce;
15) organizowanie i realizowanie dostaw, usług i robót budowlanych zgodnie z ustawą 

o zamówieniach publicznych;
16) prowadzenie gospodarki finansowej placówki (ewidencja i kontrola wydatków i dochodów);
17) terminowe dokonywanie rozliczeń i wpłat;
18) prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń.

V. ŚWIETLICA W BEŁKU, DĘBIEŃSKU, STANOWICACH, PALOWICACH, KSIĄŻENICACH 
i ŚWIETLICA DZIECI I MŁODZIEŻY W CZUCHOWIE 

1. Świetlicami zarządza Zastępca Dyrektora, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi.
2. Do zadań świetlic należy:

1) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
2) organizacja wypoczynku zimowego oraz letniego dla dzieci i młodzieży;
3) organizacja imprez okolicznościowych i plenerowych
4) współpraca z organizacjami działającymi na terenie sołectwa, dzielnicy;
5) opieka artystyczna oraz dydaktyczna nad uczestnikami zajęć prowadzonych w świetlicy;
6) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających ze świetlicy;



7) sporządzanie harmonogramu zajęć, sprawozdań z działalności świetlicy;
8) prowadzenie i organizacja form aktywnego wypoczynku dla dorosłych.

VI. CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I IZBA TRADYCJI

1. CIT bezpośrednio podlega Dyrektorowi.
2. Do zadań Centrum Informacji Turystycznej i Izby Tradycji należy:
1) zapewnienie właściwej obsługi klienta;
2) inicjowanie innych form obsługi i rodzaju usług;
3) administrowanie stroną internetową CIT;
4) przestrzeganie zasad gospodarki finansowej i materiałowej;
5) współpraca z pozostałymi komórkami MOK;
6) sporządzanie sprawozdań z działalności;
7) gromadzenie i przetwarzanie informacji o sektorze turystycznym gminy i regionu;
8) rozpowszechnianie walorów turystycznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;
9) znajomość  aktualnej  bazy  noclegowej,  gastronomicznej,  sportowej,  rekreacyjnej  w  celu 

udzielenia szczegółowych informacji osobom zainteresowanym;
10) gromadzenie i dystrybuowanie materiałów promocyjnych, ulotek, map, przewodników itp. 

umożliwiających kompleksową obsługę interesantów;
11)  reklama wydarzeń kulturalnych organizowanych w gminie;
12) oprowadzanie po zabytkowym osiedlu patronackim kopalni „Dębieńsko”;
13) opracowywanie  i  aktualizowanie  informacji  o  własnych  usługach,  obiektach,  atrakcjach 

w celu ich promowania;
14) zbieranie,  inwentaryzowanie  oraz  eksponowanie  dokumentów  i  pamiątek  historycznych 

dotyczących przeszłości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;
15) zapewnienie właściwych warunków do przechowywania zbiorów i korzystania z nich;
16) organizowanie spotkań, wystaw związanych z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego.
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