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BtJRnAISTRZA DRAWSKA P OMORSKIE a O

z dnia 08 Iipca 2016r.

w  sprawie  opinii  dotyczacej  regulaminu  organizacyjnego  OSrodka  Kultury  w  Drawsku
Pomorskim

Na  podstawie  art.   13  ust.  3  ustarvy  z  dnia  25  paZdziemika  1991r.  o  organizowaniu
i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej  a)z. U. z 2012 r. poz. 406, z 20145 I. poz.  423, z 2015r.
poz. 337), zarzqdza sic) co nastepuje:

§1.Opiniuje    sis    poz)rtymmie    projekt    regulaminu    organizacyjnego    Ofrodka    Kultury
w Drawsku Pomorskim w brzmieniu okreSlonym w zalapznikel do niniejszego zarzqdzenia.

§2. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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DYRERTORAasnEprKULNR#y#6mws]rty roMORE"
a dria 8 ftyca 2016 I.

w spmwle wlmowadreria anian W Reguhminie orgrnizaeyjngm O!rodke K]]lttny
w Drawslm PoDOrslrim

Na podstawie  aft  l3  ust.  3  ustarvy  z  dritL 25  pa2diemiha  1991  I.  a  organizovlniu
i proundzeniu dzialalno§ci    fult\mlned  a)z.  U.  z  2012  I.  poz,  406ze  zm.)    zarzqdza  sieI  CO
rmstapuje:

§1. W regdrminie orgrminc)jngm Ofrodha Kultlngr w halrdnl Pomorckin 8tarowiap)m
zBlapZnik dO ZaEq4zenia m   1 1flO15 D)rfeldera Odrodha Kultlny w Dmmcku Pomorsldm a drin
1  \hneinia  2015  I.  `hprwndza  sic  `xpmienione  w  zaqdzeniu  anianyg  pray  cz)m  zgodrie
a brmieniem act.  l3 use. 3 ustanvy a dria 25 peZdziemiha 1991r, a organizovAniu i prOvedZeniu
dzinENndsci  lnlltunlnej  (Dz.  U.  z  2012  I.  poz.  406,  z 2014  I.  poz.  423,  a  2015r'  poz.  337),
BurmistE Drawsha Pomorddego zBOPiriOveZ pIOjalct tych 2minn POE)rt]runie,

W rozdzide 2:

§3 otrzpruje brzhiede:

i. D)mekfor nquezentt5e O§rodek na zeungivz.
2. Flmkeje zwierachnika rfuZbovego lrobeC dyskeOra Pchi Bumistrz DIavrdCa Pomorddego.
3. D)uektor pchi role zwieREhhika ch)2bowego dla usz]edcich pracovmik6w Ofrndha
4. Do ct6wnych zedri djndctora mleZy:

1)  onganizormnie roz"roju dzichlnof¢i plac6wek lndt\ny araz zapeunienie im odpowiednich
ivemck6w mateddr]wh i finmsolvych;

2)  spmwowranie  nndzoru  mer3toryCanegO  ned  Plac6whami  uporrszechriania  kelt\Jry  m
teI\enie miasta Dralrdro Pomorckie i onganizaeyinego natererie gminy:.

3)  hoordJneqja drirfe!nOdei Pke6wck lndtlny podper2£dhoVIn)wh i riePOdPOrZrdhoWanych
grdie Dmwh Pomonde;

4)  utrz)manic  stalej  mxpftyraey  lultunbej  a  wojewhdaldmi  in8t)rfuqiaDi  artystyCZngmi,
Indtllrdnpri, ostviatovy3mi OmZ ire;mi Sto"ratZysZeninmi i fl]ndcoj-i;

5)  \vydrrmnie    zGREdZed    `vemmErmych    Olnestajqeych    plany    prBqy    POSZCZlegblnychpro-".
5. D]ndctor Ofrodka w szx;zeg6lndsoi odpowiada za:

