
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 8/2017
z dnia 14 kwietnia 2017r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa strukturę 

organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury 

w Koninie zwanego dalej „MDK”.

2. Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie działa na podstawie:

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

działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406), 

2) Uchwały Nr 398 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie 

utworzenia samorządowej instytucji kultury- Młodzieżowy Dom Kultury 

w Koninie, 

3) Statutu Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie,

4) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( tekst jedn. Dz. U. z  2016 r. 

poz 1666 z późn. zm.),

5) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 

r. poz.1047 z późn. zm.),

6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.

poz. 1870, z późn. zm.).

3. Regulamin określa strukturę organizacyjną MDK oraz zasady jego 

funkcjonowania.            

Rozdział II
Zakres działania Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie jest samorządową instytucją kultury, 

której siedzibą jest Miasto Konin.

2. MDK obejmuje swoją działalnością obszar powiatu Konin.

3. MDK gospodaruje samodzielnie przydzieloną częścią mienia oraz prowadzi 

gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami 



efektywności ich wykorzystania na zasadach przewidzianych dla instytucji 

kultury.

4. Zakres zadań realizowanych przez MDK został określony w statucie Rozdział 

II. 

Rozdział III
Organizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie

1. Pracą MDK kieruje dyrektor, który zarządza Młodzieżowym Domem Kultury 

w Koninie, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

2. Funkcjonowanie MDK opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, 

służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i 

indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Wicedyrektor 

w ramach udzielonego przez Dyrektora upoważnienia lub inna upoważniona 

osoba. 

4. MDK realizuje swoje zadania w oparciu o:

• pracowników administracyjnych i obsługowych,

• pracowników zatrudnionych na stanowiskach instruktorów kulturalno – 

wychowawczych, 

• osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno – prawnych. 

5. Strukturę organizacyjną Domu Kultury określa schemat organizacyjny, 

stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Pracownicy etatowi podlegają bezpośrednio dyrektorowi.

Rozdział IV
Zakres działań i kompetencje pracowników Młodzieżowego 
Domu Kultury w Koninie

I. DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

1. Dyrektor kieruje pracą MDK, a w szczególności:

a) określa organizację wewnętrzną oraz formy i metody pracy MDK, 

b) dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności, koordynuje 

działalność i kieruje pracą pracowników zatrudnionych w MDK, 

c) realizuje zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników, 

d) ustala plan pracy MDK,



e) zapewnia skuteczną kontrolę realizacji ustalonych zadań i przestrzegania 

przepisów prawa.

2. Do wyłącznych kompetencji dyrektora MDK należy:

• reprezentacja (składanie wszelkich oświadczeń woli w zakresie zobowiązań          

i zarządzania mieniem), 

• prowadzenie działalności finansowej oraz dbanie o należyte wydatkowanie 

powierzonych środków,

• sporządzanie rocznych planów pracy oraz dbanie o prawidłową ich realizację,

• zawieranie wszelkich umów związanych z działalnością MDK.

3. Dyrektor MDK jest zobowiązany do:

• ustalania założeń do planów działalności MDK zgodnie z obowiązującymi 

zasadami i wytycznymi, 

• kontroli wykonywania zadań oraz własnych zaleceń i zarządzeń,

• rozstrzygania sporów i wątpliwości powstałych w trakcie realizacji zadań, 

• nadzoru kontroli i koordynacji działań pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowy   o pracę oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno – 

prawnych. 

II. WICEDYREKTOR 

1. Wicedyrektor nadzoruje i odpowiada za pracę  instruktorów kulturalno-

wychowawczych (zajęcia artystyczne, promocja, reklama, komunikacja).

2. Współpracuje z placówkami i instytucjami kultury na terenie miasta.

3. Odpowiada za celowość wydatków.

4. Odpowiada za programowanie i planowanie działalności merytorycznej MDK.

III. KIEROWNIK ARTYSTYCZNY

1. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny artystycznej, dyscypliny pracy, 

przepisów bhp i p.poż. przez podległych mu pracowników.

2. Wydawanie szczegółowych wytycznych i dyspozycji dotyczących sposobu 

realizacji zadań związanych z działalnością artystyczną.

3. Dbałość o kształt i poziom artystyczny realizowanych wydarzeń.

4. Kształtowanie  repertuaru i dbanie o możliwie najwyższy poziom ich realizacji. 

5. Działania artystyczne na rzecz grupy  teatralnej Ele-Mele.



6. Przygotowywanie sprawozdań i innych materiałów analitycznych z zakresu 

pracy działu.

