
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

W BOJSZOWACH 

I Postanowienia ogólne 

§1 

Regulamin organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach zawiera:  

1. Strukturę wewnętrzną biblioteki 

2. Zasady organizacji, porządku pracy biblioteki 

3. Zakres czynności stanowisk pracy 

4. Postanowienia końcowe 

5. Regulamin Organizacyjny uzupełnia schemat graficzny struktury organizacyjnej – załącznik  

nr 1 do Regulaminu. 

 

II Struktura wewnętrzna 

§2 

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach wchodzą:  

- centrala biblioteki w Bojszowach przy ul. Gościnnej 6, 

- filia nr 1 w Bojszowach Nowych, przy ul. Ruchu Oporu 100  

- punkt biblioteczny w Szkole Podstawowej w Międzyrzeczu, przy ul. Żubrów 13 

 

§3 

1. W ramach istniejących jednostek organizacyjnych wykonywane są różne funkcje biblioteczne: 

gromadzenie i opracowywanie zbiorów, działalność kulturalna i informacyjna.  

2. Szczegółowy podział zadań regulują zakresy czynności pracowników. 

 

§4 

Biblioteka działa od poniedziałku do piątku: 

Centrala: 

poniedziałek – piątek  – 10.00 - 18.00 

Każda ostatnia sobota miesiąca – 09.00 – 13.00 

Filia: 

poniedziałek – 10.00 – 17.00 

wtorek, środa - 09.00 - 17.00 

czwartek – nieczynne  

piątek - 09.00 – 16.00 

Punkt biblioteczny 

piątek – 12.00 – 15.00 

 

W okresie wakacyjnym (od 1 lipca do 31 sierpnia) centrala Biblioteki czynna:  



Poniedziałek – piątek – 10.00 – 18.00 

 

III Zasady organizacji 

§5 

Dyrektor zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Bojszowach.  

Zakres obowiązków Dyrektora określa Wójt Gminy Bojszowy. Wójt określa składniki wynagradzania 

dyrektora oraz wysokość tego wynagrodzenia – zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności gospodarczej. 

Pracodawcą dla Dyrektora i pozostałych pracowników jest instytucja kultury – Gminna Biblioteka 

Publiczna w Bojszowach 

 

§6 

Dyrektor upoważniony jest do wydawania zarządzeń regulujących funkcjonowanie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Bojszowach. 

W zakresie zarządzania Dyrektor podpisuje w szczególności: 

1. zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, regulaminy i inne akty prawne o charakterze wewnętrznym 

2. decyzje i polecenia służbowe o charakterze ogólnym i organizacyjnym oraz związane z realizacją 

zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach 

3. pisma i dokumenty w sprawach należących do zakresu działania i uprawnień Dyrektora. 

 

Dyrektor jako kierownik zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w szczególności: 

1. zawiera umowy o pracę z pracownikami, podpisuje wypowiedzenia umów o pracę oraz wszelkie 

pisma związane ze stosunkiem pracy 

2. ustala poziom wynagrodzeń pracowników w Regulaminie Wynagradzania Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Bojszowach 

Dyrektor sprawuje nadzór merytoryczny nad pracownikami. 

Dyrektor określi drogą pełnomocnictwa osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji na czas jego 

nieobecności. 

 

§7 

W skład biblioteki wchodzą następujące stanowiska pracy:  

1. dyrektor 

2. księgowy 

3. starszy bibliotekarz 

4. młodszy bibliotekarz 

5. młodszy bibliotekarz 

6. pracownik gospodarczy 

 

 



IV Zakresy czynności stanowisk pracy: 

1. Wszyscy pracownicy biblioteki są odpowiedzialni przed dyrektorem za wykonywanie powierzonych 

im obowiązków służbowych, a w szczególności za:  

a) sumienne wypełnianie obowiązków służbowych 

b) współdziałanie z placówkami oświaty, kultury oraz organizacjami i stowarzyszeniami. 

2. Zadaniem głównego księgowego jest: 

a) opracowanie planów finansowych placówki 

b) prowadzenie rachunkowości na podstawie obowiązujących przepisów  

c) sporządzenie sprawozdawczości 

d) szczegółowy zakres obowiązków głównego księgowego jest częścią umowy o pracę. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków wszystkich pracowników określają zakresy czynności stanowiące 

załącznik do umowy o pracę. 

 

V Postanowienia końcowe 

§8 

Wójt wykonuje w stosunku do Dyrektora GBP w Bojszowach czynności z zakresu prawa pracy i 

organizatora oraz reprezentuje organizatora tj. Gminę Bojszowy. 

 

§9 

Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego  
GBP w Bojszowach 

 
 
 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach 

 

 

 

DYREKTOR GBP 

 

 

 

 

 
 
 

GŁÓWNY KSIĘGOWY - ¼ etatu 

 

 

 
 

CENTRALA 
 

- STARSZY BIBLIOTEKARZ - 
1 etat 

- MŁODSZY BIBLIOTEKARZ – 
 1 etat 

- MŁODSZY BIBLIOTEKARZ - 
1 etat 

- PRACOWNIK GOSPODARCZY- 
1 etat 

 
FILIA NR 1 

 
- STARSZY BIBLIOTEKARZ -

1etat 
 

 

 

 
 

 
 
 
 


