
Załącznik do Zarządzenia nr 1/2017 

 dyr. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku  

z dnia 10 kwietnia 2017 r. 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Marii Dąbrowskiej  

w Kłodzku 

 

ROZDZIAŁ I.  

Postanowienia ogólne 

§  1 

Regulamin ustala organizację wewnętrzną Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii 

Dąbrowskiej w Kłodzku zwanej dalej Biblioteką w tym: 

 strukturę organizacyjną, 

 obowiązki i uprawnienia dyrektora, zastępcy dyrektora, 

 nazwy i zakresy działania komórek organizacyjnych. 

 

ROZDZIAŁ II.  

Struktura Organizacyjna Biblioteki 

§  2 

Działalnością Biblioteki kieruje Dyrektor powołany przez Burmistrza Miasta Kłodzka na podstawie 

odrębnych przepisów. 

1. Dyrektor Biblioteki zatrudnia Zastępcę Dyrektora, w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta 

Kłodzka. 

2. Dyrektor zatrudnia Głównego Księgowego. 

§  3 

 

Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą: 

 

1. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów (symbol – DO) 

2. Dział Instrukcyjno- Metodyczny (symbol – DM) 

3. Dział Udostępniania Zbiorów (symbol – DU) w skład, którego wchodzą:  

a)     Wypożyczalnia (symbol – WA) 

b)     Czytelnia z ośrodkiem wiedzy o regionie (symbol – CZR) 

 Zbiory Regionalne w Języku Niemieckim, 

  c)     Filia dla Dzieci – wypożyczalnia i czytelnia (symbol – FD) 

  d)      Filia nr 1 Pod Pegazem – wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i dorosłych (symbol – F1)   

4. Główny Księgowy (symbol – GK) 

5. Dział Administracyjny i Kadry (symbol – DA) 



         a)   Kierownik Administracyjny (symbol – KA) 

         b)   Referent ds. Administracyjnych (symbol – RA) 

         c)   Informatyk (symbol – IN) / Bibliotekarz systemowy ( symbol - BS) 

   d)    Personel sprzątający 

6. Schemat organizacyjny Biblioteki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ III.   

Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność Dyrektora,  

Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego 

§   4 

Dyrektor (symbol – DN) 

 

1. Obowiązki: 

a)     ustalanie założeń do planów działalności biblioteki zgodnie z obowiązującymi  

        przepisami prawa i  wytycznymi, 

b)     kontrola wykonywanych zadań oraz własnych zaleceń i zarządzeń, 

c)      rozstrzyganie sporów i wątpliwości powstałych w trakcie realizacji zadań, 

d)      załatwianie spraw personalnych oraz skarg i zażaleń, 

e)      kontrola i koordynacja działalności komórek organizacyjnych, 

f)       składanie sprawozdań z pracy biblioteki, 

g)       współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta, powiatu  

          i  województwa, 

h)       występowanie w sprawach biblioteki do władz zwierzchnich, 

 i) realizowanie zadań Administratora Danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa   

          Informacji. 

 

2. Odpowiedzialność: 

a)      dysponowanie majątkiem Biblioteki w granicach ustalonych w przepisach prawnych, 

b)     ustalanie zadań biblioteki i poszczególnych pracowników, 

c)      przyjmowanie, zwalnianie, awansowanie i nagradzanie pracowników oraz stosowanie 

         określonych przepisami kar, 

d)      ustalanie zaszeregowania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e)      wydawanie zarządzeń, instrukcji, regulaminów, 

 f)      występowanie z wnioskami do władz miejskich w sprawach istotnych dla działalności  

         biblioteki. 

 

§   5 

Zastępca Dyrektora (symbol – ZD) 

1.  Obowiązki : 

a) nadzór nad organizacją pracy komórek organizacyjnych Biblioteki w zakresie 



         realizowania  przez  nie zasad techniki bibliotecznej, 

b)      ustalanie ogólnych zasad zakupu i gromadzenia zbiorów w Bibliotece - tworzenie profilu  

          czytelniczego, 

 c)    organizowanie i kontrola prac z zakresu inwentaryzacji, selekcji, konserwacji i kontroli 

        zbiorów bibliotecznych, 

 d)    pozyskiwanie środków zewnętrznych, przygotowywanie projektów współfinansowanych  

        przez fundusze rządowe, kontakt ze sponsorami, 

 e)    programowanie i koordynacja działalności szkoleniowej i doskonalenia zawodowego  

         pracowników Biblioteki.  

  f)     inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych promujących książkę i czytelnictwo. 

