
 

Zarządzenie Nr 2/2014 

Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Markusy z dnia 25 lipca 2014 roku 

 

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Markusy 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.). 

 

Zarządzam co następuje: 

§ 1 

 

Nadaje Regulamin Organizacyjny Bibliotece Publicznej Gminy Markusy w treści ustalonej 

 w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 2 /2014r.  

Kierownika Biblioteki Publicznej  
Gminy Markusy 

z dnia 25 lipca 2014r. 
 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MARKUSY 

 
 

I      POSTANOWIENIA OGÓLNE 

II     STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MARKUSY 

III    ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA BIBLIOTEKI 

VI     PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW 

V    ZADANIA KSIĘGOWEGO 

V I    OBOWIĄZKI PRACOWNIKA DO SPRAW GROMADZENIA ZBIORÓW 

VII    WSPÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW BIBLIOTEKARZY 

         BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MARKUSY  

        FILII BIBLIOTECZNEJ W    ZWIERZNIE  

        FILII BIBLIOTECZNEJ W ŻURAWCU 

VIII   ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI ORAZ PORZĄDEK WEWNĘTRZNY 

IX     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

 



 

 

I     POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) Bibliotece – należy przez to rozumieć gminą sieć biblioteczną  tj. :  Bibliotekę 

Publiczną Gminy Markusy, Filię Biblioteczną w Zwierznie, Filię Biblioteczną  

w Żurawcu, 

b) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy 

Markusy, 

c) Księgowej – należy przez to rozumieć Księgową Biblioteki Publicznej Gminy 

Markusy, 

d) Wójcie  – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Markusy. 

2. Organizację Biblioteki Publicznej Gminy Markusy zwanej dalej Biblioteką, jej zakres  

i sposób działania określa Statut Biblioteki, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy  

w Markusach Nr V/32/2000 z dnia 26 czerwca 2000 r. z późn. zm.  

3. Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskała z chwilą wpisu do rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora. 

4. Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Biblioteki Publicznej Gminy 

Markusy, zakres działania, kompetencje, odpowiedzialność Kierownika oraz zakres 

obowiązków służbowych i odpowiedzialności pozostałych pracowników. Zasady i tryb 

funkcjonowania Biblioteki oraz porządek wewnętrzny. 

5. Obsługę finansową Biblioteki prowadzi Główny Księgowy wg zasad określonych  

w ustawie o rachunkowości. 

6. Biblioteka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wspólnie z Urzędem 

Gminy Markusy. 

 

II     STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MARKUSY    

 W skład  struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą następujące placówki 

biblioteczne i stanowiska: 

 



1. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy 

a)  Kierownik 

 b) Księgowy  

c) Pracownik ds. gromadzenia  

2. Filia Biblioteczna w Zwierznie 

a)  Bibliotekarz  

3. Filia Biblioteczna w Żurawcu 

b) Starszy bibliotekarz 

4. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy z siedzibą w Markusach jest jednostką 

nadrzędną  w stosunku do Filii Bibliotecznej w Zwierznie i Filii Bibliotecznej  

w Żurawcu. 

5. Miejscem pracy Księgowego i Pracownika ds. gromadzenia od 1 września 2014r.  

jest Filia Biblioteczna w Zwierznie. 

 

III    ZAKRES DZIAŁANIA , KOMPETENCJI I  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA BIBLIOTEKI 

1. Kierownik zarządza Biblioteką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz. 

3. Kierownik bezpośrednio podlega Wójtowi Gminy Markusy. 

4. Do kompetencji Kierownika Biblioteki należy w szczególności: 

a) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Biblioteki, 

b) wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych, 

c) zawieranie umów, 

d) nadzorowanie i kontrola dyscypliny pracy pracowników Biblioteki oraz 

stosowanie środków określonych przepisami w stosunku do pracowników 

dopuszczających się naruszania porządku i dyscypliny pracy, 

e) rozpatrywanie skarg i wniosków pracowników, 

f) podpisywanie dokumentów i korespondencji, 

g) ustalanie terminów skontrum i spisów z natury, 

h) planowanie zamierzeń inwestycyjnych i remontów. 

