
Regulamin organizacyjny

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry

w Jarosławiu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu,

zwany  dalej  Regulaminem,  określa  zasady  organizacji  pracy  biblioteki,  organizację

wewnętrzną oraz zakres działania i odpowiedzialność komórek organizacyjnych.

§ 2

Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  Aleksandra  Fredry  w  Jarosławiu,  zwana  dalej  MBP  

w Jarosławiu,  jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

2.  ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności

kulturalnej, 

3.  statutu  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Aleksandra  Fredry  w  Jarosławiu,  nadanego

Uchwałą nr 748/LXX/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 sierpnia 2018 r.  zmieniająca

uchwałę  w sprawie  nadania  statutu  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  im.  Aleksandra  Fredry

w Jarosławiu. 

§ 3

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu prowadzona

jest w obiektach:

1) siedziba główna – ul. ks. Jakuba Makary 1, 37-500 Jarosław,

2) filia nr 2 – ul. Skarbowskiego 10, 37-500 Jarosław,

3) filia nr 4 – os. Kopernika 5, 37-500 Jarosław.

§ 4

1. Głównym  celem  działania  MBP  w  Jarosławiu  jest  gromadzenie,  opracowywanie,

przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.

2. MBP  w  Jarosławiu  realizuje  swoje  zadania  statutowe  poprzez  obsługę  użytkowników

udostępniając  zbiory,  prowadzenie  działalności  informacyjnej  o  zbiorach  własnych,
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edukacyjnej,  popularyzatorskiej  i  kulturalnej  oraz  wydawniczej,  a  także  poprzez

współdziałanie  z  bibliotekami  innych  sieci  bibliotecznych,  instytucjami  kultury,

stowarzyszeniami w zakresie rozwijania potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, w tym

regionalnej.

§ 5

Użyte w Regulaminie sformułowania lub skróty oznaczają:

1) MBP  w  Jarosławiu  –  Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  Aleksandra  Fredry

w Jarosławiu,

2) dyrektor  –  dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Aleksandra  Fredry

w Jarosławiu,

3) główny księgowy – główny księgowy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra

Fredry w Jarosławiu,

4) kierownik  –  kierownik  Działu  Udostępniania  i  Informacji,  kierownik  Działu

Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

5) pracownik  –  osoba  zatrudniona  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  im.  Aleksandra

Fredry w Jarosławiu na podstawie umowy o pracę.

Rozdział II
Struktura organizacyjna

§ 6

1.W skład struktury organizacyjnej MBP w Jarosławiu wchodzą:

1) dyrektor,

2) główny księgowy,

3) Dział Udostępniania i Informacji:

a) Czytelnia Główna i Multimedialna 

b) Wypożyczalnia dla Dorosłych 

c) Wypożyczalnia dla Dzieci

d) filia nr 2 oraz filia nr 4.

4) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

5) specjalista ds. czytelnictwa dziecięcego i promocji biblioteki,

6) specjalista ds. informatyzacji,

7) referent ds. organizacyjno-administracyjnych,

8) pracownik gospodarczy. 
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2.Schemat organizacyjny MBP w Jarosławiu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Rozdział III

Zarządzanie i kierowanie, odpowiedzialność

§ 7

1. Dyrektor zarządza i organizuje działalność instytucji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektora powołuje organizator w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

3. Dyrektor jest pracodawcą i przełożonym wszystkich pracowników MBP w Jarosławiu.

4. Dyrektor  jest  odpowiedzialny  za  całokształt  działań  MBP  w  Jarosławiu  oraz

gospodarkę finansową z tytułu nadzoru w zakresie rachunkowości. 

§ 8

1. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

1/ główny księgowy, 

2/ kierownik Działu Udostępniania i Informacji,

3/ kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, 

4/ specjalista ds. czytelnictwa dziecięcego i promocji biblioteki, 

5/ specjalista ds. informatyzacji,

6/ referent ds. organizacyjno-administracyjnych.

2. Dyrektor  może  udzielać  pracownikom  lub  osobom  fizycznym  i  prawnym

pełnomocnictwa  do  dokonywania  określonych  czynności  cywilnoprawnych  lub

faktycznych w zakresie swojej właściwości. 

3. W czasie  nieobecności  dyrektora,  zastępuje go główny księgowy lub inna osoba

upoważniona przez dyrektora. 

