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Gliwice, dnia 27 .O 1.2020 r. 
ZARZĄDZENIE NR 1 

Dyrektora Młodzieżowego Dom u Kultury w Gliwicach 
w roku szkolnym 2019 / 2 02 O • 

i 1 orm 'J.ę wszys zc 'k' pracowni ow a mm1.straCJ1, o 
. 

'k' sw.gi oraz pracowni ow pe d h agogzcznyc 
o obowiązkowym szkoleniu BHP w obiekcie - MDK Bojków ul. Parkowa 5. 

Obecność na szkoleniu obowiązkowa. 
Data i godzina szkolenia: 18.02.2020 godz. 17:00. 
Miejsce szkolenia: MDK Bojków ul. Parkowa 5. 

Konferencja Rady Pedagogicznej dla nauczycieli MDK odbędzie się po szkoleniu BHP 
w budynku MDK Bojków ul. Parkowa 5. 
Sprawozdania z I semestru proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 
10.02.2020 r., droga elektroniczną na adres: sekretariat@mdk.gliwice.eu. 

;zi:r�ichałuszek 

mailto:sekretariat@mdk.gliwice.eu


Imię i nazwisko, Zakres przeglądu: 
stanowisko 

• Sebastian Michałuszek - Regulamin przyznawania Dodatku Motywacyjnego w 
dyrektor Młodzieżowym Domu Kultury 

• Nagroda Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury 
• Regulamin nadzoru pedagogicznego 
• Regulamin działalności Rady Pedagogicznej przy MDK w 

Gliwicach 
• Procedura oceny pracy nauczyciela 

Barbara Pilch - Główna • Procedury - szczegółowe zasady gospodarowania środkami 
księgowa publicznymi pod względem gospodarności i celowości w 

MDK 
• Instrukcja Obiegu i Kontroli dokumMtów w MD� .. ,.,, • • ll'lsln�ltejo lcasowo w MDK Gliwioe ,1,i 7 • ,-rh ,1al11s?n/< Polil-u�O- ro..cńunłoNO�a· ,.,, -Monika Zagrobelna - • Zakreśy czynności pracowników 
• specjalista Regulamin Pracy Młodzieżowego Domu Kultury 
• Regulamin Wynagrodzenia Nauczycieli w Młodzieżowym 

Domu Kultury w Gliwicach 
• Regulamin wynagrodzenia pracowników nie będących 

Nauczycielami 
• Kodeks Etyczny Pracowników Młodzieżowego Domu Kultury 

w Gliwicach 
• Informacja dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu w 

oparciu o przepisy rozdziału li a ( art.18)Kodeksu Pracy 
• Polityka antymobbingowa 
• Regulamin prowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej 

pracowników samorządowych zatrudnionych w MDK 
• Regulamin określający szczegółowy sposób przeprowadzania 

służby przygotowawczej i organizowania egzaminu 
kończącego służbę przygotowawczą w MDK Gliwice 

• Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 
Młodzieżowym Domu Kultury 

• Regulamin dodatkowego wynagrodzenia rocznego w MDK w 
Gliwicach 

Młodzieżowy Dorn Kultury 
w Gliwicach 

44·1 UO Gliwice. ul Barlickiego 3 
tel./fax (32) 232 69 54 Zarządzenie nr 2/2020 

Nlfl r,? 1 I 0-78-720 Reaon 000724258 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
z dnia 29.01.2020r. 

w sprawie: okresowego przeglądu zakresów czynności, upoważnień oraz regulacji 
wewnętrznych obowiązujących w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach oraz wdrożenia 
zaleceń audytu wewnętrznego z dnia 09.04.2019 

Działając na podstawie paragrafu 9 ustęp 3 Regulaminu Kontroli Zarządczej w 
Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 10.10.201 Br. 

zarządzam: 

1. Przeprowadzić okresowy przegląd zakresów czynności, upoważnień oraz regulacji 
wewnętrznych obowiązujących w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach oraz 
wdrożyć zalecenia audytu wewnętrznego - wstępne wyniki audytu wew. z dnia 
09.04.2019 - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Odpowiedzialnymi za wykonanie i udokumentowania wykonania niniejszego zarządzenia 
są: 
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Małgorzata Różalska -
specjalista 

• Regulamin Młodzieżowego Domu Kultury 
• Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

Zofia Kozłowska - specjalista 

Katarzyna Kozdroń - specjalista 

• Regulamin wycieczek w Młodzieżowym Domu Kultury 

• upoważnienia 
• Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków złożonych w 

Młodzieżowym Domu Kultury 
• Instrukcja kancelaryjna 

Bożena Słodkiewicz - • Instrukcja ochrony przeciw pożarowej 
specjalista • Regulamin postępowania w razie wypadku pracownika 