5. Kierownik ponosi odpowiedzialność za działalność Biblioteki, w szczególności 

odpowiada za: 

a) rozwój biblioteki i czytelnictwa, 



b) prawidłową i sprawną koordynację pracy w Bibliotece, 

c) racjonalną gospodarkę środkami finansowymi i majątkowymi, 

d) sporządzanie  rocznych planów  budżetowych  przychodów i rozchodów 

„Instytucji Kultury”, 

e) stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych,  

f) prowadzenie rejestru umów, 

g) dokonywanie  zamówień towarów i usług, 

h) prenumeratę czasopism, 

i) Opisy faktur (rachunków), 

j) ubezpieczenie mienia Biblioteki, 

k) pozyskanie środków finansowych  (rzeczowych) z zewnątrz - 

(pisanie i rozliczanie projektów, opracowanie wniosków konkursowych), 

l) planowanie, statystykę, sprawozdawczość ( w tym sprawozdawczość GUS), 

m) przygotowanie rocznego opisowego sprawozdanie z działalności Biblioteki, 

celem przedstawienia na sesji Rady Gminy, 

n) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych: zatrudnianie, zwalnianie, 

awansowanie, nagradzanie, premiowanie,  regulacje płacowe pracowników 

Biblioteki, 

o) prowadzenie dokumentacji ruchu służbowego (list obecności, ewidencji czasu 

pracy), 

p) zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzegania obowiązujących 

przepisów bhp oraz p/poż., 

q) przydzielenie zakresów czynności dla pracowników oraz przekazywanie im do 

wiadomości  i stosowania zarządzeń, instrukcji, wskazówek, poleceń władz 

zwierzchnich. 

6. Obowiązkiem Kierownika Biblioteki jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

poprzez samokształcenie, udział w organizowanych szkoleniach, konferencjach. 

7. Kierownik  zajmuje się promocją Biblioteki: 

a) prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej, 

b) stronę www Biblioteki, 

c) portal społecznościowy Facebook, 

d) promuje Bibliotekę w prasie lokalnej. 



8. Kierownik współpracuje z organami administracji samorządowej. 

9. Kierownik Biblioteki w sprawach skarg i wniosków przyjmuje użytkowników Biblioteki 

osobiście. 

10. Kierownik  Biblioteki obowiązany jest przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

IV      PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW 

1. Pracownik ma obowiązek rzetelnie wykonywać powierzone mu obowiązki, zawarte 

w zakresie czynności. 

2. W szczególności do obowiązków pracownika należy: 

a) przestrzeganie przepisów zawartych w kodeksie pracy, bhp, i p/poż., 

b) prawidłowe i terminowe sporządzanie wszelkiej dokumentacji,  

c) terminowe i właściwe załatwianie zadań  powierzonych zakresem czynności, 

d)  uzupełnianie wiadomości fachowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

poprzez samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkolenia, 

e) zgłaszanie wniosków do Kierownika Biblioteki w sprawach: napraw, remontów, 

zakupu materiałów  i wyposażenia, 

f) utrzymanie porządku w Bibliotece, dbanie o jej estetyczny wygląd, 

g) zabezpieczenie i ochrona powierzonego mienia. 

 

V      ZADANIA  KSIĘGOWEGO 

1. Do głównych zadań księgowego należy: 

a) prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) opracowanie zakładowego planu kont, 

c) dbanie o prawidłowy obieg  i opis dokumentów finansowych, 

d) przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg i dokumentów księgowych, 

e) sporządzanie list : wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych dla 

pracowników, 

f) sporządzanie dokumentacji do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, 

g) wydawanie zaświadczeń w związku z zatrudnieniem, 



h) sporządzanie sprawozdań finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych), 

i) systematyczne analizowanie budżetu i na bieżąco informowanie Kierownika 

Biblioteki o jego realizacji, 

j) sporządzanie  sprawozdań  GUS w zakresie środków trwałych i budżetu Instytucji 

Kultury, 

k) prowadzenie ewidencji i wyceny środków trwałych, oraz wartości niematerialnych 

i prawnych, 

l) rozliczanie spisu z natury, 

m) uzgadnianie z Kierownikiem  stanów ilościowo - wartościowych zbiorów, 

n) prowadzenie rejestru korespondencji. 