1)  prawidlonxpocalizpeje budZet\1 i roOZnegO Planu rZeCZOWegO W ZakeSie kelfuy i SZtuld m
terenie gminy DraREkO Ponordde;

2)  pmwldiowe goapodrrolrmnie POwierZOnJm mZljqQdem Ofrodka,
3)  lth§dru organizapie  pracy  i  efelrtynme  vykorz)ndanie  azasll pmey  przez podlegivch

pracoThmjkbWT,
4)  gromndzenie przapis6w prmunych i zarzrdzch wladz nndrzgdnych omz "pozmanie a ich

tresti& zBindereSow-e Osoby.

6, Do podpiso Pyrdfrora zastrz£ga sis dchlmenty:
I)  kierovlne dO Ongan6w adminirfufyi rzqdyq\rejS w szczeg6hofoi do Zus, GUS, Uined6w

Skartowych;
2)  kierovene do jednostek sunonzq4u ter3rtorialnegO;
3) zwiqzane a kontaktemi zBgrnieZnyml;
4)  decjdye i postanowienia w rozlmieniu przapis6w hodcksu pmoy' stosov\mie de lxponREthich

ckrestonyoh w Statueie;
5)  zwiqzane a dzialahosti&kina i bibliotctd;
O  w sprawach zwiz!zanych ze sto81mldem Pracy PmCorrmiltow;
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:. esii;

7)  zarzqdzenia, regulaniny, instmkeje i ime werrmetHpe city Prmrme;
8) pehomocriwhra i \pounthienia;
9)  pirma ckolicanoSciowe, lirty gmflhaeyjne;

10)  inns kaZdomzowo zastrzeZone do jego podpisu

§4 otrapuje brznhie:

1. Zast€pca dyrcktora podporzqdkovrany jest dyrdrforowi Ofrodke
2. Do 2ndrfi Zastapey dpreldera naleZy w szazeg61no!ci:
1) zastepounnie dyrekfora Ofrodka w czasie jego hicobceno!oi a vylqpzeriem podEimovenin
dec]rdi lndrorxprch dot stosunhl praey S. 2atrudrinnia PraOOunik6w i rozwiqzywz)rfu lmtw
a peace;
2) realiznqja zrdafi a zalnesu fimkejonovenia inst)rfuqii urmikejqeyrch a ust81onego  w schemacie
onganizaeyinjm zwicmchnictwa ned poszrozeg6dymi hom6Ikami i Okeflon3rch regrhminen
orgarizacwinytry w tym:

a)   inpreseriat artystyczny a-torckiego nlchu artystycznego obejmujapy przeeddy,
konkusy) festiwhe, iq).;

b)   cngrmizowanie  impez kulturalnych,  roar)"froirych, relneacJthyCh,  oholicznofciolvyCh
fry. eez aninaeja kultumlm drodowicka;

a)   lhxp6kyaca inrfudde2ovro-metodyszDa OmZ POmOC ZeapOZom AHA;
d)  ixp6Zpraca instndrfuZowro-mefodysana omz koou4Jmapia dZinELnofei gwiedic wiQiSIdch;
a)   aporzqSzz]nie analiz i prmroz]dal strty8tyQZnych ZgOdrie Z lhPmagrngmi trminmi;
fy   nndz6r md podioszedem k\vAlifikeOji POdlegZysh pm¢orvAikdW;
g)   unioskorREnie  W SImvech Zafudrinin i Z\rolnienia OmZ W  SPrmnlach dySCyPlimrnych

w stosunfu do podlechrch pmoounik6w;
h)   orgQniZaqja inPreZ aleeOnydh, OkOHcznofoiovych, rodzinlrych. ObrZedOlvych. itP.;
i)   progrrmor\rmia driaELnoSci kultucalpei,  prowedzede dohmenflSi  drtyczQPof  Zjawick

kultury;
i)   prz3rgOtOvy!r"ranie  mrfual6w  plenistyenych  w  aprevrach     mngtorycznych  omz  dla

potrzeb plmou\rmia blldZetov\rego;
I)   \usp6kyraca  a  inngmi  inst!rfulqjami  lxpOusZechniania  lndtury,  8alrdami,  OIganiZapjami,

stounrzyszeniami,  fundacjani,  itp.  w  rozwijaniu  i  znapckqjaniu  pedzeb  kultrmlnysh
mieshic6w|