• Regulamin postępowania w razie choroby lub wypadku 
ucznia 

• Instrukcja bhp przy obsłudze komputera z monitorem 
ekranowym 

• Instrukcja udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej równowartości kwoty 30 tyś. Euro 

• Regulamin pracy komisji przetargowej 
• Regulamin gospodarowania Funduszem Zdrowotnym dla 

Nauczycieli 
• Regulamin ewidencji, likwidacji i gospodarowania środków 

trwałych, Instrukcja Inwentaryzacyjna w MDK 
• Instrukcja w sprawie zabezpieczenia mienia placówki oraz 

ustalania odpowiedzialności za to mienie 

Agnieszka Sokołowska - starszy • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
specjalista • Regulamin kontroli zarządczej w Młodzieżowym Domu 

Kultury 
• Polityka ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z 
• Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym 

do przetwarzania danych osobowych 
• Regulamin przyznawania świadczeń z ZFŚS w MDK w 

Gliwicach 

3. Termin realizacji: 31.05.2020r. 
4. Nadzór na wykonaniem zarządzenia sprawuje dyrektor osobiście. 
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DY� J<:"JORf 
Ml,d -.:i:.���J, LJ :1r, 

olf .ol .;.01.e :.,;;, 1stian Michałusze}< 

Zapoznałem/ zapoznałam się z Zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 
29.01.2020r. w sprawie: okresowego przeglądu zakresów czynności, upoważnień oraz regulacji wewnętrznych 
obowiązujących w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach oraz wdrożenia zaleceń audytu wewnętrznego z dnia 
09.04.2019 
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Zarządzenie nr 3/2020 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

z dnia 29.01.2020r. 

w sprawie: okresowego przeglądu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. 

Działając na podstawie ustępu 22A w rozdziale VIII Polityki Bezpieczeństwa Danych 
Osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 21.03.2020r .. 

zarządzam: 

1. Przeprowadzić okresowy przegląd dokumentacji ochrony danych osobowych w zakresie: 
• przegląd czynności przetwarzania pod kątem, czy w trakcie przetwarzania nie 

wystąpiły zmiany, które skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków 
przetwarzania danych, 

• przegląd klauzul informacyjnych pod względem poprawności i aktualności, 
• przegląd danych zawartych w Rejestrze czynności oraz Rejestrze wszystkich kategorii 

czynności pod względem poprawności i aktualności. 
2. Odpowiedzialnymi za wykonanie i udokumentowanie wykonania zarządzenia są: 

Zakres przeglądu: Imię i nazwisko, stanowisko 

Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, 
czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które 
skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków 
przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze 
dotyczących tych czynności: 

Sebastian Michałuszek - dyrektor 

• Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej 
• SI02 
• Arkusz organizacyjny 
• Staże praktyki studenckie 

Przegląd danych zawartych w Rejestrze wszystkich kategorii Agnieszka Sokołowska - starszy 
czynności pod względem poprawności i aktualności. 
Przegląd klauzul informacyjnych pod względem poprawności i 

specjalista 

aktualności. 
Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, 
czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które 
skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków 
przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze 
dotyczących tych czynności: 

• ZFŚS 

Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, 
czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które 
skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków 
przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze 
dotyczących tych czynności: 

Barbara Pilch - Główna księgowa 

• Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, wystawianie 
faktur 

Monika Zagrobelna - specjalista Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, 
czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które 
skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków 
przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze 
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dotyczących tych czynności: 
• Rekrutacja nowych pracowników 
• Prowadzenie dokumentacji kadrowej 
• Prowadzenie dokumentacji medycyny pracy 
• Wynagrodzenia 
• Umowy zlecenia, umowy o dzieło 

Małgorzata Różalska - specjalista Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, 
czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które 
skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków 
przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze 
dotyczących tych czynności: 

• Rekrutacja na zajęcia stałe 

Katarzyna Kozdroń - specjalista Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, 
czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które 
skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków 
przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze 
dotyczących tych czynności: 

• Korespondencja 1 
' • Udostępnianie informacji publicznej 

• Archiwum zakładowe 

Bożena Słodkiewicz - specjalista Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, 
czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które 
skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków 
przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze 
dotyczących tych czynności: 

• Prowadzenie dokumentacji wypadków wychowanków 
• Prowadzenie dokumentacji BHP oraz wypadki w pracy, w 

drodze do pracy i z pracy 
• Zamówienia publiczne 
• Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 

Zofia Kozłowska - specjalista Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, 
czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które 
skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków 
przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze 
dotyczących tych czynności: 

• Publikacja zdjęć na stronie internetowej 
• Organizacja imprez 
• Zapewnienie dzieciom bezpiecznego powrotu z zajęć do 
domu 

