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§ 1. 

PODSTAWA PRAWNA 

 

Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie, zwane dalej BWA, jest samorządową 

instytucją kultury i działa na podstawie: 

1) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 

25 października 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.); 

2) Statutu Biura Wystaw Artystycznych, nadanego Uchwałą NR VIII/129/99 Rady 

Miejskiej w Krośnie z dnia 30 kwietnia 1999 roku, wraz ze zmianami nadanymi 

Uchwałą NR VII/170/19 Rady Miasta Krosna z dnia 26 marca 2019 roku; 

3) niniejszego Regulaminu; 

4) innych wewnętrznych akt normatywnych określających zasady funkcjonowania 

Biura Wystaw Artystycznych. 

 

§ 2. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin organizacyjny Biura Wystaw Artystycznych, zwany dalej Regulaminem 

określa zasady zarządzania, organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania 

BWA. 

2. Obowiązki pracowników i inne sprawy związane ze stosunkiem pracy, określa 

Regulamin Pracy BWA. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się do wszystkich komórek 

organizacyjnych BWA. 

4. Zakres kompetencji i odpowiedzialności kadry kierowniczej BWA ustala Dyrektor. 

5. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w części 

ogólnej określa Dyrektor. 

 

§ 3. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 

 

1. Na czele BWA stoi Dyrektor, który zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada 

za całokształt jego działalności BWA. 

2. Dyrektor odpowiada w szczególności za: 

1) realizację zadań statutowych BWA; 

2) gospodarkę finansową, w tym gospodarowanie mieniem BWA; 

3) politykę kadrową; 

4) warunki pracy, BHP, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające  

z przepisów szczególnych. 

3. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników 

BWA. 

4. Zespołem doradczym i opiniodawczym dla Dyrektora jest Kolegium Doradcze BWA 

powoływane zarządzeniem wewnętrznym. 

5. W BWA wyodrębnia się działy i samodzielne stanowiska: 
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Lp. Nazwa działu, stanowisk 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Dyrektor 
Główny Księgowy 

Dział Administracyjno-Gospodarczy 

Dział Finansowo-Księgowy 

Dział Merytoryczny 

Samodzielne Stanowiska 

 

6. Szczegółową strukturę organizacyjną BWA, zakres działania i współdziałania 

poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawia schemat stanowiący 

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 4. 

ZADANIA DYREKTORA 

 

1. Realizacja zadań statutowych BWA. 

2. Zarządzanie i reprezentacja BWA na zewnątrz. 

3. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami 

społecznymi. 

4. Składanie w imieniu BWA wszelkiego rodzaju oświadczeń w zakresie prawa 

i obowiązków majątkowych oraz udziela pełnomocnictw pracownikom działającym 

na zlecenie Dyrektora. 

5. Ustalanie planu merytorycznego przy zaciągnięciu opinii Kolegium Doradczego. 

6. Kierowanie sprawami kadrowymi BWA, tj.: przyjmowaniem, awansowaniem 

i zwalnianiem pracowników. 

7. Sprawowanie bezpośredniego nadzór nad pracą Głównego Księgowego, 

kierowników działów oraz samodzielnymi stanowiskami. 

8. Zatwierdzanie planów pracy, budżetu i sprawozdania z działalności BWA. 

9. Wydawanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i wszelkiego rodzaju wewnętrznych 

aktów normatywnych. 

10. Koordynacja i nadzorowanie pism wychodzących z BWA kierowanych do organów 

administracji rządowej, samorządowej oraz innych organizacji i instytucji 

państwowych oraz społecznych. 

11. Kierowanie całokształtem pracy w zakresie przyjmowania i rozdziału wpływającej 

i wychodzącej z BWA korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

12. Przyjmowanie stron w sprawach skarg, wniosków i zażaleń. 

 

§ 5. 

ZADANIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

 

Do zadań Głównego Księgowego należy: 

1. Kierowanie Działem Finansowo-Księgowym.  

2. Planowanie i realizacja budżetu BWA zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Sporządzanie rocznego planu finansowego, analiz, sprawozdania bilansowego  

i budżetowego. 
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4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rachunków BWA. 

5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 

z planem finansowym. 

6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 

7. Podpisywanie dokumentów dotyczących poszczególnych operacji. 

8. Podejmowanie decyzje w sprawie zastrzeżeń co do kompletności oraz formalno-

rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących operacji. 

9. Zapewnianie, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie 

finansowym i jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie. 

10. W razie ujawnienia nieprawidłowości zwracanie dokument właściwemu rzeczowo 

pracownikowi, a w razie ich nie usunięcia odmawianie podpisania dokumentu i 

 zawiadomienie pisemne Dyrektora BWA. 

11. Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 

12. Odpowiedzialność przed Dyrektorem w zakresie gospodarki finansowej BWA. 

13. Przedkładanie Dyrektorowi propozycji, opinii i projektów decyzji w sferze 

działalności finansowej. 

 

§ 6. 