 

VI         OBOWIĄZKI PRACOWNIKA DO SPRAW GROMADZENIA ZBIORÓW 

1. Do głównych zadań pracownika należy: 

a) sporządzanie dowodów wpływów zbiorów (AKC), 

b) prowadzenie ewidencji sumarycznej zbiorów Biblioteki, 

c) prowadzenie teczki „wycinków prasowych” dotyczących regionu, 

d) archiwizacja dokumentów Biblioteki, 

e) Prowadzenie kartoteki zawartości czasopism. 

 

VII      WSPÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW BIBLIOTEKARZY  

            BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MARKUSY, FILII BIBLIOTECZNEJ  

           W ZWIERZNIE, FILII BIBLIOTECZNEJ W ŻURAWCU 

1. Prace związane z księgozbiorem i jego dokumentacją oraz przygotowaniem zbiorów 

do udostępniania. Gromadzenie i opracowanie zbiorów: 

a) zamówienie  zbiorów bibliotecznych (nowych nabytków),  

b) prowadzenie kartoteki dezyderatów (książek poszukiwanych przez czytelników), 

c) inwentaryzowanie jednostkowe zbiorów, 

d) prowadzenie ewidencji ruchu księgozbioru, 

e) opracowanie techniczne nowych nabytków (pieczętowanie, znakowanie, 

obkładanie, dopisywanie kart książek), 



f) wprowadzanie książek do bibliotecznego systemu komputerowego MAK 

(katalogowanie), 

g) bieżąca konserwacja księgozbioru ( podklejanie, zszywanie, obkładanie), 

h) promowanie zakupionych nowości, 

i) reklasyfikacja zbiorów bibliotecznych, 

j) aktualizacja napisów informacyjnych oraz rozdzielaczy w księgozbiorze. 

2. Prace związane  z Selekcją: 

a) selekcja księgozbioru - wycofywanie książek (zniszczonych, zdezaktualizowanych, 

nie budzących zainteresowań, nie zwróconych przez czytelników oraz braków 

bezwzględnych), 

b) sporządzanie protokołów ubytków, 

c) wykreślanie ubytkowych pozycji z inwentarzy, 

d) przyjmowanie książek przekazanych przez czytelników  w zamian za zagubione 

(zniszczone), sporządzanie jednostkowych protokołów, 

e) prowadzenie rejestru ubytków. 

3. Prace związane z wypożyczaniem: 

a) przyjmowanie czytelników i ich coroczne ewidencjonowanie. Prowadzenie 

rejestru, kartoteki  i zobowiązań czytelniczych, 

b) wypożyczanie i przyjmowanie zbiorów bibliotecznych,  

c) włączanie książek zwróconych przez czytelników na półki  według schematu 

rozmieszczenia zbiorów (UKD), 

d) udzielanie czytelnikom pomocy w doborze literatury, 

e) prowadzenie dziennika biblioteki, 

f) wysyłanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem wypożyczonych 

książek, 

g) wypożyczenia międzybiblioteczne. 

4. Prace związane z udostępnianiem zbiorów na miejscu: 

a) prowadzenie statystyki odwiedzin, wypożyczeń książek, czasopism  oraz 

udzielanych informacji  na miejscu, 

b) prowadzenie rejestru osób korzystających z komputerów, 

c) udzielanie informacji bibliograficznych, rzeczowych i bibliotecznych, 



d)  pomoc użytkownikom w obsłudze komputerów, podstawowych programach  

pakietu biurowego i Internetu, 

e) obsługa sprzętu ICT (drukowanie, skanowanie, kserowanie, faksowanie). 

5. Prace kulturalno – oświatowe: 

a) prowadzenie lekcji bibliotecznych, 

b) przyjmowanie wycieczek (szkolnych, przedszkolnych, ze świetlicy środowiskowej), 

c) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, 

d) organizowanie konkursów: czytelniczych, recytatorskich, literackich i innych, 

e)  prowadzenie „Klubu Seniora”, „Dyskusyjnego Klubu Książki” i innych „Klubów” 

wynikających z potrzeby środowiska lokalnego, 

f) organizowanie spotkań autorskich,  z ciekawymi ludźmi, 

g) współpraca  z innymi bibliotekami publicznymi oraz z bibliotekami innych sieci, 

szkołami, stowarzyszeniami, instytucjami i z osobami prywatnymi, 

h) prowadzenie warsztatów, szkoleń, 

i) organizowanie  różnych ( innych) form działalności kulturalno-oświatowej 

wynikających z potrzeby środowiska lokalnego. 

