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rozdział i. organizacja 
działalności kulturalnej

1. Statuty i regulaminy organizacyjne

E w a  O s t a p o w i c z 

Każda instytucja do sprawnego funkcjonowania potrzebu-
je opracowania niezbędnych regulacji, które określają cel 
i zakres jej działania, strukturę organizacyjną, gospodarkę 
finansową, dokumentację konieczną do odzwierciedlenia 
przeprowadzanych czynności gospodarczych oraz innych 
uregulowań wewnętrznych. Wszystkie te zasady mają na 
celu m.in. ujednolicenie sposobów zachowania pracowni-
ków, z jednoczesnym uniemożliwieniem im dowolności po-
stępowania i stworzeniem przejrzystych podstaw zarówno 
oceny ich pracy, jak i funkcjonowania całej instytucji.

1.1. Statut instytucji kultury
Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworze-
niu oraz statutu nadanego przez organizatora (art. 13 ust. 1 
ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406; dalej: 
OrgProwDzKultU). Statut musi zawierać:
1)  nazwę, teren działania i siedzibę IK,
2)  zakres działalności,
3)  organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoły-

wania,
4)  określenie źródeł finansowania,
5)  zasady dokonywania zmian statutowych,
6)  postanowienia dotyczące prowadzenia działalności 

innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza taką dzia-
łalność prowadzić.
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RozdzIał I. organizacja działalności kulturalnej

 y Wzór uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury

Uchwała nr ………
Rady Gminy/Miasta ……………………

z dnia ……………
w sprawie: nadania statutu …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… (nazwa IK)

Na podstawie:
–  ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
–  ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-

łalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406),
–  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2012 r. 

poz. 987)
na wniosek …………………………… (np. Prezydenta Miasta) po zaopiniowaniu 
przez …………………… (np. Komisję Kultury i Sportu) w uzgodnieniu z Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rada …………………………………………………… 
uchwala:
statut ………………………………………… (nazwa IK), w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa …………………………………… .

zapamiętaJ

W statucie IK należy wskazać liczbę zastępców dyrektora, je-
żeli przewidziano utworzenie takich stanowisk. Postanowie-
nia zawarte w statucie IK określają organizację, cele i sposób 
funkcjonowania instytucji. oczywiście statuty IK będą się od 
siebie różniły, gdyż różne są zakresy działania poszczególnych 
instytucji. Statuty IK nadawane są przez organizatora w dro-
dze zarządzenia lub uchwały.

Jeżeli zapisy w statucie stracą swoją aktualność, trzeba do-
konać w nim zmian. Ze względu na to, że statut nadawany 
jest w drodze uchwały jednostki samorządu terytorialnego 
(dalej: JST), jego zmiana także powinna być przyjęta w dro-
dze uchwały. Zmian należy dokonać jak najszybciej po zaist-
nieniu okoliczności, które te zmiany uzasadniają.

1. Statuty i regulaminy organizacyjne
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RozdzIał I. organizacja działalności kulturalnej

6)  organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych,
7)  prowadzenie działalności edukacyjnej,
8)  popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej 

kulturę,
9)  udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,
10) wspieranie działalności mającej na celu zainteresowanie nauką, kulturą 

i sztuką,
11) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze 

zbiorów i zgromadzonych informacji,
12) prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie 

katalogów i przewodników po wystawach, a także wyników badań na-
ukowych.

III. Organizacja Muzeum
§ 5.

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:
1)  Dział historii i kultury regionu,
2)  Dział dokumentacji, edukacji i promocji,
3)  Archiwum zakładowe,
4)  Dział administracji i księgowości,
5)  ………………………………………….……………………………………………………………… .

§ 6.
Organizację wewnętrzną Muzeum określa Regulamin organizacyjny nada-
wany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii dzia-
łających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 7.
1. Organizator może zlecić Muzeum wykonanie dodatkowych zadań na rzecz 
Miasta, zapewniając na ten cel środki finansowe.

