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Zarządzenie nr l9l20l0
Dyrektora Mosinskiego Ośrodka Kultury w Mosinie

z dnia 30 grudnia 2010r

w sprawie: ogranizacji i komunikacji w Mosinskiego ośrodka Kultury

1' Zobowiązuję zastępcę dyrektora Mosińskiego ośrodka Kultury do:

a). Sprawdzania okresowo (raz w roku) czy obowiązująca w Mosinskiego ośrodka
Kultury struktura organizacyjna jest dostosowana do aktualnych celów i zadan oruz

struktury zatrudnienia w j ednostce.

b). W przypadkach braku zgodności naleŻy opracowaó pisemny wniosek o

dokonanie zmiany w regulaminie organizacyjnym lub statucie.

c). Okresowego sprawdzania (raz w roku) azy wszyscy zatrudnieni pracownicy

posiadają aktualne zakresy czynności, a w szczegolności czy zakresy te oprócz

obowiązków określają uprawnieni a oraz odpowiedzialnośó za wykonyrvaną pracę.

d). W przypadku zatrudnienia nowego pracownika lub zmiany dotychczasowęgo

stanowiska pracy albo zwiększenia czy zmniejszenia zadań lub wprowadzania Zm|an

organizacyjnych, dokonywania, opracowania lub zmiany zakresów czynności dla
poszczego|nych pracowników W porozumieniu z dyrektorem ośrodka.

2, Zastępca dyrektora MoK sprawdza czy pracownicy upoważnieni do podejmowania

biezących decyzji związanych z dysponowaniem środkami finansowymi lub

majątkowymi, zamawianiem materiałów towarów i usług - mają to upowaznienie

wpisane do zakresu czynności lub jest ono okreŚlone odrębnie na piśmie.
Z-ca dyrektora ottzymuje pisemne upowaznienie do wykon1.wania czynności Dyrektora
podczas jego nieobecności.

Przyjęcie uprawnień lub obowiązkow przez pracownika winno być potwierdzone jego

podpisem.

Wszystkie upoważnienia wystawione dla pracowników muSZą byÓ ewidencjonowane w
teczkach osobowych poszczeó|nych pracowników.

3, Pracownicy Mosinskiego ośrodka Kultury posiadają kwalifikacje określone przepisami

prawa' a w szczególności spełniają wymagania zawatte w Rozporządzeniu Ministra

Kultury i Sztuki w sprawie wymagań kr'valifikacyjnych i trybu stwierdzęnia kwalifikacji

uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w samorządolvych instytucjach
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kultury dla których organtzatorem jest jednostka samorządu terytorialne go orzUstawie o

finansach publicznych.

Zawidomtęnie o rekrutacji pracowników jest zamieszczane na stronie internetowej do
publicznej wiadomości, a wyboru dokonuje się spośród kandydatow spełniających
określone kwalifikacje i umiej ętności.

Mosinski ośrodek Kultury Zapęwnlra pracownikom rozwój kompetencji zawodowych
popTzez organizowanie szkoleń, delegowanie na szkolenia zewnętrzne' seminaria i
konferencje' Pracownikom, którzy wykazują zaangaŻowanie, kreatywność i sumienność

w wykonywaniu obowiękow słuzbowych i są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji
zawodowych w szkołach vqlŻszych w miarę możliwości finansowych refunduje czesne.

Studia wyŻsze muSZą byc związane z wykonywaną pracą t uŻyteczne dla ośrodka w
rea|izacjt jego zadań statutowych.

4. Specjalista do Spraw administracyjno-technicznych jest obowiązany do bieŻącego

informowania zainteresowanych pracowników o wydawanych zarządzentach orM
zadaniach i celach przewidzianych do realtzacjiw Mosińskim ośrodku Kultury.

5. Zarządzenie obowiązuje od dnia l sĘcznia}Ollr'
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