• Rekrutacja na zajęcia okazjonalne 

Zenona Pilarek - nauczyciel Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, 
bibliotekarz czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które 

skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków 
przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze 
dotyczących tych czynności: 

• Organizacja biblioteki 

3. Termin wykonania przeglądu: 31.05.2020r. 
4. Nadzór na wykonaniem zarządzenia sprawuje dyrektor osobiście. 
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Jf .O{. 2oJ.O, · 
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, l)om Kultury 
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44-100 Gliwice, ul Barlickiego 3 

tel /fax (32) 232 69 54 

NIP 531-io-1s-no Reqon °00724258 
Zarządzenie nr 4/2020 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
z dnia 30.01.2020r. 

w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników 
nie będących nauczycielami z dnia 30_09.2019r. 

Działając na podstawie: 
- art.31 § 1 i art. 772 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 197 4r. Kodeks pracy z 
późniejszymi zmianami; 
- art.39 ustęp 1 i 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o Pracownikach 
samorządowych z późniejszymi zmianami.: 

zarządzam: 

1. Wprowadzam aneks nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników nie 
będących nauczycielami z dnia 30.09.2019r. 

2. Niniejszy aneks wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do 
wiadomości pracowników, tj. od dnia 14.02.2020r. 

3. Pozostałe zapisy Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących 
nauczycielami z dnia 30.09.2019r. pozostają bez zmian i są nadal obowiązujące. 

I 
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Młodzieżowy Dom Kultury 
w Gliwicach 

44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3 
te/./fax (32) 232 69 54 

NIP 631-1 Q-78-nO Regon 000724258 

ZARZĄDZENIE nr 5/2020 
DYREKTORA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY 

W GLIWICACH 
z dnia 11.03.2020 r. 

w sprawie zawieszenia zajęć w placówce Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, działając na podstawie: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych i par. 18 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, 

Zarządzam co następuje poniżej; 

§ 1 

Zawieszam stacjonarne zajęcia dydaktyczne -wychowawcze od dnia 12 marca 2020 r. 
do odwołania. 

Nauczyciele, w celu kontynuowania realizacji zadań dydaktycznych, przekażą informację dyrekcji o 
możliwościach i sposobie ich realizacji. Uczniowie mogą się kontaktować z nauczycielami za 
pośrednictwem, poczty elektronicznej, poprzez stronę MDK w Gliwicach oraz za pomocą innych 
form wypracowanych przez nauczycieli. 

§2 

Nauczyciele są oni zobowiązani do bycia w gotowości do świadczenia pracy. 

§3 

Administracja placówki będzie dostępna w ograniczony sposób dla osób z zewnątrz w godzinach 
urzędowania placówki. 

§4 

W chwili kiedy zajęcia byłyby wznowione, wszyscy nauczyciele realizują obowiązki placówki 
zgodnie z planem na dzień wznowienia. 

§ 5 

Z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2 przedmiotowe 
zarządzenie ma znaczenie profilaktyczne i służy ochronie zdrowia dzieci i młodzieży. Jednocześnie 
zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi aby uczniowie pozostali w tym czasie w domu i 
nie przebywali w miejscach publicznych. 

§6 

Dalsze informacje i komunikaty będą publikowane na bieżąco. 



§7 

Zobowiązuję pracownika sekretariatu placówki o przesłanie informacj i zawartej w powyższym 
zarządzeniu na skrzynki służbowe pracowników. 

§8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dn. 12 marca 2020 r. 

Gliwice, dn. 11  marca 2020 r. 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

Sebastian Michałuszek 

DYREKTO� 
Mfod>l=ic1•1"['IO fJ1 rnu �tf'J�rf� l...... 

/ 
mgr Sebasl1u11 Michałuszek 
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w ( ; J iwicach 

, 1 1 uu c, l 1 >'1 1c•\ u l  Barl ickiego 3 
tel /fax (32) 232 69 54 
. ' I' 7R �·�o RPaon 000724258 Zarządzenie nr 6/2020 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
z dnia 22.04.2020r. 

w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa Danych 
Osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 21.03.2019r. 

Działając na podstawie art.28 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. :  

zarządzam: 

1. Wprowadzam aneks nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w 
Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 21.03.201 9r. ; zmieniający 
załącznik nr 2 niniejszej polityki - wzór umowy powierzenia. 

2. Niniejszy aneks i wzór umowy powierzenie obowiązuje od dnia 22.04.2020r. 
3. Traci moc wzór umowy powierzenia z dnia 18.12.2020r. 

n,óJ.,..'">1 Hstian Michałuszek 
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w Gliwicach 

Mh.ld li' u\':�� rr. i t 

Młodzieżowy Uom Kul tury 

44-1 00 G l iw ice, u l .  Barl ick iego 3 
tel /fax (32) 232 69 54 

NIP 63 1 - 1  0-78-220 Regon 000724;>58 Zarządzenie nr 7 /2020 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

z dnia 23 .04.2020 
w sprawie harmonogramu rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 .  