ZADANIA KIEROWNIKÓW 

 

1. Kierownik Działu Merytorycznego zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności. 

2. Kierownicy ponoszą jednoosobową odpowiedzialność przed Dyrektorem za 

wykonanie zadań przypisanych danym działom, którymi kierują w zakresie 

całokształtu spraw merytorycznych i osobiście odpowiadają za majątek. 

3. Zobowiązani są do stałej współpracy z innymi Kierownikami komórek 

organizacyjnych. 

4. Wchodzą w skład różnych zespołów powoływanych przez Dyrektora do wykonania 

określonych zadań. 

5. Kierownicy mogą wydawać polecenia służbowe jedynie podległym sobie 

pracownikom. 

6. Do zadań Kierowników należy: 

1) organizowanie pracy w podległej komórce organizacyjnej w zakresie 

merytorycznym i formalnym; 

2) znajomość i przestrzeganie przepisów i zasad prawa pracy oraz wewnętrznych 

aktów normatywnych określających zasady funkcjonowania BWA; 

3) podział zadań pomiędzy pracowników komórki poprzez sporządzanie dla 

każdego podległego pracownika szczegółowego zakresu czynności oraz 

nadzorowanie realizacji powierzonych zadań; 

4) udzielanie instruktażu i pomocy w zakresie wykonywanych zadań i czynności; 

5) wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego w sprawach awansowania, 

premiowania, wyróżniania bądź karania pracowników im podległych; 

6) prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem pracy, tj.: 

a) planowaniem, realizacją i wykorzystaniem urlopów i innych dni wolnych od 

pracy, 

b) opracowywaniem harmonogramów dni i godzin pracy, ich ewidencjonowanie, 
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c) zapewnieniem właściwej organizacji pracy danej komórki organizacyjnej. 

7) przedkładanie Dyrektorowi propozycji, opinii i projektów decyzji oraz innych 

aktów wewnętrznych dotyczących działalności BWA; 

8) składanie sprawozdań o stanie wykonania zadań oraz informowanie 

o ewentualnych trudnościach napotkanych w czasie realizacji; 

9) dbanie o właściwą dyscyplinę pracy i przestrzeganie zasad współżycia 

społecznego; 

10) koordynowanie i nadzorowanie zasad przestrzegania Regulaminu Pracy oraz 

innych akt normatywnych. 

 

§ 7. 

ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW  

 

I. DZIAŁ MERYTORYCZNY 

 

Do zadań działu należy: 

1. Koordynowanie programu zajęć warsztatowych w BWA. 

2. Kontakt z prowadzącymi zajęcia i warsztaty. 

3. Sporządzanie sprawozdań z realizacji wydarzeń i imprez zgodnie  

z obowiązującymi terminami i przepisami 

4. Programowanie, organizacja i realizacja wystaw współczesnych sztuk 

plastycznych. 

5. Współpraca z innymi BWA w Polsce i galeriami oraz instytucjami w zakresie 

realizacji wspólnych przedsięwzięć. 

6. Tworzenie artystom profesjonalnym warunków będących płaszczyzną konfrontacji 

osiągnięć twórczych i dorobku. 

7. Dokumentowanie współczesnego życia plastycznego z terenu miasta i regionu. 

8. Podejmowanie współpracy międzynarodowej. 

9. Gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej. 

10. Organizacja prelekcji, pogadanek, lekcji galeryjnych i podejmowanie innej 

działalności popularyzatorskiej w zakresie sztuki współczesnej i historii sztuki. 

11. Aranżacja wystaw. 

12. Utrzymanie kontaktu ze środowiskiem artystycznym. 

13. Udział w pracach komisji konkursowych i ciałach/organach doradczych innych 

instytucji promujących kulturę i sztukę. 

14. Prowadzenie nadzoru nad rezydencjami artystycznymi w BWA. 

15. Prowadzenie strony internetowej. 

16. Przewóz prac, montaż i demontaż wystaw. 
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II. DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY  

 

1. Działem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy, który podlega 

bezpośrednio Dyrektorowi BWA. 

2. Do zadań Działu należy: 

1) sporządzanie, przyjmowanie i kontrola obiegu dokumentów finansowo-

księgowych zgodnie z zasadami rachunkowości; 

2) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych; 

3) bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej; 

4) prowadzenie kasy BWA; 

5) kontrola umów pod względem finansowym; 

6) prowadzenie spraw płacowych; 

7) nadzór nad terminowością spływu należności i ich egzekucją; 

8) naliczanie podatków i terminowe regulowanie zobowiązań; 

9) rozliczenia z ZUS, w tym: naliczanie składek, wypełnianie deklaracji 

rozliczeniowych, raportów imiennych, przekaz elektroniczny do ZUS; 

10) ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

wyposażenia. 

 

 

III. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY 

 

Do zadań Działu należy: 

1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy w BWA. 

2. Obsługa administracyjna. 

3. Zabezpieczenie i ochrona mienia BWA. 

4. Wykonywanie zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.  

5. Zakup materiałów, urządzeń i innych artykułów niezbędnych do należytego 

funkcjonowania BWA. 