7. Nadzorowanie realizacji kalendarza imprez kulturalnych  MDK. 

8. Reprezentowanie MDK na zewnątrz w zakresie powierzonym przez dyrektora.

IV. INSTRUKTORZY

1. Do zakresu działań i kompetencji instruktora kulturalno – wychowawczego 

należą  w szczególności: 

• prowadzenie zajęć w kółkach zainteresowań i zespołach artystycznych,

• prowadzenie dzienników zajęć oraz dokumentacji działalności artystycznej

• udział w inicjowaniu, programowaniu i organizowaniu działalności kulturalnej oraz 

artystycznej na obszarze miasta,

• realizowanie działalności społeczno – kulturalnej wśród dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych mieszkańców we współdziałaniu z Urzędem Miasta, szkołami, 

biblioteką, przedszkolami, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi,

• oprawa plastyczna organizowanych imprez.

2. Pracownicy-instruktorzy zatrudnieni w MDK wykonują zadania zawarte 

w rocznym planie pracy.

3. Pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie wykonują swoje 

obowiązki zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Dyrektora.

V. IMPRESARIAT

Pracownicy impresariatu:

• specjalista ds. promocji,

• referent ds. organizacji imprez.

Impresariat zajmuje się całokształtem zadań związanych z organizacją imprez oraz 

promocją i reklamą Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie. Działania te polegają 

na budowaniu pozytywnego wizerunku MDK poprzez szeroki program działań public 

relations, współpracy z mediami, prowadzeniu strony internetowej, opracowywaniu

i produkcji materiałów reklamowych, pozyskiwaniu sponsorów, sprzedaży produkcji 

własnych oraz organizowanych imprez, organizowaniu widowni.



VI. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zakres obowiązków Głównego księgowego MDK obejmuje:

1) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

2) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych 

i finansowych z planem finansowym jednostki,

3) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 

4) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, 

5) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń 

spornych oraz spłaty zobowiązań,

6) przygotowanie projektów planu finansowego jednostki,

7) bieżące monitorowanie realizacji planu finansowego.

VII. KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

1) Organizowanie pracy pracownikom obsługi, kontrola dyscypliny pracy oraz 

zapewnienie właściwych warunków socjalnych dla tej grupy pracowników. 

2) Ustalanie harmonogramów pracy dla pracowników obsługi MDK.

3) Prowadzenie elektronicznej księgi inwentarzowej mienia MDK w programie 

Inwentarz Optivum, systematyczne oznakowanie mienia.

4) Prowadzenie dokumentacji obiektu, dbałość o terminowość kontroli stanu 

technicznego (według prawa budowlanego) i bhp.

5) Rozliczanie i kontrola korzystania z samochodu służbowego na podstawie 

prowadzonych dokumentów.

6) Przygotowywanie umów z kontrahentami, dbałość o ich prawidłową realizacje.

7) Prowadzenie harmonogramu wynajmów oraz rezerwacji sal.

8) Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień 

publicznych

VIII. PRACOWNICY OBSŁUGI

1. Pracownicy obsługi:

• portier,

• pracownik gospodarczy

wykonują zadania wynikające z zakresów obowiązków oraz bezpośrednie polecenia 

przełożonego.



IX. PRACOWNICY ADMINISTRACJI 

1. Pracownicy administracji:

• specjalista ds. pracowniczych,

• specjalista ds. finansowo-księgowych,

• specjalista ds. administracyjno-kasowych,

• referent ds. administracyjnych

wykonują zadania wynikające z zakresów obowiązków oraz bezpośrednie polecenia 

przełożonego.

Rozdział V
Organizacja pracy

1. Wszyscy pracownicy MDK wykonują zadania ustalone dla nich w zakresie 

czynności oraz inne wynikające z bieżącej pracy MDK.

2. Pracownicy, którzy z tytułu wykonywania swych czynności mają powierzony 

majątek stanowiący własność MDK są za niego materialnie odpowiedzialni.

3. Obieg dokumentów oraz zakres uprawnień do podpisywania korespondencji 

określają zarządzenia dyrektora MDK.

4. Kontrolę zarządczą w MDK sprawuje dyrektor w stosunku do wszystkich 

pracowników.

5. Regulamin niniejszy obejmuje wszystkich pracowników MDK.

6. Nieprzestrzeganie regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych 

i pociąga za sobą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną 

przewidzianą Kodeksem Pracy.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie objętych postanowieniami regulaminu decyduje Dyrektor 

MDK.

2. Zmiany w Regulaminie organizacyjnym MDK dokonywane będą w trybie 

obowiązującym dla jego ustalenia.

3. Traci moc regulamin organizacyjny Młodzieżowego Domu Kultury z 1 września

2015 r. 

4. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie dwóch 

tygodni od dnia jego ogłoszenia.  



5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2017 r.

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
Lucyna Lenard-Woźniak
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