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ROZDZIAŁ 1 

Przepisy wstępne i struktura organizacyjna Miejskiej  Biblioteki Publicznej 

w Turku  

 

§ 1 

 

1. Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa szczegółową wewnętrzną organizację Biblioteki w Turku, zwanej dalej 

„Biblioteką”, nazwy i zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk 

pracy, stosunki podległości, zasady koordynacji i współdziałania jednostek struktury 

organizacyjnej oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności pracowników sprawujących funkcje 

kierownicze. 

2. Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 

1) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,  

      poz. 642, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o bibliotekach”; 

2) ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”; 

3) Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku, stanowiący załącznik do uchwały Nr 

XXXIII/286/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 06.02.2014 r. w sprawie zmiany nazwy 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku i nadania 

statutu, zwany dalej „Statutem Biblioteki”. 

 

§ 2 

 

1. W skład Biblioteki wchodzą następujące działy, komórki organizacyjne  

i samodzielne stanowiska pracy: 

1) Stanowiska kierownicze: 

              a) Dyrektor; 

              b) Główny Księgowy; 

              c) Kierownik Administracyjny; 

              d) Kierownik Działu Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów; 

           2) Komórki organizacyjne działalności podstawowej Biblioteki, w których 

   przechowywane są i udostępniane zbiory biblioteczne: 

   a) Dział Zbiorów Regionalnych i Bibliograficzny; 

   b) Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży od lat 16; 

   c) Czytelnia Książek i Czasopism; 

   d) Pracownia komputerowa i wypożyczalnia zbiorów multimedialnych; 

   e) Filia dla dzieci i młodzieży do lat 16: 

 Wypożyczalnia, 

 Piwnica talentów; 

   f) Filia Nr 2; 

   g) Filia Nr 4: 

 Oddział dla dorosłych, 

 Oddział dla dzieci; 

       2. Organizację wewnętrzną Biblioteki przedstawia załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

       3. Stanowiska i czas pracy określa załącznik Nr 2. 

 

  

 

 



ROZDZIAŁ 2 

Stanowiska kierownicze 

 

§ 3 

 

1. Biblioteką kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności Biblioteki, czuwa 

nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny. 

2. Do zakresu działalności Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej; 

2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz; 

3) dysponowanie majątkiem Biblioteki oraz odpowiedzialność za celowe 

wydatkowanie środków finansowych przy współdziałaniu w tym zakresie  

z głównym księgowym; 

4) planowanie działalności Biblioteki w skali roku i w dłuższej perspektywie 

czasowej zgodnie z jej celami i zadaniami określonymi w Statucie Biblioteki 

oraz możliwościami organizacyjnymi i finansowymi; 

5) odpowiedzialność za prawidłową organizację pracy i właściwe wykorzystanie 

kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji pracowników; 

6) zapewnienie właściwych warunków w miejscu pracy; 

7) kierowanie polityką kadrową i doskonaleniem zawodowym pracowników  

w określonych warunkach potrzeb i możliwości Biblioteki; 

8) nadzór nad zbiorami znajdującymi się w Bibliotece oraz nad ich 

przechowywaniem, ewidencjonowaniem i udostępnianiem; 

9) przedstawianie Organizatorowi szczegółowych planów rocznych wraz z planem 

finansowym oraz sprawozdań z działalności Biblioteki; 

10) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń; 

11) sprawowanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Biblioteki  

w rozumieniu Kodeksu Pracy; 

12) zapewnienie kontroli nad majątkiem Biblioteki; 

13) planowanie i koordynowanie działalności wydawniczej oraz nadzór nad 

redakcją wydawnictw Biblioteki zgodnie z Regulaminem organizacyjnym 

Wydawnictwa MBP w Turku; 

14) przyjmowanie i wstępna ocena projektów wydawniczych; 

15) nadzór nad współpracą zagraniczną; 

16) współdziałanie z organizacją związkową działającą w Bibliotece; 

17) załatwianie skarg i wniosków; 

18) nadzór i prowadzenie spraw w zakresie współpracy z innymi podmiotami, 

których celem jest badanie i upowszechnianie dziedzin nauki, wiedzy i kultury. 