IV. Nadzór i zarządzanie Muzeum
§ 8.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister właściwy do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego a bezpośredni …………………………………… 
(np. Prezydent Miasta).

 y  Wzór statutu muzeum

Statut 
Muzeum ………………. w …………………

I. Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Muzeum w …………………., zwane dalej Muzeum, jest samorządową insty-
tucją kultury utworzoną na mocy ………………………… z dnia ……………………….

2. Organizatorem Muzeum jest …………………………………… .

3. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 2.
1. Siedziba Muzeum mieści się w ……………………………………………… .

2. Terenem działania jest ………………………………………………………… .

II. Cele i zadania Muzeum
§ 3.

1. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muze-
ach.

2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu:
1)  ………………………………………….………………………………………………………………,
2)  ………………………………………….……………………………………………………………… .

§ 4.
Muzeum realizuje cel określony w § 4 poprzez:
1)  gromadzenie zabytków,
2)  katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
3)  przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających 

im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie 
ich w sposób dostępny do celów naukowych,

4)  zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz w miarę możliwości zabez-
pieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieru-
chomych obiektów kultury materialnej i przyrody,

5)  urządzanie wystaw stałych i czasowych,

1. Statuty i regulaminy organizacyjne
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RozdzIał I. organizacja działalności kulturalnej
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RozdzIał I. organizacja działalności kulturalnej

§ 13.
1. Muzeum prowadzi działalność finansową w ramach planu finansowego, 
sporządzanego przez dyrektora ze środków pochodzących z następujących 
źródeł:
1)  dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym 

na utrzymanie i remonty obiektów,
2)  dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji,
3) dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów,
4)  prowadzonej działalności,
5)  środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
6)  innych źródeł.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zatwierdza ………………………… .

§ 14.
1. Muzeum może prowadzić także dodatkową działalność gospodarczą – 
pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności statutowej 
– m.in. w zakresie:
1)  usług wydawniczych,
2)  usług fotograficznych,
4)  organizowania dla podmiotów zewnętrznych wystaw i imprez okolicz-

nościowych,
5)  użyczania muzealiów znajdujących się w posiadaniu Muzeum,
6)  opracowywania i wydawania publikacji naukowych oraz popularno-na-

ukowych na zlecenie i koszt podmiotów zewnętrznych,
7)  ………………………………………….……………………………………………………………… .

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wy-
łącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 15.
Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obo-
wiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor Muzeum 
bądź osoba przez niego upoważniona.

§ 16.
Muzeum prowadzi własną obsługę finansowo-księgową lub ją zleca.

§ 9.
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje 
……………………………………………………………… .

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum liczy 9 członków.

§ 10.
Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje pre-
zydent Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących 
przepisach.

§ 11.
1. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za jego działal-
ność oraz powierzone składniki majątkowe.

2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1)  ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i admini-

stracyjnej,
2)  ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad mająt-

kiem Muzeum,
3)  przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rze-

czowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5)  wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
6)  sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
7)  zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum 

oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
8)  prowadzenie i nadzorowanie działalności naukowej Muzeum.

V. Majątek i źródła finansowania działalności Muzeum
§ 12.

Majątek Muzeum obejmujący zbiory, może być wykorzystany jedynie dla 
celów wynikających z zakresu jego działania.

1. Statuty i regulaminy organizacyjne
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RozdzIał I. organizacja działalności kulturalnej
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RozdzIał I. organizacja działalności kulturalnej

 y  Wzór statutu biblioteki

Statut
Biblioteki Publicznej w …………….………

I. Postanowienia ogólne
§ 1.

Biblioteka Publiczna w ……………………, zwana dalej Biblioteką, działa na pod-
stawie:
1)  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. 

poz. 642),
2)  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406),
3)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
4)  niniejszego statutu.

§ 2.
1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest 
……………………………………………………………………………………………………………… .

2. Siedzibą Biblioteki jest ……………………, a obszarem jej działania ……………. .

§ 3.
1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje ……………
……………………………………………………………………………………………… .