§ 9

1. Główny księgowy podlega bezpośrednio dyrektorowi, a w przypadku jego nieobecności

zastępcy - osobie upoważnionej przez dyrektora. 

2. Do zadań głównego księgowego należy w szczególności: 

1/ opracowywanie rocznych planów finansowych MBP w Jarosławiu, 

2/  prowadzenie  rachunkowości  zgodnie  z  ustaloną  polityką  rachunkowości

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
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3/  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4/  dokonywanie  wstępnej  kontroli  zgodności  operacji  finansowych

i gospodarczych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5/ prawidłowe sporządzanie analiz z wykonania planu finansowego,

6/  sporządzanie  sprawozdawczości  budżetowej,  informacji  półrocznej

z wykonania planu oraz rocznego sprawozdania finansowego,

7/ sporządzanie listy płac i wszelkich rozliczeń zasiłków i ubezpieczeń,

8/ uczestnictwo w komisjach inwentaryzacji i likwidacji,

9/ wykonywanie działań z polecenia dyrektora w zakresie stanowiska,

10/  przygotowanie  przekazania  dowodów  księgowych  do  archiwum

zakładowego,

11/  opracowanie  i  wnioskowanie  zmian w zasadach  rachunkowości  i  innych

zarządzeniach dyrektora.

3. Główny  księgowy  odpowiada  materialnie  za  należyte  wykonanie  powierzonych

obowiązków.

Rozdział IV

Dział Udostępniania i Informacji

§ 10

1.  Działem  Udostępniania  i  Informacji  kieruje  kierownik,  który  podlega  bezpośrednio

dyrektorowi. Do zadań kierownika należy w szczególności:

1/  opracowywanie  planu  pracy  i  planu  rzeczowo-wartościowego  Działu

Udostępniania i Informacji,

2/ ewidencjonowanie księgozbioru, jego przechowywanie i konserwacja,

3/ nadzorowanie wypożyczeń i ewidencji czytelników, 

4/ prowadzenie działalności informacyjnej,

5/ koordynowanie pracy podległych  pracowników,

6/ przeprowadzanie skontrum zbiorów i ich selekcji,

7/ nadzorowanie wierzytelności za nieoddane materiały biblioteczne lub zaleganie

z ich oddaniem, 

8/ organizowanie pracy kulturalno-oświatowej promującej książkę i czytelnictwo, 

9/ prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez dział,

10/ dokształcanie pracowników,
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11/ analiza wypożyczeń i oczekiwań czytelników,

12/ ocena podległych pracowników i własnych działań,

13/  wnioskowanie  do  dyrektora  w  sprawach  obsady  kadrowej,  wynagradzania,

premiowania i karania pracowników, 

14/ przygotowywanie dokumentacji do archiwum,

15/ dokonywanie prac zleconych przez dyrektora w zakresie stanowiska.

Kierownik Działu Udostępniania i Informacji odpowiada materialnie za mienie i prawidłowe

wykonanie powierzonych obowiązków.

2.W skład działu wchodzą:

1/ Czytelnia Główna i Multimedialna,

2/ Wypożyczalnia dla Dorosłych,

3/ Wypożyczalnia dla Dzieci,

4/ filia nr 2 oraz filia nr 4.

3.  Czytelnia  Główna  i  Multimedialna  podlega  bezpośrednio  kierownikowi  Działu

Udostępniania  i  Informacji.  Do  zadań  Czytelni  Głównej  i  Multimedialnej  należy  

w szczególności:

1/ udostępnianie druków zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych, 

2/ udostępnianie stanowisk komputerowych,

3/ udzielanie informacji,

4/ prowadzenie prenumeraty i dokumentacji czasopism,

5/ prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

6/ prowadzenie kroniki MBP w Jarosławiu,

7/  prowadzenie  ewidencji  odwiedzin,  udzielonych  informacji  oraz  udostępnionych

książek, czasopism i zbiorów specjalnych, 

8/ prowadzenie analizy wypożyczeń i oczekiwań czytelników,

9/ przechowywanie i konserwacja księgozbioru,

10/ przeprowadzanie skontrum zbiorów i ich selekcji,

11/ prowadzenie czynności wobec czytelników uchylających się od zwrotu materiałów

bibliotecznych,

12/  organizacja  imprez  kulturalno-oświatowych  upowszechniających  książkę  

i  czytelnictwo,  współpraca  w  tym  zakresie  ze  szkołami,  innymi  instytucjami  

i organizacjami, 

13/ obsługa sali multimedialnej,
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14/ opracowanie planu pracy i planu rzeczowo wartościowego,

15/ dokonywanie oceny własnych działań,

16/ dokonywanie prac zleconych przez dyrektora w zakresie stanowiska.