 
                                                                           § 4 

 

1. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki przy pomocy: 

1) Głównego Księgowego; 

2) Kierownika Administracyjnego; 

3) Kierownika Działu Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów; 

2. Wyżej wymienione stanowiska podlegają bezpośrednio dyrektorowi. 

3.  W czasie nieobecności Dyrektora bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje    

Kierownik Działu Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów, a w przypadku 

nieobecności Kierownika Działu Gromadzenia, Opracowania  i Udostępniania Zbiorów 

nadzór    



    nad Biblioteką Dyrektor powierza Głównemu Księgowemu, na podstawie pisemnego     

    upoważnienia. 

4. Do zakresu działalności i obowiązków Głównego Księgowego należy: 

1) opracowanie projektu rocznego planu finansowego Biblioteki, dokonywanie jego 

bieżących zmian; 

2) nadzorowanie realizacji dochodów i wydatków oraz wykonania budżetu i jego zmian; 

3) prowadzenie rachunkowości Biblioteki; 

4) bieżące prowadzenie księgowości zapewniające terminowe przekazywanie informacji 

ekonomicznych, ochronę mienia Biblioteki, terminowe dokonywanie rozliczeń 

finansowych; 

5) organizacja systemu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli 

dokumentów finansowo-księgowych; 

6) prowadzenie gospodarki finansowej Biblioteki, polegające zwłaszcza na: 

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami 

dotyczącymi zasad wykonywania budżetu; 

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych 

przez Bibliotekę; 

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych; 

7) sporządzanie sprawozdań oraz informacji i dokumentów dla potrzeb uprawnionych 

podmiotów; 

8) dokonywanie bieżących analiz stanu budżetu Biblioteki i informowanie Dyrektora  

       o ich wynikach; 

9) dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków; 

10) podczas nieobecności Kierownika Administracyjnego  realizuje bieżące  

       zadania wynikające z jego obowiązków. 

5. Kierownikowi Administracyjnemu podlegają pracownicy:  

      1) Punktu obsługi czytelników, 

      2) pracownik gospodarczy – sprzątaczka.  

    Do zakresu działania i obowiązków Kierownika Administracyjnego należy: 

1) sporządzanie list płac, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników; 

2) przeprowadzeniem przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych; 

3)  koordynacja prac pracownika gospodarczego i pracowników Punktu obsługi czytelników; 

      4)  prowadzenie spraw pracowniczych, socjalnych i szkoleniowych Biblioteki,  

a w szczególności: 

a) w zakresie personalnym: 

 wykonuje procedury związane z przyjmowaniem do pracy, zwalnianiem, 

przeszeregowaniem, nagradzaniem i karaniem, jak również z rozliczaniem 

urlopów, wyjazdów służbowych; prowadzi dokumentację w wymienionych 

dziedzinach; 

 prowadzi kartotekę personalną i akta osobowe pracowników oraz korespondencję 

i sprawozdawczość w sprawach osobowych; 

 prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym pracowników  

i członków ich rodzin oraz załatwia wnioski dotyczące przejścia pracowników na 

emeryturę lub rentę; 

 czuwa nad dyscypliną pracy, m.in. przez sporządzanie list obecności; 

 sporządza plany i ewidencję urlopów; 

 przygotowuje dokumentację związaną z wnioskami w sprawach osobowych 

pracowników; 

 czuwa nad przestrzeganiem przez pracowników terminów okresowych badań 

lekarskich,  



 prowadzi sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

b) w zakresie socjalnym: 

 koordynuje całość akcji socjalnej; 

 czuwa nad realizacją ustalonego planu świadczeń socjalnych  

            c) w zakresie szkolenia: 

 zaznajamia pracowników z podstawowymi przepisami prawa pracy 

oraz wewnętrznymi regulaminami Biblioteki; 

d) organizacja zaopatrzenia, w tym m.in. w sprzęt i materiały gospodarcze, biurowe  

    i środki bhp; 

5. Podczas nieobecności Głównego księgowego realizuje bieżące zadania wynikające  

    z jego obowiązków. 