I)   mdzdr  rid  pIZestnegrniem  PrZapiS6w  BHP  i  p.po2  amz  zBchOveniem  tajemriqy
ch)Zbouky podlegZych pfacovAik6w;

m) podejmowrmie    diahi    hrfurmdyrch    vy)milapjqgnch    a    pctEeb    frodOwialca    OmZ
onganizouranie zeapctovego uezerfuictun w krfulrze 1 uponunchrfunia rbZnyth dziedzin
kultry i szfuki;

A)   realizapja innych zndal powierzonych przez Dprctfrom Ofrodka.

3.   Zastapca Dyreldera Ofrodke upovIZnionyjest do pprawlzenia i opistl mer3rforysZnegO
dckunent6w dotyGZapych

1 )   d7TIJi-rfelT\O§ct amtorddegO rDchu arbwlysZnegO;
2)  dziEIdrosti wledio;
3)  "grdck6w zwiqzanych a irlprez-i i `hprfurzeniami lndtlmhJmi, W Ism umdrr

koncerfourydy teafualnych, ZAKS, itp,;
4)  reali2)orunnysh Projekt6w fultumhych;
5)  horeapondeng'i a fi-ami i irt!rfulqjami hmlralngmi;
®  zrfulp6w alt]thl6w apoZ)rneaych. artyrtyrcznych. froj6w, -terfuZ6w bin"]r)wh m- itp.
7)  potwledzrmia w)dcon)mmria un6w eywilnquhm;]wh w zal-BIG dalchlndsCi

altyst)roZngj lto a nip ZwlqZapwh
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§ 6  otrzymuje brzmierie

1. menomlk driah administraeyjnongospodrr€zego sh]2bowo podporzedlENnmy jest
Dyrektorowi Ofrodka.
2. Do g!6unych obowiqalrdw kierouniha diahl edmiristraqdno-goapedaezego mlefty:

1)   pehienie  fuI]kCji  beapOfrodniegO  PtZelOZonego  pracounikdw  dzinhl  administraeyjno  -
goapdrmzego;

2)   zBPeunienie SPENrmej dZichlnOsti adminiStraeyinej WSZystldCh kOm6rek onganineyjnych
Ofrodka:

3)  nadrfu       md       aprarm:]m       fimkejonowmniem       urzrdzch       techrfezngrdh,       sieci
wodrokenaliapqCnej) cenfralnego ogrzev-in, tedrferi¢zned i energetyrm¢ Ofrodha;

4)  nndz6r  ned  przesfroeganiem  zased  gospodamoSci  o"z  prwidlouego  znbeapieezenin
mierfu dstytuqji.'

5)  nndz6r    md    prawid!owgm    ite-inowom    zdefuhaniem    spmw    edministracyjnych
i gospodrrcaych m poszczeg6lnych stanowickach;

6)  nadrdr "d pIZerfueganirm PrZapiS6wbhp i I)POE. w obictrfuch Ofrodka;
7)  planovmie i nfldzdr ned pmcami rmontovy)mi i adrpt8eyjnJmi,
8)   planoiLraI]ie   Zam6wiefi  publiczlrych  W  Crfu  ZrabeapicoZmin  prawidloure!j   dirfulnO£Ci

ioom6rek  ofrodke  i  mdzdr  Dad  przestmeganien  przq]is6w  ustanry  Pm:wo  zan6wich
prblioaph;