N a  podstawie Statutu Ivi łodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, Ustawy z dnia 1 4  grudnia 
20 1 6  Prawo Oświatowe, l'chwały nr VI/ 1 1 7  /201 5 Rady Miasta Gliwice z dnia 14  maja 201 5  r . ;  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 201 5 r. w sprawie sposobu 
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 
ternunÓ\v przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz pos tępowania uzupełniającego. 

§ 1 
Dyrektor powołuje do konusji rekrutacyjnej wszystkich nauczycieli pracujących 

w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach. 
Praca komisji odbywać się będzie wg następującego harmonogramu: 

23 kwietnia do Przyjmowanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa 
30 kwietnia w zajęciach. 
2 maja do Przyjmowanie wniosków I etapu postępowania 
3 1  maja rekrutacyjnego. 
7 dni od zakończenia Wyniki naboru I etapu postepowania rekrutacyjnego 
przyjmowania wniosków 
do I Etapu postepowania 
rekrutacyjnego 
24 sierpnia do 28 sierpnia Przyjmowanie wniosków w II etapie rekrutacji. 
24 sierpnia do 28 sierpnia Podanie ternunów ewentualnych badań kierunkowych Geśli 

zajdzie konieczność przeprowadzenia badań kierunko\-vych) . 
7 dni od zakończenia Wyniki naboru II etapu postępowania rekrutacyjnego 
przyjmowania wniosków 
do II etapu postępowania 
rekrutacyjnego 
Od 2 września Przyjmowanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej 

§ 2  

Zobowiązuję pracownika sekretariatu MDK o przesłanie powyższego zarządzenia na skrzynki 
służbowe pracowników. 

OY 

mbfsebastian Michałuszel< 
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Młodzieżowy Dom Kultury 
w Gliwicach 

44.1 00 Gl iwice, ul. Barl ickiego 3 

Mt ' 1· , .• . , · 1 r/ w Gliwicach 

m I t 1 , t11n Michałuszek 

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 
z dnia 23.04.2020r. tel./fax (32) 232 69 54 

NIP 631 ·1 0-78-220 Regon 000724258 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

w sprawie wprowadzenia: Regulaminu określającego zasady gospodarowania, ewidencj i  oraz 
inwentaryzacjai środków trwałych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 

Na podstawie: 
1 .  Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1 994r. z późn. zm. 
2. Zarządzenia Organizacyjnego nr 79/ 1 0  Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 5  grudnia 

20 1 0r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania i klasyfikowania zakupów 
składników majątku z później szymi zmianami (zwanym dalej ZO 79/1 O PM). 

Zarządzam co następuje:  

1 .  Wprowadzić Regulamin określający zasady gospodarowania, ewidencj i  oraz 
inwentaryzacjai środków trwałych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z 
dnia 23 .04.2020r. - załącznik nr 1 do niniej szego zarządzenia. 

2 .  Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia są  wszyscy pracownicy Młodzieżowego 
Domu Kultury w Gliwicach. 

3 .  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23.04.2020r. 
4 .  Traci moc zarządzenie nr 7 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach w 

roku szkolnym 2014/20 1 5  z dnia 06. 1 0 .2014r. 

Zatwierdził 
Dyrektor 

Młodzieżowego Domu Kultury w 
Gliwicach 

·a �OR 



2 .  

1 .  

4. 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 
z dnia 27.04.2020r. 

w sprawie wprowadzenia Regulamin Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

Na podstawie: 
1 .  Ustawa z dnia 1 4  grudnia 20 1 6r .  prawo oświatowe z póź. zm 

Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 04.03 .20 1 9r. 
3 .  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 3 1 . 1 2 .2002r. z póź. zm. 

Zarządzam co następuje :  

Wprowadzić Regulamin Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 
27.04.2020r. - załącznik nr 1 do niniej szego zarządzenia. 

2. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia są wszyscy pracownicy orz 
wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach. 

3 .  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.04.2020r. 
Traci moc Regulamin Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 
23.03 .20 1 6r. wprowadzony uchwała Rady Pedagogicznej nr 80/20 1 5/2016 .  



Młodzieżowy Dom Kultury 
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r Sebastian Micha/uszek 
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w Gliwic., hnysek ora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
44-1 00 Gl1w1ce, ul. P..irlTc 1ey 

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 

z dnia 29.04.2020r. tel./fax (32) 232 69 54 
NIP 631 -1 0-78-220 Regon 000724258 

w sprawie wprowadzenia Instrukcja w sprawie zabezpieczenia mienia placówki oraz ustalenia 
odpowiedzialności za to mienie w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 

z dnia 29.04.2020r. 