2. Odpowiedzialność: 

 a)    zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności. 

§   6 

Główny Księgowy (symbol –GK) 

  a)   zakres obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego został określony 

        w  odrębnych przepisach. 

ROZDZIAŁ IV.  

Zakres działania komórek organizacyjnych 

§  7 

 

Do podstawowych zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy: 

 

1. Prowadzenie ogółu spraw związanych z polityką zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem 

zbiorów regionalnych.  

2. Opracowywanie zbiorów w komputerowym systemie bibliotecznym. 

3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wpływów i ubytków. 

4. Udział w skontrum. 

5. Udzielanie pomocy Działowi Udostępnienia w zakresie budowania katalogów oraz ich 

uzupełniania. 

6. Ścisła współpraca z Działem Księgowości w zakresie uzgadniania oraz realizacji budżetu w 

części dotyczącej zakupów księgozbiorów. 

7. Opracowanie planów i sprawozdań z działalności działu. 



§   8 

 

Do podstawowych zadań Działu Instrukcyjno-Metodycznego należą: 

 

I.     Pomoc i poradnictwo w zakresie: 

a) organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych oraz usług bibliotecznych, 

b) doboru i zakupu zbiorów bibliotecznych,  

c) opracowaniu zbiorów dla bibliotek publicznych w powiecie, 

1. Zapewnienie dostępu do literatury naukowej i popularno-naukowej, materiałów edukacyjnych i 

zbiorów multimedialnych na terenie powiatu. 

2. Organizacja systemu usług informacyjnych dla mieszkańców powiatu. 

3. Prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych powiatu. 

4. Organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu 

bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej. 

5.  Instruktaż i pomoc metodyczna bibliotekom publicznym na terenie powiatu. 

6. Organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek 

publicznych w powiecie. 

7. Promocja bibliotek, zbiorów, usług i imprez bibliotecznych. 

8. Opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym. 

§   9 

 

Do podstawowych zadań Działu Udostępniania należy: 

 

1. Udostępnianie zbiorów i poradnictwo w zakresie doboru literatury, prowadzenie różnych form 

popularyzacji czytelnictwa. 

       2.    Zaspokajanie szeroko pojmowanych potrzeb informacyjnych czytelników i użytkowników    

   Biblioteki. 

      3.    Udostępnianie stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników Biblioteki. 

      4.   Ścisła współpraca z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie planowania 

       i realizacji zakupów zbiorów. 

      5.    Systematyczna selekcja księgozbioru. 

      6.    Prowadzenie ewidencji bibliotecznej i dokumentacji statystycznej. 

       7.    Tworzenie i obsługa bazy danych czytelników przy użyciu komputerowego systemu 

               bibliotecznego. 

       8.    Opracowanie planów i sprawozdań z działalności działu w ramach poszczególnych komórek. 

      9.    Gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego miasta Kłodzka. 

    10.  Współpraca ze szkołami i innymi instytucjami. 

    11.    Prowadzenie oddziałów: 

   Książki mówionej, 

  Wypożyczalni międzybibliotecznej, 

  Zbiorów regionalnych w języku niemieckim, 



 Promocji i marketingu, 

 Prasy, 

 Informacji o regionie. 

 

     12. Organizowanie i prowadzenie zajęć aktywizujących Seniorów. 

 

 

§  10 

 

Do podstawowych zadań Działu Administracyjnego i Kadr należy: 

 

1. Opracowanie planów i sprawozdań dot. spraw administracyjno – gospodarczych. 

2. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych sprzętu bibliotecznego, odpowiedzialność za jego 

właściwe przechowywanie i użytkowanie.  

3. Prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji z tym związanej z zachowaniem procedur 

zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji. Prowadzenie kasy Biblioteki i dokumentacji z 

nią związanej. 

4. Prowadzenie ewidencji wpływu rachunków. 

5. Odbiór i wysyłka korespondencji. 

6. Administrowanie infrastrukturą informatyczną. 

 

ROZDZIAŁ V.  

Postanowienia końcowe 

 

§   11 

 

1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania. 

2. Regulamin wchodzi w życie w drodze Zarządzenia Dyrektora po uzyskaniu opinii 

Organizatora, Związków Zawodowych i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