9)  nadzbr    md    realizacja   zaopatrzenia    -terialovego    amz    zBhopemi    nieZbedregO
do dziddrodei sprzetu;

10) nadz6r red przygctonmiem pomiesaczch do dzinhalnosti meqforyo2pej Ofrodha oraz md
utz]manien czystdsci i estetyki weunq* i m zeiunqfty obiehi6w;

1 1) mdz6l ned tchorem samochodonpm i jego etrtylorfudQ;
12)plenormnie   i hoord]mapja   prey   wdriale|   prz)rdzial   praey'   i\xp6bmca   zinngmi

sfroowick8nd llmCy;
13) spomaSzanie qulrozdnd a praey dich];
14)orgrrizormnie    sZkolch    `nre\ungivych    i doskemlenin    zairochwego    pmowmik6w

administoeyjnychp gospodaczych i obshlgOlnych W ZalceSie PrZapis6w bhp i ppaz;
15) bieZape spranrdzanie givL lilmtidrda zuzysego aprzgivl itp,;
1Qzaoprrtywanie  tvI!Z3thch  kem6rek  i stanowistc  praey  wmatorily  riazb€dne  do ice

dziahalnofei ngodnie ze hoZongmi zqpotrzebowaniami zaalreaptomrad]mi pr£z D]rfeke-
Ofrodha;

17)vy)froqysranie   dodeflrovych   pdeced   a)rdderm   Ofrodha   vymikqjqgroh   a   realincji
bieZapych z8dal.

3.    Kiero\rmik  dzichl  arfuinistracxino-gospodaczego  \povAfuiony jest  dO  apraWdZaria  OmZ
opisu mery€orycanego doke]mentow dotyczqeych:
I)  remout6w bieZqeych i invest)ng¢nywh;
2)  w)rdatk6w bie2Eeych i inWeStytyinyCh;
3)  zalap6w rmSerful6w budowlanysh. ch-iczDych, hirienieZnyCh' PapiemiCayCh,

bitrourych9 kOmprrfuornyCh, fry.;
4)   realizacji um6w 8erwiSorvych i PrZeglqd6w;
5)  kosztow eksploathcji obieke6w: zuz]rcia lrody, enerrii elelctrycznej} ciepla, opchlS vy!"rouu

niceziutDfoi stabwh i PZ)mn]th oplat 2n telofOny, lpeZa intrmctonre, itP.;
6)  obchlgi technicznej inpez i wyderzed lndtl]ralnych ti.: ochrom, obsfugr medy¢zDa,

zabeapicezenie techniezne, ip.;



7)  potwierdaenin vykomhia lmtw qywihOPravmych W ZalneSie dZidelnOfCi
adrinistrac)g.no-goapodaczei hub z nia zwlqzanych.
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§7 otrpruje bralerie

1. SI]cejalista do !praw zamdwlch publirmych rfu2bove podporzqgivroirany jest
kierowmELowi dziah adminiBtmeyJno-gospoda-ego Ofrodka I dyrelrforowi Ofuodka.
2. Do SID-ych obowiqZk6w spedalirty do apraw 2Bm&wiefl prunC2nych naleZy:
1)  organizapia zam6wich prblie2m:ysh ZgOdrie a ZBSadrmi i tr3foami ckrdlOpri W usowie

ltmro zam6wiefi publioznych onz lhrmmquych Rcguhamimch udzie18nia Zautwichl
lrfu5re obowiazuja w OirodkLl;

2)   szaccmranie vertofoi pmedrictu zam6wienin i vyb6r trybu postqpowmia;
3)  przygotowyvunie doklrmentapji i proundzenie postapormh a udziehanie zamfuwied

plblioznych Ofrodia zgodrie z przepisami i prDCedummi ofne§lonJmi wla!CiW]mi
przapi8ami Prong