Na podstawie: 
1 .  Ustawy Kodeks Pracy z d n ia 26 czerwca 1 974 r. (z późniejszymi zmianami). 
2 .  Regulamin określający zasady gospodarowania, ewidencj i  oraz inwentaryzacjai 

środków trwałych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 09.04.2020r. 

Zarządzam co następuje:  
1 .  Wprowadzić Instrukcj ę  w sprawie zabezpieczenia mienia placówki oraz ustalenia 

odpowiedzialności za to mienie w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 
29.04.2020r.- załącznik nr 1 do niniej szego zarządzenia. 

1 .  Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia są wszyscy pracownicy oraz praktykanci 
i stażyści Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach. 

2 .  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.04.2020r. 
3 .  Traci moc Instrukcja w sprawie zabezpieczenia mienia placówki oraz ustalenia 

odpowiedzialności za to mienie w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z 
dnia 1 9. 1 2 .20 1 l r. 

Zatwierdził 
Dyrektor 

Młodzieżowego Domu Kultury w 
Gliwicach 



Za zgodą Organu Prowadzącego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 3 1  grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach; 

przedłużam zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym na czas do 23 maja 2020 r .  

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 18 maja 2020 r .  
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� I  p ó 1 •' 78 -22 Req,,r 01)072475'.3 Zarządzenie nr 12/2020 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gl iwicach 

z dnia 20 maja 2020 

w sprawie : procedur bezpieczeństwa na teren ie p lacówki w okresie pandemi i  

COVID-19 

Na podstawie : 
• art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

Dz. U. 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 r. poz. 1239}, 
• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 

U. 2019 r. poz. 59 ), 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 

1148), 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 780}, 

• Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r. 

• Wytyczne wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 15 maja 2020r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 
form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 

zarządzam, co następuje :  

§ 1  

1 .  Wprowadza się „Procedu ry bezpieczeństwa na  teren ie  p lacówki w 

okresie pandemi i  COVID-19", sta nowiące załączn ik n r  1 do zarządzen i a .  

2 .  Procedury obowiązują wszystkich pracowników placówki 

Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, rodziców, opiekunów ora z  

wychowanków, którzy będą korzystać z zajęć stacjonarnych p lacówki. 



3.  Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do  przestrzegania 

postanowień zawa rtych w procedurach. 

§ 2  

Zmiany w Procedurach bezpieczeństwa na terenie p lacówki w okresie 

pandemi i  COVID-19, wynikające m . i n .  z nowelizacj i  obowiązujących przepisów 

lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów. 

§ 3  

Za rządzen ie wchodzi w życie z d n iem podpisa nia tj . 20 maja 2020 r. 

t:KTOR 
'1'u Ku,t,ry " G1iw:cach 

� 1,/ichału.szek 

(podpis dyrektora ) 



Młodzieżowy Dom Kultury 
· •. ( ·; I iwic1ch 

44-l3Of.1 ( , 1 •  . .  •p· ! I  b „ r : 1 ckiego 3 
tel l faX  [ : : /) .B'.! 69 54 

NIP 63 1 - 1 0  7g 220 negon ooo72425S Zarządzenie nr 1a3/2020 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

z dnia 20.05a.2020r. 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 

Działając na podstawie: 
- art.8.2 Ustawy z dnia 4 marca 1 994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń 
Socjalnych z późniejszymi zmianami; 
- art. 27.1 Ustawy z dnia 23 maja 1 991 roku z późniejszymi zmianami. : 

zarządzam: 

1. Wprowadzam do obowiązywania Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach - załącznik nr 1 do 
zarządzenia. 

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uzgodnienia jego treści ze 
związkami zawodowymi, tj. od dnia 20.05.2020r. 

3 .  Niniejszy regulamin obowiązuje wszystk:ich pracowników placówki oraz emerytów i 
rencistów, zgodnie z treścią regulaminu. 



3 .  

ZARZĄDZENIEaNR /lf/f020 
Dyrektora M łodz ieżowego Domu Kultu1a. w Gl iwicach , 

z dnia 22.05.2020r. 

w sprawie zwrotu opłat za udział w Wojewódzkich Prezentacjach Dzieci i Młodzieży które 
miały odbyć się w następujący terminach: 1 6- 1 7.03.2020 dzień tańca, 20.03a.2020 dzień 
muzyki a które zostały odwołane. 

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii .  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

1 .  Dokonanie zwrotu opłat za udział w Wojewódzkich Prezentacjach Artystycznych 
Dzieci i Młodzieży wszystkim wpłacającym akredytacje .  

