
 
ZARZĄDZENIE NR 1 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach  
w roku szkolnym 2019/2020 z dnia 02.09.2019. 

 
 

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 
Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach  na rok szkolny 2019/2020, zwaną dalej Komisją – w 
składzie: 

1) Sebastian Michałuszek  - dyrektor MDK 
2) Małgorzata Różalska - specjalista MDK 
3) Barbara Pilch – główna księgowa MDK   

 
§ 1 

Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się:  
Dyrektora MDK Pana Sebastiana Michałuszka. 

§ 2 
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 

§ 3 
Komisja rekrutacyjna sporządza z przeprowadzonego naboru kandydatów protokół zgodnie  

  z art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych z 21.11.2018. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania 
rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. 

 
Zatwierdził: 
Sebastian Michałuszek 
dyrektor MDK w Gliwicach 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 2 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach  

w roku szkolnym 2018/2019 z dnia 05.09.2019 r.. 
Informuję wszystkich pracowników pedagogicznych o zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu: 

- 11.09.2019 o godz. 18:00. 
 

 
Zatwierdził: 
Sebastian Michałuszek 
dyrektor MDK w Gliwicach 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 3 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

z dnia  09.09.2019 r. 
 

Zarządzam wprowadzić aneks z dnia 09.09.2019 r. do załącznika nr 2 i nr 7 do Procedur 
dysponowania i kontroli środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach jednostki. 

 

Zatwierdził: 
Sebastian Michałuszek 
dyrektor MDK w Gliwicach 

 
 



 
ZARZĄDZENIE NR 4 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach  
w roku szkolnym 2019/2020 z dnia 11.09.2019 r. 

 
w sprawie wprowadzenia nowej treści tekstu jednolitego regulaminu wynagradzania pracowników nie 

będących nauczycielami w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach. 
 

Na podstawie przepisów kodeksu pracy, ustawy z dnia 21.11.2018r. o pracownikach samorządowych (Dz. 
U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.05.2018r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 936 z późn. zm.) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1 

Wprowadzam nową treść tekstu jednolitego Regulamin wynagradzania pracowników nie będących 
nauczycielami w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach, będący załącznikiem numer 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia, w którym został podany do 
wiadomości pracowników w sposób przyjęty w jednostce z mocą obowiązywania od dnia 01.09.2019 r. 

§ 3 

Traci moc dotychczasowo obowiązująca treść: 

-  regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Gliwicach, 
- regulamin premiowania pracowników samorządowych nie będących nauczycielami  
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach, 
- regulamin premiowania pracowników samorządowych zatrudnionych w administracji  
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach. 

§ 4 

Zobowiązuję wszystkich pracowników nie będących nauczycielami do zapoznania się z w/w regulaminem. 
 
Zatwierdził: 
Sebastian Michałuszek 
dyrektor MDK w Gliwicach 
 

 
ZARZĄDZENIE NR 5 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach  
w roku szkolnym 2019/2020 z dnia 12.09.2019. 

 
 
Niniejszym zarządzeniem powołuję komisję przetargową do zamówienia publicznego pod nazwą:  
 
„Modernizacja głównej i pomocniczej sali widowiskowej wraz z pracami towarzyszącymi 
w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja instalacji elektrycznej i budynku przy ul. Parkowej 5 w Gliwicach – dostawa 
wyposażenia”  
 
w składzie: 
 
Grzegorz Gutowski- przewodniczący komisji 
Małgorzata Różalska – członek komisji 
Katarzyna Kozdroń – członek komisji 
 
 
 



 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 6 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach  

w roku szkolnym 2019/2020 z dnia 12.09.2019 r. 
 

Niniejszym zarządzeniem powołuję komisję do spraw GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM 

ZDROWOTNYM DLA NAUCZYCIELI W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY  

W GLIWICACH  

w składzie: 

 
Zofia Kozłowska- Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego oddziału w Gliwicach 

Małgorzata Różalska – Przedstawiciel Rady Pedagogicznej MDK w Gliwicach 

Aleksander Smoliński – Przedstawiciel OM NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty  

w Gliwicach 

 

Z poważaniem 
Sebastian Michałuszek 
dyrektor MDK w Gliwicach 
 

ZARZĄDZENIE NR 7 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury 

w roku szkolnym 2019/2020 
z dnia 06.11.2019r. 

 
 
 
 
Zgodnie z Regulaminem Kontroli Zarządczej w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach, z dniem 1 

grudnia 2019r. wprowadzam dla pracowników administracji oraz pracowników pedagogicznych, 

obowiązek korzystania ze służbowych kont e-mail, w celu: 

 wykonywania obowiązków służbowych, zgodnie z zakresem czynności; 

 sprawnej komunikacji wewnętrznej w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach; 

 przekazywania informacji służbowych; 

 przekazywania regulacji wewnętrznych, zarządzeń dyrektora, itp.; 

 kontaktów służbowych z wychowankami, rodzicami wychowanków, odbiorcami placówki. 

Zobowiązuję Panią Katarzynę Kozdroń do przekazania pracownikom nazw kont wraz tymczasowym 

hasłem w terminie do 30.11.2019r. 

 

Z poważaniem 
Sebastian Michałuszek 
dyrektor MDK w Gliwicach 
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