4)  proirmdzenie qu:w zwiaapych zudzichniem zHm6wich mroboty, uch)gi i dostanvy poza
zalnesem nomovrmia ustarny PENve Zambwich P\blieZnych;

5)  USI)dftyraca a innymi kOm6rlrmi Ofrodha w sprawach zwiqzonych z tldielanien
zan6wich;

6)  spmndzanie lxpb"ngjqpej kooeapondeneji finmsowngj pod vIZgledem zgodrofoi zam6wienia
z za:vertymi lmowrmi lul zfoZongmi zam6wieninmi;

7)  przygctny)mule dchmenttw rfezbednych do pmc homisji pEetxpvei) Wt)m
2xpermienie OnganiZap3jnO-Irmcelar5tine Prac homiSji PrZctargoungj ;

3  provedzenie rejerful Z-6wich putlican:ych i ich alanowranie m dray rok;
9)  gromadzenie infomacji a pE3ngctOvy3rrmnych i realiZoumych POstapO"rmiach

o lrdZialenie Zam6wich pubEomych Ofrodha i aporzqdzanie BPrmrDndal a t!m ZwiQapych;
I 0) archiwizowunie dchlmentaqji postapovlh a udZielenie ZEm6wied dskonyunnych

w Ofrodku;
1 1) nedz6r ned zgochdsdiq podyjmovlnych dZiahah W ZdreSie udrielania zzlm6wich

publi¢znych a obowlqzl]jqeymi przapisami pr:rm;
12) przestr2X;ganie PrZapis6w ttry i xpoz.;
13) bieZqpe dckszfahaDie Sle i fledZenie PrZapis6w a 2an6wieniach prfulicznych.

spra:wozdrwczofoi w i)m zalrfue i innych lvymagan;ych na POwlerZngm froOwiSfal;
14) `ngfrongmranie  dodrckovych  polecch  pzzckozonego  i  D]rfektora  Ofrodha  `vymikyjapych

a   realizacji   biezqeych   2ndafi,   W   t)m   min.:   "xp6ftyraca   a   instndctommi   podozas
przygotowy\REnia      i      realiZaSi      imPreZ      i      innych      lvydarZch      keltumln)ieh.

3. Speqidirfu a.s. zam6wich prifelieznychjest upormZniony do pedpiSmranin:
1) zestevwienia por6vAania i Oceny Oferi PrZetngOWych tub 2apysmia OfertoWegO;
2) wyhazu w)rdanych^vyslanych zxpyde ofifevych;
3) chvindrfu pmcounike bioxpego udzinl w postquo"riu w apranhe bezstromofoi;
4) ustaled verto§ti 2Bm6wleni8;
5) §prawlzanej korespondencji fi"nsovej.

se otrapuje brzhienie:

1. Specjalifa do apmw obrfugi acluetnriafu chlfoovlro po4prmqSlrowany jest Heno-lkowi
drfulu ndmhistraeyjnoxpspodarczegl) Ofrodha i dprekeorowi OfrodkB.

2, Do g!6`rmych obowiqZIrdw speqjaH3ty dB. OhahE achctatiafu mleZy:
1)  prowadanie biura zgodrie z instrukdyqkencehapjnq;
2)  r¢estrovAnie W kSigdre kOneSPOndeneji `xpbrm!jqpej de O§rodha peezty, oI)ieCZetoWarie

poazty zgodrie a obowiaztEjqeymi W Ofrodfu przapisami;
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3)  provlndZenie ewldenCji kert drogOvych onZ irstenna kOnfrola kept drogovyych pod
wzgledem forrfuym;