Poniżej podaję  terminy zwrotów: 
wpłaty od 01 do 09 luty w dniu 04 czerwiec 
wpłaty od 1 0  do 1 6  luty w dniu 05 czerwiec 
wpłaty od 1 7  do 23 luty w dniu 08 czerwiec 
wpłaty od 24 do 29 luty w dniu 09 czerwiec 
wpłaty od O 1 do ostatniej wpłaty w dniu 1 O czerwiec 

2.  Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Pani Monika Zagrobelna oraz Pani 
Barbara Pilch. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.05 .2020r. 



Młodzieżowy Dom Kultury 

44-1 00 Gl iwice, ul. Barl ickiego 3 
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ZARZĄDZENIE NR ./5fo-2c? 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach w Gliwicach 

tel./fax (32) 232 69 54 
· r. z d · ma 24 05 2020 · 

W sprawie: wprowadzenia Procedury ubiegania się o świadczenie w ramach pomocy 
zdrowotne dla nauczycieli, emerytów i rencistów w Młodzieżowym Domu Kultury w 
Gliwicach 

Podstawa Prawna: 
1 .  Ustawa z dnia 26 stycznia l 982r. Karta Nauczyciela (tekst j ednolity: Dz. U .  z 201 8  r. 

poz. 967, 2245, z 20 1 9  r. poz. 730, 1 287) 
2. Ustawa z dnia 8 marca l 990r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 20 1 9  

r. poz. 506, 1 309, 1 57 1 )  
3 .  Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr VII/1 83/2007 W sprawie określenia 

rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

Zarządzam co następuje :  

1 .  Wprowadzić Procedury ubiegania się o świadczenie w ramach pomocy zdrowotne dla 
nauczycieli, emerytów i rencistów w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
załącznik nr 1 do niniej szego zarządzenia. 

2 .  Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia są wszyscy pracownicy oraz praktykanci 
i stażyści Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach. 

3 .  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.05 .2020r. 
4 .  Traci moc zarządzeniem dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury z dnia 12 sierpnia 

201 9r. 

Zatwierdził 
Dyrektor 

Młodzieżowego Domu Kultury w 
Gliwicach 

/' 
-z 
IC 1 

l , tian Michałuszek 



Zarządzenie nr fG /2020 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

z dnia ,.{_F maja 2020r. 

w sprawie: wprowadzenia I nstrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Młodzieżowym 
Domu Kultu ry w Gliwicach ul. Parkowa 5 

Działając na podstawie : 
§ 6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
201 O r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U.  Nr 1 09, poz. 7 19, zm. Dz. U. z 201 9  r. , poz. 67) 

zarządzam: 

1 .  Wprowadzić I nstrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Gliwicach ul. Parkowa 5 .  

2. Zarządzen ie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
3 .  Traci moc instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w Młodzieżowym 

Domu Kultury w Gliwicach ul. Parkowa 5 z dnia 01  lipca 201 4  r. 



2. 

Zarządzenie nrlf,2020 
Dyrektora Młodzieżowego D$fu Ku ltury w Gl iwicach 

z d n ia . . . .  . r.� . . . . .  : . .  Q,[,�O?....? 

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Udzielania zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej ni�rzejsraczajacej równowartości kwoty 
30 OOO Euro z dnia . . . . . . . . . .. . .. . . .. . Q�,i?OLJ 

Działając na podstawie: 
- art.68.1 ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016 z późniejszymi zmianami 

zarządzam:  

1 .  Wprowadzam Instrukcję udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczajacej równowartości kwoty 

3. 
4. 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania 
Traci moc Instrukcja z dnia 1 kwietnia 201 5r. 
Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszej 
Instrukcji 



-
_, Młodzieżowy Dom Kultury 

w Gliwicach 
44-1 00 Gliwice, ul Barl ickiego 3 

tel /fax (32) 232 69 54 
NIP 631 -1 0-78-220 Reaon 000724258 /() Zarządzenie nr ./% /2020 

Dyrektora Mlodzieżow�o Domu Kultury w Gliwicach 
z dniaaJ0 maja 2020r. 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Młodzieżowego 
Domu Kultury w Gliwicach 

Działając na podstawie: 
Art. 21.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

zarządzam: 

1. Wprowadzam Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Młodzieżowego Domu 
Kultury w Gliwicach 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
3. Traci moc regulamin z dnia 27 maja 2016r. 