6. Do zakresu działalności i obowiązków Kierownika Działu Gromadzenia, Opracowania  

    i Udostępniania Zbiorów należą następujące sprawy: 

1) kierowanie całokształtem spraw związanych z gromadzeniem, opracowaniem  

i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych ; 

2) opracowanie zbiorów zakupionych przez Wypożyczalnię dla dorosłych  

i młodzieży od lat 16, Czytelnię Książek i Czasopism, Pracownię  komputerową  

i wypożyczalnię zbiorów multimedialnych, Dział Zbiorów Regionalnych  

i Bibliograficzny;       

      3) prowadzenie dokumentacji związanej z wycofywaniem zbiorów zniszczonych  

           i zdezaktualizowanych; 

      4) prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z gromadzeniem zbiorów; 

      5) uzgadnianie stanu finansowego zbiorów bibliotecznych z Główną Księgową;  

      6) przeprowadzanie kontroli pracy w podległych komórkach organizacyjnych  zgodnie  

          z opracowanym schematem kontroli, 

     7) opracowanie informacji dotyczących działalności komórek organizacyjnych  

         na potrzeby sprawozdawczości;  

     8) prowadzenie i czuwanie nad prawidłowością przeprowadzania inwentaryzacji zbiorów; 

     9) nadzór i koordynacja prac w poszczególnych komórkach organizacyjnych. 

 

                                                              

                                                            Rozdział 3 

Komórki organizacyjne działalności podstawowej 

Biblioteki, w których gromadzone są i udostępniane zbiory  

 

                                                                 § 5 

 

1. Komórkami organizacyjnymi działalności podstawowej, w których gromadzone są  

    i udostępniane zbiory biblioteczne, określonymi w § 2 ust. 1 pkt 4  

    Regulaminu, kieruje Kierownik Działu Gromadzenia, Opracowania  

    i Udostępniania   Zbiorów. 

2. Do zadań komórek organizacyjnych działalności podstawowej należy: 

    1) Pracownik Działu Zbiorów Regionalnych i Bibliograficznego realizuje zadania   

     w zakresie: 

 organizowania warsztatu informacyjno-bibliograficznego,         

 gromadzenia i udostępniania zbiorów o regionie, 

 gromadzenia i opracowania dokumentów życia społecznego, 

 przygotowywania materiałów i opracowania Bibliografii Regionalnej  Miasta Turku 

i Regionu Tureckiego, 

 organizowania wystaw i lekcji bibliotecznych.  



 poszukiwania materiałów i udzielania informacji dot. Wielkopolski, regionu  

tureckiego i miasta Turku, 

     2) Pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych realizują zadania w zakresie:  

 zakup i właściwy dobór księgozbiorów w ramach środków finansowych     

zaplanowanych dla poszczególnych komórek w planie finansowym Biblioteki, 

 gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów, 

 tworzenie komputerowej bazy katalogowej zbiorów, 

 udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu na zasadach  

określonych w Regulaminie udostępniania zbiorów  

 organizowanie form pracy kulturalno-edukacyjnej popularyzujących książkę  

i czytelnictwo, 

 udzielanie użytkownikom wszechstronnej informacji, 

 udostępnianie stanowisk komputerowych zgodnie z obowiązującym    

regulaminem. 

 

Godziny udostępniania zbiorów komórek organizacyjnych określa załącznik Nr 3. 

 

3. Zadania w ramach promocji i marketingu związane z planowaniem, przygotowaniem  

    i realizacją wszystkich działań związanych z promocją Biblioteki oraz jej zbiorów  

    realizują: 

   1) główny specjalista informatyk; 

   2) pracownicy Czytelni Książek i Czasopism. 