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fi-
nansowej udzielają:
1) ………………………………………… (np. Wojewódzka Biblioteka w …………………),
2)  ………………………………………….……………………………………………………………… .

§ 5.
Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowia-
dające jej zadaniom.

VI. Przepisy końcowe
§ 17.

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać ……………………
………………………………………………………………… na warunkach i w trybie prze-
widzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany statutu są dokonywane w trybie jego uchwalania, tj. na mocy ………
………………………………….…………………………………………………………………………… .

1. Statuty i regulaminy organizacyjne
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RozdzIał I. organizacja działalności kulturalnej

 y  Wzór statutu biblioteki

Statut
Biblioteki Publicznej w …………….………

I. Postanowienia ogólne
§ 1.

Biblioteka Publiczna w ……………………, zwana dalej Biblioteką, działa na pod-
stawie:
1)  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. 

poz. 642),
2)  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406),
3)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
4)  niniejszego statutu.

§ 2.
1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest 
……………………………………………………………………………………………………………… .

2. Siedzibą Biblioteki jest ……………………, a obszarem jej działania ……………. .

§ 3.
1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje ……………
……………………………………………………………………………………………… .

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fi-
nansowej udzielają:
1) ………………………………………… (np. Wojewódzka Biblioteka w …………………),
2)  ………………………………………….……………………………………………………………… .

§ 5.
Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowia-
dające jej zadaniom.

VI. Przepisy końcowe
§ 17.

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać ……………………
………………………………………………………………… na warunkach i w trybie prze-
widzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany statutu są dokonywane w trybie jego uchwalania, tj. na mocy ………
………………………………….…………………………………………………………………………… .

1. Statuty i regulaminy organizacyjne
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RozdzIał I. organizacja działalności kulturalnej

2. Wynagrodzenia pracowników biblioteki ustalane są na podstawie odręb-
nych przepisów.

§ 12.
1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, 
filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbio-
rów bibliotecznych.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez 
dyrektora.

§ 13.
Strukturę Biblioteki tworzą dyrektor oraz działy: gromadzenia i opracowa-
nia, przechowywania i udostępniania zbiorów, wypożyczalnia i czytelnia 
wraz z informacją.

§ 14.
Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na pod-
stawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 15.

Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowej, dotacji celo-
wych, wpływów z prowadzonej działalności, środków otrzymanych od osób 
fizycznych i prawnych, oraz innych źródeł.

§ 16.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla in-
stytucji kultury.

§ 17.
Biblioteka może pobierać opłaty za:
1) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczanie 

międzybiblioteczne,
2) wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
3) niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
4) uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych,
5) wypożyczone materiały biblioteczne w formie kaucji,
6) wydawnictwa własne.

II. Cele i zadania Biblioteki
§ 6.

Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społe-
czeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

§ 7.
Do zakresu działań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecz-

nych;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na ze-

wnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
3) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie 

informacji własnych i zewnętrznych;
4) popularyzacja książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa;
5) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania 

kultury oraz organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświa-
towych i kulturalnych społeczeństwa;

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb 
społeczeństwa na terenie jej działania.

III. Organizacja i zarządzanie Biblioteką
§ 9.

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje 
ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje 
……………………………………………………………………………………………………… .

§ 10.
Pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi zatrud-
nia i zwalnia dyrektor Biblioteki, informując o swym zamiarze …………………
……………………………………………………………………………………………………………… .

§ 11.
1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zaj-
mowanych stanowisk kwalifikacje.

1. Statuty i regulaminy organizacyjne
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RozdzIał I. organizacja działalności kulturalnej

2. Wynagrodzenia pracowników biblioteki ustalane są na podstawie odręb-
nych przepisów.

§ 12.
1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, 
filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbio-
rów bibliotecznych.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez 
dyrektora.

§ 13.
Strukturę Biblioteki tworzą dyrektor oraz działy: gromadzenia i opracowa-
nia, przechowywania i udostępniania zbiorów, wypożyczalnia i czytelnia 
wraz z informacją.

§ 14.
Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na pod-
stawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 15.

Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowej, dotacji celo-
wych, wpływów z prowadzonej działalności, środków otrzymanych od osób 
fizycznych i prawnych, oraz innych źródeł.

§ 16.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla in-
stytucji kultury.

§ 17.
Biblioteka może pobierać opłaty za:
1) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczanie 

międzybiblioteczne,
2) wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
3) niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
4) uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych,
5) wypożyczone materiały biblioteczne w formie kaucji,
6) wydawnictwa własne.

II. Cele i zadania Biblioteki
§ 6.

Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społe-
czeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

§ 7.
Do zakresu działań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecz-

nych;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na ze-

wnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
3) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie 

informacji własnych i zewnętrznych;
4) popularyzacja książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa;
5) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania 

kultury oraz organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświa-
towych i kulturalnych społeczeństwa;

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb 
społeczeństwa na terenie jej działania.

III. Organizacja i zarządzanie Biblioteką
§ 9.

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje 
ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje 
……………………………………………………………………………………………………… .

§ 10.
Pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi zatrud-
nia i zwalnia dyrektor Biblioteki, informując o swym zamiarze …………………
……………………………………………………………………………………………………………… .

§ 11.
1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zaj-
mowanych stanowisk kwalifikacje.

1. Statuty i regulaminy organizacyjne
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RozdzIał I. organizacja działalności kulturalnej

 y  Wzór statutu domu kultury (ośrodka, centrum kultury)

Statut
Domu Kultury w ………………

I. Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Dom Kultury w ……………………, zwany dalej Domem Kultury, jest samorzą-
dową instytucją kultury.

2. Dom Kultury działa na podstawie:
–  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
–  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406),
–  niniejszego statutu,
–  przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalo-

nych dla instytucji kultury.

§ 2.
1. Organizatorem Domu Kultury jest ……………………………………………………… .

2. Organem nadzoru Organizatora jest …………………………………………………… .

§ 3.
1. Siedziba Domu Kultury mieści się ……………………………………………………… .

2. Terenem działania Domu Kultury jest ………………………………………………… .

3. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Dom Kultury 
może działać na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.

4. Dom Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu 
i adresem siedziby.

5. Dom Kultury może posiadać znak graficzny (logo).

II. Cele i przedmiot działania
§ 4.

1. Dom Kultury prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszech-
niania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

V. Postanowienia końcowe
§ 18.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego na-
dania.

§ 19.
Statut wchodzi w życie z dniem …………………… (np. ogłoszenia).

1. Statuty i regulaminy organizacyjne
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RozdzIał I. organizacja działalności kulturalnej

 y  Wzór statutu domu kultury (ośrodka, centrum kultury)

Statut
Domu Kultury w ………………

I. Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Dom Kultury w ……………………, zwany dalej Domem Kultury, jest samorzą-
dową instytucją kultury.

2. Dom Kultury działa na podstawie:
–  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
–  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406),
–  niniejszego statutu,
–  przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalo-

nych dla instytucji kultury.

§ 2.
1. Organizatorem Domu Kultury jest ……………………………………………………… .

2. Organem nadzoru Organizatora jest …………………………………………………… .

§ 3.
1. Siedziba Domu Kultury mieści się ……………………………………………………… .

2. Terenem działania Domu Kultury jest ………………………………………………… .

3. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Dom Kultury 
może działać na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.

4. Dom Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu 
i adresem siedziby.

5. Dom Kultury może posiadać znak graficzny (logo).

II. Cele i przedmiot działania
§ 4.

1. Dom Kultury prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszech-
niania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

V. Postanowienia końcowe
§ 18.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego na-
dania.

§ 19.
Statut wchodzi w życie z dniem …………………… (np. ogłoszenia).

1. Statuty i regulaminy organizacyjne
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RozdzIał I. organizacja działalności kulturalnej

III. Zarządzanie i organizacja
§ 6.

Domem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, ponosząc 
pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

§ 7.
1. Dyrektora powołuje i odwołuje …………………………………………………………… .