44-1 oo Gl iwice, ul. Barlickiego 3 

tel./fax (32) 232 69 54 

NIP 6J1 -1 0-1s-22o "1;1y1;1t1accAm?.ss 
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Młodzieżowy Dom Kultury 
w Gliwicach 

Zarządzenie nr /f /2020 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

z dnia . . . . . . . . 1. :.<d!;J .x. :.;:; 

w sprawie: wprowadzenia Wewnętrznego regulaminu organizowania wycieczek 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 

Działając na podstawie: 

• Art. 68.1 Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. 

zarządzam: 

1. Wprowadzam Regulamin organizowania wycieczek w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Gliwicach 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 
3. Traci moc Regulamin z dnia 30 czerwca 2011 r. 
4. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego 

Regulaminu 



Młodzieżowy Dom Kul tury 
w Gliwicach 

44·1 00 Gliwice, ul. Bar l ickiego 3 
tel /fax (32) 232 69 54 

Nlf' G31 · l  0-78-220 Regon 0001242Gll Zarządzenie nr V/2020 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

z dn ia d:.<i.. .. f?.f,<C,ĄJ 

w sprawie: 

wprowadzenia Regu laminu wynagradzania nauczyciel i  zatrudn ionych w Młodzieżowym 

Domu Ku ltury w G l iwicach 

Działając na podstawie:  

1. Ustawy z dn ia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (tj . Dz.U .  z 1982r nr 3 poz. 19}; 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacj i  Narodowej z dnia 31 styczn ia 2005r w sprawie 

wysokości m in ima lnych stawek wynagrodzenia zasadn iczego nauczycieli, ogó lnych 

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadn iczego oraz do 

wynagrodzenia za pracę w dn iu  wolnym od pracy (tj . Dz.U .  z 2005r. n r  22 poz. 181); 

zarządzam:  

1. Wprowadzić Regu lamin wynagradzania nauczycieli zatrud nionych w Młodzieżowym Domu 

Ku ltury w G l iwicach; 

2. Regu lamin wynagradzania nauczycie l i  zatrudn ionych w Młodzieżowym Domu Ku ltury 

w Gl iwicach stanowi załączn ik  do n in iejszego zarządzenia; 

3 .  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania; 

4. Traci moc Regulamin wynagradzan ia nauczyciel i  zatrudn ionych w Młodzieżowym Domu 

Ku ltury w G l iwicach z dnia 14 l utego 2008r; 

5. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią n in iejszego Regulaminu .  



44-1 oo G l 1w 1ce, ul. Barlickiego 3 

Młodzil.'.źowy Dom Kultury 
w Gliwicach 

tel /fax (32) 232 69 54 
, .  ,- ,: · , , -, 78-?70 Regon 000724258 

Zarządzenie nr�/ /2020 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gl iwicach 

z dnia .... t..':..�: .. ś!.7 :?Je'-'') 

w sprawie:  

wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycie lami 

zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Ku ltu ry w Gl iwicach 

Działając na podstawie:  

§ 5 ust 6 Rozporządzenia Rady M in istrów z dnia 15 maja 2018r w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych 

zarządzam:  

1.  Wprowadzić Regulamin wynagradzania pracowników n ie  będących nauczycielami 

zatrudn ionych w Młodzieżowym Domu Ku ltury w Gliwicach; 

2. Regu lamin  wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych 

w Młodzieżowym Domu Kultury w G l iwicach stanowi załączni k  do n in iejszego zarządzenia; 

3 .  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania .  

4. Traci moc Regu lamin wynagradzania pracowników n ie  będących nauczycie lami 

zatrudn ionych w Młodzieżowym Dom u  Ku ltury w Gl iwicach z dn i a  9 wrześn ia 2019r 

5.  Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania s ię z treścią n i n iejszego Regu laminu 
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Zarządzenie nr 22 /2020 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gl iwicach 

z dnia 26.05.2020 

w sprawie: wprowadzenia 
Aneksu nr  1 z dn ia  26.05. 2020 do Pol ityki Rachunkowości 

Działając na podstawie: 
- art .68 . 1  ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14. 12.2016 
- Ustawy z dn ia  27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publ icznych 
- Ustawy z dn ia  29 września 1994r. O Rachunkowości z późn iejszymi zmianami, 
- Rozporządzenia Min istra F inansów z dnia 23.03.2019 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu 
terytoria lnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza gran icami Rzeczpospol itej Polskiej, z późniejszymi  zmianami .  
- Ustawa z dn ia  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszen ie  dyscyp l iny fi nansów 
publ icznych, z późniejszymi zmianami .  
- Rozporządzenie Min istra F inansów z dn ia  18 l ip iec 2018r. w sprawie prowadzenia 
gospodarki fi nansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z 
późn iejszymi zmianami 

za rządzam:  

l .Wprowadzam Aneks nr 1 z dn ia 26.05.2019 do Pol ityki Rachunkowości . 
Zm ian ie punkt dotyczący przyjętych systemów przetwarzania danych i wykazu kont 
syntetycznych i ana l itycznych . 