Pracownicy Czytelni Głównej i Multimedialnej odpowiadają materialnie za mienie i prawidłowe

wykonanie powierzonych obowiązków.

5. Wypożyczalnia  dla  Dorosłych  podlega  bezpośrednio  kierownikowi  Działu

Udostępniania  i  Informacji.  Do  zadań  Wypożyczalni  dla  Dorosłych  należy  

w szczególności:

1/ udostępnianie zbiorów, 

2/ udzielanie informacji,

3/ prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń,

4/ przechowywanie i konserwacja księgozbioru,

5/ przeprowadzanie skontrum zbiorów i ich selekcji,

6/ prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania czytelnictwa na terenie miasta,

7/ prowadzenie analizy wypożyczeń i oczekiwań czytelników,

8/ prowadzenie czynności wobec czytelników uchylających się od zwrotu materiałów

bibliotecznych,

9/ opracowanie planu pracy i planu rzeczowo-wartościowego,

10/ dokonywanie oceny własnych działań,

11/ dokonywanie prac zleconych przez dyrektora w zakresie stanowiska.

Pracownicy  Wypożyczalni  dla  Dorosłych  odpowiadają  materialnie  za  mienie  i  prawidłowe

wykonanie powierzonych obowiązków.
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6.  Wypożyczalnia  dla  Dzieci   podlega  bezpośrednio  kierownikowi  Działu  Udostępniania

i Informacji. Do zadań Wypożyczalni dla Dzieci należy w szczególności:

1/ udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji,

2/ prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń,

3/ prowadzenie kącika czytelniczego i gier,

4/ przechowywanie i konserwacja księgozbioru,

5/ przeprowadzanie skontrum zbiorów i ich selekcji,

6/ prowadzenie czynności wobec czytelników uchylających się od zwrotu materiałów

bibliotecznych,

7/  organizacja  imprez  kulturalno-oświatowych  upowszechniających  książkę  

i  czytelnictwo,  współpraca  w  tym  zakresie  ze  szkołami,  innymi  instytucjami  

i organizacjami,

8/ prowadzenie analizy wypożyczeń i oczekiwań czytelników,

9/ opracowanie planu pracy i planu rzeczowo-wartościowego,

10/ dokonywanie oceny własnych działań,

11/ dokonywanie prac zleconych przez dyrektora w zakresie stanowiska.

Pracownicy Wypożyczalni dla Dzieci odpowiadają materialnie za mienie i prawidłowe wykonanie

powierzonych obowiązków.

7. Filia nr 2 oraz filia nr 4 podlegają bezpośrednio kierownikowi Działu Udostępniania

i Informacji. Do zadań filii należą w szczególności:

1/ udostępnianie zbiorów, 

2/ udzielanie informacji,

3/ prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń,

4/ przechowywanie i konserwacja księgozbioru,

5/ przeprowadzanie skontrum zbiorów i ich selekcji,

6/ prowadzenie czynności wobec czytelników uchylających się od zwrotu materiałów

bibliotecznych,

7/ prowadzenie analizy wypożyczeń i oczekiwań czytelników,

8/ współpraca z przedszkolami i szkołami w zakresie edukacji czytelniczej, 

9/ opracowanie planu pracy i planu rzeczowo-wartościowego,

10/ dokonywanie oceny własnych działań,

11/ dokonywanie prac zleconych przez dyrektora w zakresie stanowiska.

Pracownicy filii nr 2 oraz filii nr 4 odpowiadają materialnie za mienie i prawidłowe wykonanie

powierzonych obowiązków.
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Rozdział V

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

§ 11

1. Działem Gromadzenia  i  Opracowania  Zbiorów kieruje  kierownik,  który podlega

bezpośrednio dyrektorowi. Do zadań kierownika należy w szczególności:

1/ prowadzenie ewidencji wszystkich wpływów MBP w Jarosławiu, 

2/ ubytkowanie zbiorów, 

3/ przygotowywanie dokumentacji związanej z inwentaryzacjami obowiązującymi 

w MBP w Jarosławiu,

4/ planowe i systematyczne gromadzenie zbiorów bibliotecznych,

5/  dokonywanie  zakupu  zbiorów bibliotecznych  zgodnie  z  procedurą  zamówień

publicznych,

6/ dokonywanie przeglądu nowości wydawniczych,

7/  opracowanie  materiałów  bibliotecznych  w  komputerowym  programie

bibliotecznym,

8/ aktualizacja elektronicznej bazy katalogowej i dokonywanie jej weryfikacji,

9/ systematyczne tworzenie słownika haseł przedmiotowych,

10/ poprawność elektronicznej bazy katalogowej MBP w Jarosławiu,

11/  opracowywanie  i  wdrażanie  projektów  dotyczących  pozyskania  środków

zewnętrznych na zakup zbiorów,

12/  opracowanie  sprawozdawczości  w zakresie  działalności  merytorycznej  MBP

w Jarosławiu i bibliotek gminnych z powiatu jarosławskiego,

13/ opracowanie rocznego planu pracy, 

14/ dokonywanie oceny pracy podległych pracowników,

15/ wnioskowanie do dyrektora w sprawach obsady kadrowej, nagradzania i karania

pracowników działu,

16/ przygotowywanie dokumentacji do archiwum,

17/ wykonywanie działań z polecenia dyrektora w zakresie stanowiska.

Kierownik  Działu  Gromadzenia  i  Opracowania  Zbiorów  odpowiada  materialnie  za  mienie  

i prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

2. Do zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy w szczególności:
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1/ gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie z ustalonymi zasadami gromadzenia 

zbiorów,

2/ dokonywanie przeglądu nowości wydawniczych,

3/  prowadzenie  ogółu  spraw związanych  z  zakupami  zbiorów,  tj.  zbieranie  ofert,  kontakty

z hurtowniami i wydawnictwami,

4/ opracowanie materiałów bibliotecznych w komputerowym programie bibliotecznym, 

5/ aktualizacja elektronicznej bazy katalogowej i dokonywanie jej weryfikacji,

6/ systematyczne tworzenie słownika haseł przedmiotowych,

7/ tworzenie poprawnej elektronicznej bazy katalogowej MBP w Jarosławiu,

8/ udział w inwentaryzacjach zbiorów, 

9/ wykonywanie prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego, 

10/ prace zlecone przez dyrektora  w zakresie stanowiska.

Pracownicy  odpowiadają  materialnie  za  mienie  i  prawidłowe  wykonanie  powierzonych

obowiązków.

3.  Specjalista  ds.  czytelnictwa  dziecięcego  i  promocji  biblioteki  podlega  bezpośrednio

dyrektorowi MBP w Jarosławiu.

Do zadań specjalisty ds. czytelnictwa dziecięcego i promocji biblioteki należy w szczególności:

1/ promocja książki i MBP w Jarosławiu poprzez organizację imprez kulturalno-oświatowych,

współpracę ze szkołami, innymi instytucjami i organizacjami czy kontakty z mediami,

2/ planowanie i sprawozdawczość działalności kulturalno-oświatowej MBP w Jarosławiu,

3/ obsługa czytelników Wypożyczalni dla Dzieci poprzez udostępnianie zbiorów, udzielanie

informacji oraz prowadzenie ewidencji odwiedzin, 

4/ prowadzenie analizy wypożyczeń i oczekiwań czytelników,

5/ dokonywanie oceny własnych działań,

6/ prace zlecone przez dyrektora  w zakresie stanowiska.

Specjalista  ds.  czytelnictwa  dziecięcego  i  promocji  odpowiada  materialnie  za  mienie

i prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

4.  Specjalista  ds.  informatyzacji  podlega  bezpośrednio  dyrektorowi.  Do  zadań  specjalisty

ds. informatyzacji należy w szczególności: 

1/ opieka nad siecią informatyczną, infrastrukturą serwisową i oprogramowaniem stosowanym

w MBP w Jarosławiu,

2/ nadzór nad bezpieczeństwem sieci komputerowych i danych elektronicznych,
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3/ aktualizacja strony internetowej MBP w Jarosławiu, 

4/ planowanie i koordynowanie rozwoju automatyzacji MBP w Jarosławiu,

5/ prowadzenie dokumentacji sprzętu informatycznego i oprogramowania, 

6/ opracowywanie propozycji merytorycznych i finansowych dotyczących sprzętu 

i oprogramowania, 

7/ instalowanie, wdrażanie i aktualizowanie oprogramowania,  

8/ wnioskowanie i dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania, 

9/ ocena techniczna sprzętu i wnioskowanie o jego wycofanie bądź likwidację,

10/  wspomaganie  obsługi  informacyjnej  użytkowników  w  Czytelni  Głównej  

i Multimedialnej,

11/ obsługa sali multimedialnej,

12/ opieka nad filiami w zakresie komputeryzacji i informatyzacji,

13/ naprawa i modernizacja usterek sprzętu komputerowego,

14/ prace zlecone przez dyrektora  w zakresie stanowiska.