6. Prowadzenie archiwum zakładowego BWA. 

7. Prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych i kancelaryjnych. 

8. Prowadzenie spraw związanych z BHP i PPOŻ. 

9. Prowadzenie spraw pracowniczych. 

10. Współpraca z organami administracji i służbami publicznymi. 

11. Dbałość o ogólny porządek i utrzymanie czystości w obiekcie i na zewnątrz. 

13. Dbałość o sprzęt: jego magazynowanie i przechowywanie, prawidłowa ich 

konserwacja. 

14. Obsługa techniczna imprez organizowanych przez BWA. 

15. Nadzór i serwis sprzętu i urządzeń BWA. 

16. Działania związane z prowadzeniem pokoi gościnnych. 
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§ 8. 

 

SAMODZIELNE STANOWISKA  

 

I. EDUKATOR 

 

Do zadań Edukatora należy: 

1. Realizowanie warsztatów w zakresie: komiksu, storyboardu, koncept artu., 

projektowania graficznego. 

2. Tworzenie autorskich programów edukacyjnych, przygotowanie materiałów  

i scenariuszy do poszczególnych zajęć. 

3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców. 

 

 

II. EDUKATOR FILMU 

 

Do zadań Edukatora Filmu należy: 

1. Prowadzenie zajęć w formie wykładów teoretycznych, koniecznych do pracy 

warsztatowej. 

2. Inicjowanie tworzenia małych form filmowych, animowanych, fabularnych  

i dokumentalnych. 

3. Przygotowanie zajęć teoretycznych i praktycznych związanych z fotografią  

i filmem. 

4. Prowadzenie konsultacji z uczestnikami zajęć. 

5. Pisanie programów edukacyjnych i przygotowanie materiałów do poszczególnych 

zajęć. 

6. Przygotowanie scenariuszy i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnych grup 

odbiorców. 

 

III. EDUKATOR HISTORII SZTUKI 

 

Do zadań Edukatora Historii Sztuki należy: 

1. Przygotowanie scenariuszy zajęć. 

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych. 

3. Planowanie i koordynacja projektów edukacyjnych. 

4. Prowadzenie zajęć wyjazdowych przy wcześniejszym uzgodnieniu miejsca  

i terminu. 

 

IV. STANOWISKO DS. MARKETINGU I PR 

 

Do zadań Stanowiska ds. Marketingu i PR należy: 

1. Tworzenie wspólnie z Dyrektorem BWA strategii oraz planów marketingowych. 

2. Przygotowywanie i wprowadzanie projektów marketingowych zgodnie ze 

strategią. 

3. Budowanie relacji oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 
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4. Tworzenie koncepcji, redagowanie tekstów i przygotowywanie materiałów 

wizerunkowych, reklamowych i informacyjnych. 

5. Tworzenie katalogów produktowych, prezentacji i materiałów marketingowych. 

6. Zamawianie i dystrybucja materiałów reklamowych. 

7. Współpraca z agencjami reklamowymi. 

8. Organizacja eventów, imprez integracyjnych, konferencji prasowych. 

9. Przygotowywanie i udział w targach, konferencjach. 

10. Monitorowanie oraz analiza rynku (kulturalnego, społecznego i obywatelskiego) 

oraz działań konkurencji. 

11. Zarządzanie obszarem Social Media i tworzenie treści. 

12. Odpowiedzialność za wygląd, treść i rozwój stron internetowych BWA. 

13. Odpowiedzialność za wizerunek BWA. 

14. Realizacja produkcji video i foto. 

15. Publikowanie materiałów, reagowanie i angażowanie społeczności do dyskusji, 

współpraca z influencerami. 

 

§ 9. 

KOLEGIUM DORADCZE 

 

1. Kolegium Doradcze jest organem opiniotwórczym i doradczy Dyrektora BWA. 

2. Do zadań Kolegium Doradczego należy: 

1) ustalanie priorytetów działalności merytorycznej BWA, w tym: opracowywanie 

planu wystawienniczego oraz działalności BWA, 

2) wyrażanie opinie o rocznych planach wystawienniczych BWA oraz 

sprawozdaniach z działalności. 

3. Członków Kolegium Doradczego powołuje Dyrektor BWA. 

4. W skład Kolegium wchodzą Główny Księgowy, pracownicy merytoryczni.  

W obradach mogą uczestniczyć inni pracownicy BWA oraz zaproszeni goście. 

5. Zebrania zwołuje Dyrektor co najmniej 2 razy do roku. Z przebiegu obrad 

sporządzany jest protokół. 

6. Kadencja Kolegium Doradczego trwa 4 lata.  

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Podczas nieobecności Dyrektora za sprawy merytoryczne odpowiadają osoby, 

którym udzielone zostały pełnomocnictwa. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora BWA po 

zasięgnięciu opinii Organizatora.  

3. Zmiany w Regulaminie wprowadza się w sposób właściwy dla jego nadania. 

4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy 

Regulamin Organizacyjny. 

 