   Do podstawowych zadań należą: 

 działalność wydawnicza w zakresie prowadzenia spraw związanych  

z przygotowaniem wydawnictw do druku, w tym adiustacja tekstów, korekty,  

przeniesienie treści na nośniki elektroniczne; 

 prowadzenie spraw związanych z projektem typograficznym i plastycznym wydawnictw; 

 zgłaszanie własnych inicjatyw wydawniczych; 

 prowadzenie własnej działalności poligraficznej na bazie sprzętu znajdującego się  

w Bibliotece oraz opieka nad tym sprzętem; 

 współpraca z prasą, radiem, telewizją i komunikatorami internetowymi, mająca na celu 

zapewnienie obecności Biblioteki w tych mediach; 

 prowadzenie spraw związanych z reklamą, promocją i informacją o Bibliotece 

w różnych formach, w tym prowadzenie strony internetowej Biblioteki; 

 udział w organizacji form działalności kulturalno-edukacyjnej i artystycznej 

organizowanych przez Bibliotekę; 

 współpraca z różnymi środowiskami, instytucjami i organizacjami, mająca na celu 

podkreślenie roli Biblioteki w życiu naukowym, upowszechnianiu kultury i systemie 

edukacji w regionie tureckim;       

 gromadzenie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontaktów oraz promocji; 

 organizacja systemu komputerowego, którego użytkownikiem jest Biblioteka oraz 

nadzór nad stanem technicznym i eksploatacją sprzętu komputerowego i elektronicznego;  

 obsługa sprzętu nagłaśniającego, urządzeń multimedialnych do prezentacji programów 

multimedialnych. 

 

                                                                     

 

 

 



                                                                   Rozdział 4 

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierowników działów  

i komórek organizacyjnych 

 

§ 6 

 

1. Kierownik komórki organizacyjnej jest bezpośrednio odpowiedzialny za organizację 

pracy w podległej sobie komórce, planuje jej działalność, nadzoruje prawidłowość  

i terminowość     wykonywanych zadań, sporządza wymagane sprawozdania i informacje 

oraz odpowiada za    ich wiarygodność. 

2. Do obowiązkówi uprawnień kierowników działów komórek organizacyjnych  

w  szczególności należy:  

1) zapoznanie się z podstawowymi przepisami i dokumentami dotyczącymi       

funkcjonowania pracy Biblioteki, w tym ze Statutem Biblioteki, Regulaminem 

organizacyjnym, Regulaminem pracy, zarządzeniami wewnętrznymi, instrukcjami  

i poleceniami, stosowanie ich oraz zapoznanie podległych pracowników z w/w 

przepisami i dokumentami, również nadzór nad ich stosowaniem i realizacją; 

2) bezpośredni nadzór i opieka nad zbiorami (dotyczy komórek organizacyjnych,      

w których znajdują się zbiory); 

3) nadzór i opieka nad mieniem Biblioteki, sprzętem, urządzeniami i materiałami, 

znajdującymi się w podległej komórce organizacyjnej; 

4) uczestnictwo w zebraniach; 

5) planowanie urlopów podległych sobie pracowników; 

6) utrzymywanie kontaktów i współpraca z kierownikami innych komórek 

organizacyjnych w zakresie realizacji zadań Biblioteki. 

3. Sprawy sporne między kierownikami działów i pracownikami komórek  

            organizacyjnych  rozstrzyga Dyrektor. 

 

                                                                   Rozdział 5 

Organizacja stanowiska pracy 

 

§ 7 

 
1. Organizacja stanowiska pracy powinna zapewnić optymalne warunki wykonywania  

              zadań, określonych zakresem czynności. 

        2.   Zakres czynności pracownika opracowuje Kierownik Administracyjny Biblioteki  

              i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi. 

     3.   Zakres czynności uwzględnia i określa: 

1) wymagane kwalifikacje; 

2) zadania główne i cząstkowe wykonywane na danym stanowisku; 

3) metody i techniki pracy; 

4) odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie; 

5) odpowiedzialność za stosowanie się do przepisów o ochronie Biblioteki  

oraz przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy i przepisów przeciwpożarowych. 

4. Pracownicy Biblioteki w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków są obowiązani  

            do gospodarowania środkami rzeczowymi w sposób racjonalny, celowy i oszczędny,                                   

z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem Biblioteki. 

 

 



Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem nadania go przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii 

Organizatora oraz zakładowej organizacji związkowej. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2014 r. 

 



Załącznik Nr 1 
 do Regulaminu Organizacyjnego 

Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Turku 

Struktura organizacyjna 

             Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Turku 
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