4)  pro\radzenie kasy gLtwngj i aporzqdzanie xpor'6w hasovych;
5)  prowadrenie ewidenqi i chrfew 5cidego anchowania;
6)  udzial w pmcach organizacxinych zwiqzanych a pErgOtowrmien ct6unych impez

kultumlnych oraz irmych dralafi podedmorlmych prZeZ Ofrodek;
7)  przygotowyvenie polecch ur)jozdu shlZholvegO OmZ ewideflCja vyydrnysh delegaqji

allZbovych;
8)  vykengrwanie dodalrovyych poleech przelofronego i ¢medctora Ostodka uxpikejapych

a realizapii bieZapysh zrdafl i zaivertych w planach praqr ofrodka;
9)  biezqpe dcksztaleanie i §ledzrmie pEapiS6w a mchunkewo5ci, usta:wy o firmnsach

prblic2mysh9 PrZapiS6w podeflrovych i spmlroZchWCZOSci budZetowngj ;
I 0) `vykenyrmnie dodatkovy3wh POleech PrfuZonego i dyrelrfua Ofrodha vlr3miIBI;japych

a redizapii bieZqeych zndrfu
3.Speejflllrfu a.8. ObShgi Sckrefariatu jest uPOuniniOny dO POdyis]nyanin:

1)  pngjmovenych fflrfur w prz)padh| zglosz2eria taldej kOrieCZndsCi PEeZ Osobe
je do8tarCZajae

2)  PIZ)g'moumqj holeapondengji POleOOpei tub za z"netnJm POchwhdeZeniem OdbiOnl;
3)  vpnBylrmej koreaponden¢ji w driennifu;
4)  prz3dmoumych "Plat gOt6wlri a fas]/ ldnovej tub hawirmi ldnow?i;
5)  vyydr\mnych hart drogo`vych;
6)  ivydawanych delegapji w rE2jeStrZe;
7)  sporzqdzanych praez siebie mpori6w kesorvyreh;
8)  zesta:wlch tabelngroznych lto innych dm]wh przygotowanych m polecenie ksingovesti

lub dyrcktom

§l5 otrzymuie bnderie'.

I.    SI)eCjaIEsth   ds.    bezpiecachstwa   i   higieny   pmey   rfuZbowro   podporzqdholvAny   jest
kiero-ihowi  dzifllu  adminisfroqyjnoapapodarEZegO  Odrodha i  chmchderowl  Ofredka.

2- Do glalunych zedafi speejahity dr. bxpbezchstwa i higimy pmey ndezy:
I)  I)IZqulmdZanie   kontroli  VrmrdfoW  Pmey   onZ  PrZeStmegania  prZePis6w   i   zasad

beapieczedstun i higieny prey' ze szcaeg6lngm \REiededrienien stanOwick Praey;
2)  bie2ape  infrmoverie  Pmcodrvey  a  8twiedZrmych  ZagroZeninch  zanrodont)rob  rmBZ

a uniedm=Bi anierZqjqeymi dO us"mia tych ZagroZefi;
9)   aporzqdzBnie  i  PEed8to:wianie  PracOdaney  ulneSOvych  analiZ  stanu  beapiecZefiStim

i hirieny praey 2awiemjqeych ProPOZyCjC PrZedSiqurig5 technicznych lul onganizrerinych
ngjapych na celu zapobiegarie zagrozenion aych i zdrowia pracounik6w onz peprawevlut6w pry;

4)  zglas2-ie \uniOSk6w dotyszqeych lhPmagrfi beapieaZedStwra i hiSeny P"ey  W ZaldedZie
Praey;

5)  przedstEwiflnie Pracodawey vAindtoW dsBrozxp]wh zachorRErfu W!magafi engonOmii m
stunwickach pmey;

6)   apiniowmie  sax)zeg6fovyysh instckQji  detysZqeych  beapieCZefistlm i  higiCny  Pmey m
posaczegblnych stzmowitlzach pmey;

7)  dondztwro w zdsie stosovenia przapis6w omz zasad bxpieczedstun i hiSeny prey;
8)  lrdzinl w dokeny\REniu Oceny qnyka ZavrodOWegO, kede WiZlpe ale a vykonJ"unq PmCq

przez  pracounik6w  O§rodha  onz  tldZial  W  kemiSjach  PO`roZysranych  w  aprowach
urfulenia ckolicmofci i przysz]m `RPPadltoW PIZy Praey.