Specjalista  ds.  informatyzacji  odpowiada  materialnie  za  mienie  i  prawidłowe  wykonanie

powierzonych obowiązków.

5. Referent ds. organizacyjno-administracyjnych podlega bezpośrednio dyrektorowi. Do zadań 

referenta ds. organizacyjno-administracyjnych należy w szczególności:

1/ obsługa biurowa sekretariatu MBP w Jarosławiu,

2/ ewidencjonowanie poczty wpływającej do MBP w Jarosławiu,

3/ prowadzenie kasy MBP w Jarosławiu,

4/ prowadzenie procedur kontroli zarządczej,

5/ prowadzenie dokumentacji spraw pracowników,

6/ opracowywanie i prowadzenie rejestru oraz pełnej dokumentacji zamówień publicznych,

7/ prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad gospodarowaniem środkami niskocennymi 

i środkami trwałymi, za wyjątkiem zbiorów bibliotecznych, 

8/ nadzorowanie utrzymania czystości oraz konserwacji, a także naprawy sprzętu, wyposażenia

i remontu w obiektach bibliotecznych, 

9/ przyjmowanie dokumentacji i prowadzenie składnicy akt,

10/ sporządzanie sprawozdawczości w zakresie powierzonych działań,

11/  przedkładanie  komisji  inwentaryzacyjnej  i  likwidacyjnej  składników  niskocennych  

oraz środków trwałych do likwidacji,
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12/  opracowywanie  planów rzeczowo-finansowych w zakresie  zatrudnienia,  wynagradzania

i  świadczeń  pracowniczych  oraz  bieżącej  eksploatacji  wszystkich  obiektów  użytkowanych

przez MBP w Jarosławiu,  

13/ dokonywanie prac zleconych przez dyrektora w zakresie stanowiska.

Referent  ds.  organizacyjno-administracyjnych  odpowiada  materialnie  za  mienie  i  prawidłowe

wykonanie powierzonych obowiązków.

6.  Pracownik  gospodarczy  podlega  bezpośrednio  referentowi  ds.  organizacyjno-

administracyjnych. Do zadań pracownika gospodarczego należy w szczególności:

1/ zapewnienie należytego porządku pomieszczeń MBP w Jarosławiu,

2/ konserwacja wyposażenia, sprzętu, drobne naprawy,

3/ dokonywanie prac zleconych przez dyrektora w zakresie stanowiska.

Pracownik gospodarczy odpowiada materialnie za mienie i prawidłowe wykonanie powierzonych

obowiązków.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Zmiany  postanowień  Regulaminu  dokonywane  są  w  trybie  właściwym  dla  jego

nadania.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11



      Załącznik do Regulaminu organizacyjnego Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry 

w Jarosławiu

Struktura organizacyjna 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu

12


	Dział Udostępniania i Informacji
	6. Wypożyczalnia dla Dzieci podlega bezpośrednio kierownikowi Działu Udostępniania i Informacji. Do zadań Wypożyczalni dla Dzieci należy w szczególności:
	1/ udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji,
	2/ prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń,
	3/ prowadzenie kącika czytelniczego i gier,
	4/ przechowywanie i konserwacja księgozbioru,
	5/ przeprowadzanie skontrum zbiorów i ich selekcji,
	6/ prowadzenie czynności wobec czytelników uchylających się od zwrotu materiałów bibliotecznych,
	7/ organizacja imprez kulturalno-oświatowych upowszechniających książkę i czytelnictwo, współpraca w tym zakresie ze szkołami, innymi instytucjami i organizacjami,
	8/ prowadzenie analizy wypożyczeń i oczekiwań czytelników,
	9/ opracowanie planu pracy i planu rzeczowo-wartościowego,
	10/ dokonywanie oceny własnych działań,
	11/ dokonywanie prac zleconych przez dyrektora w zakresie stanowiska.