6. Prace związane z promocją Biblioteki: 

a) promowanie książek i upowszechnianie czytelnictwa, 

b) pisanie artykułów, notatek, relacji z prowadzonych działań 

 ( wraz z dokumentacją zdjęciową) w celu publikacji w prasie i Internecie, 

c) prowadzenie dokumentacji w zakresie realizacji prac kulturalno-oświatowych  

w tym: kroniki z działalności „Klubu Seniora”. 

 

VIII      ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI ORAZ PORZĄDEK WEWNĘTRZNY 

1. Czas pracy w Bibliotece  wynosi 40 godzin tygodniowo: 

a) rozkład czasu pracy w tygodniu i jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia 

ustala Kierownik,  w przypadku Kierownika Wójt,  

b) informacja o godzinach pracy Biblioteki powinna być umieszczona w widocznym 

miejscu na zewnątrz budynku, 

c) jeżeli wymagają tego potrzeby Biblioteki pracownicy mogą być zatrudniani poza 

normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz 

niedzielę i święta. Za pracę wykonaną na polecenie przełożonego poza 



normalnymi godzinami pracy przysługuje pracownikowi wolny czas, który może 

być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub 

po jego zakończeniu, 

d) za pracę poza normalnymi godzinami pracy pracownicy otrzymują wolny czas  

w następujących ilościach: 

 za pracę w godzinach popołudniowych  tj. do godz. 2100 za 1 godzinę  

przepracowaną – 1 godzinę, 

 w godzinach od 2100 do 700 za 1 godzinę przepracowaną – 2 godziny, 

 w wolne poniedziałki, niedzielę i święta za 1 godzinę przepracowaną –  

2 godziny, 

 okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi 6 miesięcy. 

2. Pracownik obowiązany jest do punktualnego przybywania do pracy i podpisywania 

listy obecności:  

a) pracownicy filii bibliotecznych listę obecności podpisują  od 1 września 2014 r.  

w lokalu   Filii Bibliotecznej w Zwierznie (bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Żurawcu 

raz w tygodniu w środy za cały poprzedni tydzień),  

b) ostatniego dnia miesiąca lista obecności przekazywana jest Kierownikowi 

Biblioteki, 

c) Kierownik zobowiązany jest do  podpisywania listy obecności w sekretariacie 

Urzędu Gminy w Markusach. 

d) Kontrolę obecności pracowników, a także dyscyplinę pracy sprawuje Kierownik,  

w przypadku Kierownika Wójt, 

e) pracownik w godzinach pracy może opuścić lokal Biblioteki jedynie po uprzednim 

telefonicznym uzyskaniu zgody Kierownika, w  przypadku Kierownika po 

uzyskaniu zgody Wójta, 

f) pracownicy mogą pozostać w Bibliotece poza godzinami pracy wyłącznie za zgodą 

Kierownika, w przypadku Kierownika za zgodą Wójta. 

3. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

4. Zabrania się umieszczania w pomieszczeniach Biblioteki wszystkich nie 

dostosowanych do tego celu maszynek elektrycznych oraz innych urządzeń 

grzewczych. 

5. Pracodawca zapewnia pracownikom środki czystości, odzież ochronną. 



 

 IX    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkich informacji o Bibliotece wychodzących na zewnątrz udziela Kierownik 

lub osoba upoważniona przez niego. 

2. Przyjęcie do wiadomości i stosowanie postanowień Regulaminu pracownik 

potwierdza własnoręcznym podpisem, oświadczenie pracownika o zapoznaniu się 

z  Regulaminem składa się do akt osobowych. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik Nr 1  

3. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy. 

Kodeksu Pracy oraz przepisy dotyczące pracowników Instytucji Kultury. 

4. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2014roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 

do regulaminu organizacyjnego 

z dnia 25 lipca 2014r. 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA  

O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO  

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MARKUSY 

 

 

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z treścią regulaminu organizacyjnego  

obowiązującego w Bibliotece Publicznej Gminy Markusy 

 

 

 

Markusy, dnia .................................... r. 

 

 

Podpis pracownika 

 

 ........................................................................ 

 

 