2. Dyrektor może powołać jednego zastępcę.

3. W przypadku nieobecności dyrektora pracą Domu Kultury kieruje zastęp-
ca, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony pracownik.

§ 8.
Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1)  kierowanie bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej,
2)  zatrudnianie i zwalnianie pracowników Domu Kultury,
3)  prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,
4)  poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności 

statutowej,
5)  przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i spra-

wozdań określonych odrębnymi przepisami.

§ 9.
1. Dyrektor zatrudnia pracowników Domu Kultury oraz ustala szczegółowy 
zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

2. Dyrektor Domu Kultury rozstrzygając sprawy pracownicze kieruje się 
przepisami w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 10.
Szczegółową organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin or-
ganizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora 
oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV. Gospodarka finansowa
§ 11.

1. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązują-
cych przepisów prawa.

2. Do zadań Domu Kultury należy:
1)  edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki 

i kultury polskiej, a także europejskiej i światowej,
2)  tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego 

oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
3)  organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej 

i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych,
4)  rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb 

kulturalnych i intelektualnych mieszkańców,
5)  tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kul-

tywowania tradycji,
6)  współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na 

rzecz kultury i sztuki,
7)  prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,
8)  ………………………………………….……………………………………………………………… .

2. Dom Kultury może podejmować również inne działania wynikające z po-
trzeb mieszkańców …………………… i instytucji działających na jego terenie.

§ 5.
1. Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o od-
rębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację 
celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:
1)  prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych,
2)  prowadzenie usług kserograficznych,
3)  sprzedaż komisową dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów pla-

stycznych,
4)  prowadzenie działalności wydawniczej,
5)  organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przed-

stawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiek-
tach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych.

3. Działalność gospodarcza Domu Kultury nie może kolidować z realizacją 
zadań statutowych.

1. Statuty i regulaminy organizacyjne
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RozdzIał I. organizacja działalności kulturalnej

III. Zarządzanie i organizacja
§ 6.

Domem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, ponosząc 
pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

§ 7.
1. Dyrektora powołuje i odwołuje …………………………………………………………… .

2. Dyrektor może powołać jednego zastępcę.

3. W przypadku nieobecności dyrektora pracą Domu Kultury kieruje zastęp-
ca, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony pracownik.

§ 8.
Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1)  kierowanie bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej,
2)  zatrudnianie i zwalnianie pracowników Domu Kultury,
3)  prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,
4)  poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności 

statutowej,
5)  przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i spra-

wozdań określonych odrębnymi przepisami.

§ 9.
1. Dyrektor zatrudnia pracowników Domu Kultury oraz ustala szczegółowy 
zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

2. Dyrektor Domu Kultury rozstrzygając sprawy pracownicze kieruje się 
przepisami w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 10.
Szczegółową organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin or-
ganizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora 
oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV. Gospodarka finansowa
§ 11.

1. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązują-
cych przepisów prawa.

2. Do zadań Domu Kultury należy:
1)  edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki 

i kultury polskiej, a także europejskiej i światowej,
2)  tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego 

oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
3)  organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej 

i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych,
4)  rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb 

kulturalnych i intelektualnych mieszkańców,
5)  tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kul-

tywowania tradycji,
6)  współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na 

rzecz kultury i sztuki,
7)  prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,
8)  ………………………………………….……………………………………………………………… .

2. Dom Kultury może podejmować również inne działania wynikające z po-
trzeb mieszkańców …………………… i instytucji działających na jego terenie.

§ 5.
1. Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o od-
rębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację 
celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:
1)  prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych,
2)  prowadzenie usług kserograficznych,
3)  sprzedaż komisową dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów pla-

stycznych,
4)  prowadzenie działalności wydawniczej,
5)  organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przed-

stawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiek-
tach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych.

3. Działalność gospodarcza Domu Kultury nie może kolidować z realizacją 
zadań statutowych.

1. Statuty i regulaminy organizacyjne