3.   Speejalistr I.s. I)eapierfuetwf[ i higleny prm3r jest xpOwialiOny dO POqPiSrWBPin:
1)  strieroThrd m ProfilalCtysZne badaria leharSkie;
2)  aporzqdzBnych PrZeZ Siebie rmaliZ, OCen, OPinii9 infOmacji, lrmiOck6w, zestawiefy itp.



§30 otrzymuje braids

i-  Specjalista do spmw kedr I pZac ch)2bowo podporzq4hovenyjest kierormlkewi dzi.Iu
adminisfroeyjnoLgeePOdamZegO O!rodkB i d!mekfonowi O6rodka.
2Do glchmych obowiqZkrful spcejalisty do apmw kadr i plae naleky:

1)  proundzenie dokementacji kadrowo-p!acowej wg obowiazujaqwh przepis6w,
w t)m praygotevngmranie um6w dotyczaeych stwladczenia ushlg' l^PfronyWania dZlch
I um6w a prace' w ramach realkowranych przez O6rodck zadat i jego dzialalno§cl
podstowowej' oraz dalszych dokement6w zwiqzapych z ice vyykonywahiem (umovyy,
rachunld, ewidencja, akea osobowe, osthhadczenia do ceI6w kad"vych, ZUS I us,
\vystawianie zatwiadczefi o zatrudnienin pIZygOtovyyWanie list "PmagrOdZch, itP.),.

2)   prowradzenie zakladoweJ skfadniey akt;
3)  prowadzenie ewidencji urlop6w i czasu praey praconrrik6w;
4)  sporzedzanie dohomentaq'i do BUS;
5)   `usp6fro,oIZenie ObOwiaZujapej dOhlmentaq'i apraWOZdaWCZej;
6)  prowadrenie dokumentaq.i ZF§S;
7)  \vykonythranie    zadafi  Admlulstratora  Bezpieczchstwra  IIlfOrmacjl  O§rodka  Kultury

w Drawsku Pomorskim zgodnie z zakresem obowiqzk6w wprowadzongm odrebngm
zarzqdzeniem Dprektora O5rodka;

8)   bieZape doksztaleanie i stedzenie przepis6w a ubeapieczenjach spo]ecznych| prawn
praey, przepis6w podatkornych i ochronie danych osobquych i sprawozdarmzo§ct;

9)   1ngfronyVIranie dOdatkelngreh POleCch PrZctOfronegO I dprctdera OSrodha vlqulhafaeych
a   rca]Izaq'i   bieZaeych   zadarfu   w  t3m  m.in.   udZial  W  PraCach   organiZaqdnyCh
zwiazanych z przygoto\^ranlem   tl6\Amych inPreZ kelturalnyCh OraZ lrmych dZialah
podejmonranych przez O§rodck

3. SpedallstaL a.S. hdr i PlaC jest uPowainlOny dO POdPiSr\ranla:
1)  sporzqdzanej dokumentacji blacowej| rozliczenioweJ J SpraWOZdaWCZej;
2)  deHaraSi sfarborvych slhadanych za pomoca stodk6w kemunikaql eldmohicznej;
3)  dokement6w keniecznych do Teal]Zrtyl CZ)mnO§CI Pranmych a BUS;
4)  zaSwladczed a wysokoScl vy)magrodzenfa;
5)  za§wiadczch a czasach zatTlldrienia;
6)  innych za§wiadczch vy)rdawan3wh na lAmiOSek PraCowmiha na druhach Die

lngrmagrJaeyth podpisu don.ektora tub g[chmego ksiqgowego;
7)  zestawiefi tabelarycznych tub innych danych przygotouprwanych na polecenie

ksiqgorAro6ci tub dyrcktora
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