2 .Zarządzenie wchodzi w życie w dn i u  podpisania .  

3 .Traci moc punkt dotyczący przyjętych systemów przetwarzan ia danych i wykazu kont 
syntetycznych i ana l itycznych z Pol ityki rachunkowości obowiązującej od 01.01.2018 

4.Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznan ia się z treścią n in iejszej I n strukcj i .  

Załącznik: 

Aneks nr 1 z dnia 26.05 .2020 do Polityki Rachunkowości 
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Zarządzenie nr 23 /2020 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gl iwicach 

z dnia 26.05.2020 

w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1 do Instrukcji i kontroli dokumentów w Młodzieżowym 
Domu Ku ltu ry w G l iwicach 

Działając na podstawie:  
- a rt.68 . 1  ustawy Prawo Oświatowe z dn.  14. 12.2016 
- Ustawy z dn ia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publ icznych 

zarządzam:  

1.  Wprowadzam Aneksu nr  1 z dnia 26.06.2020 do Instrukcji i kontrol i  dokumentów w 
Młodzieżowym Domu Kultury w G l iwicach 

2. Zarządzenie wchodzi w życie w dn iu  podpisan ia .  

3 .  Tracą moc poniżej podane punkty: 
Część pierwsza - ogólna, zmian ie u lega § 2 punkt 3, pozostałe p un kty pozostają bez 
zmian . 
Część d ruga - szczegółowa, zmian ie u lega § 4 punkt 2, pozostałe punkty pozostają bez 
zmian .  
Część trzecia - szczegółowy obieg dokumentów finansowo - księgowych, zmianie 
u lega § 12 część C punkty 2, 4 część D punkty 6, 7, pozostałe p un kty pozostają bez 
zmian 

4 .  Zobowiązuję wszystkich pracown ików do zapoznania s ię z treścią n iniejszej Instrukcji 

Załącznik: 

Aneks m 1 z dnia 26.06.2020 do Instrukcji i kontrol i  dokumentów w Młodzieżowym Domu 
Kultury w G l iwicach 
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Zarządzenie nr 24 /2020 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

z dnia 26.05.2020 

w sprawie: wprowadzenia 

Aneks z dn ia 26.05.2020 do załączn ika nr 2 i 7 do Procedur dysponowania 

i kontrol i  środków pien iężnych zgromadzonych na rachunkach jednostki 

Działając na podstawie :  

- art. 68. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dn .  14. 12.2016 

- Ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publ icznych 

zarządzam: 

1 .Wprowadzam Aneks z dn ia 26.05.2019 do załączn ika nr 2 i 7 do Procedur dysponowania 

kontrol i  środków p ieniężnych zgromadzonych na rachunkach jednostk i .  

2.Zarządzenie wchodzi w życie w dn iu  podpisania. 

3 .Traci moc Aneks z dnia 09.09.2020 do załącznika nr 2 i 7 do Procedur dysponowania i 

kontroli środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach jednostki 

4.Zobowiązuję wszystkich pracown ików do zapoznania się z treścią n in iejszej Instrukcj i . 

Załącznik: 

Aneks z dnia 26.05 .2020 do załącznika nr 2 i 7 do Procedur dysponowania 
i kontroli środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach jednostki 
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Zarządzenie nr 25/2020 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

z dnia 27 .05.2020r. 

w sprawie: wprowadzenia Pol ityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 
w Młodzieżowym Domu Ku ltury w G l iwicach 

Działając na podstawie: 
� a rt.24 ustęp 2. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

RADY (UE) 201 6/679 z dnia 27 kwietnia 201 6  r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

zarządzam: 

1 .  Wprowadzam do obowiązywania Pol itykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gl iwicach - załącznik nr 1 do nin iejszego 
zarządzenia. 

2.  Pol ityka wchodzi w życie z dn iem 27.05 .2020r. 
3. Traci moc Pol ityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Gl iwicach z dnia 2 1a.03.201 9r. 
4. Niniejsza pol ityka obowiązuje wszystkich pracowników placówki , którzy są 

zobowiązani do zapoznania się z jej treścią. 
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Młodzieżowy Dom Kultury 
w Gliwicach 

Zarządzenie nr 26/2020 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

z dnia 27.05.2020r. 

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym 
służącym do przetwarzania danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w 
Gl iwicach 

Działając na podstawie: 
� art.24 ustęp 2. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) 201a6/679 z dn ia 27 kwietnia 201 6  r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

zarządzam : 

1 .  Wprowadzam do obowiązywania I nstrukcję zarzadzania systemem 
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Gl iwicach - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2.  I nstrukcja wchodzi w życie z dn iem 27.05.2020r. 
3. Traci moc Instrukcja zarzadzania systemem informatycznym służącym do 

przetwarzania danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gl iwicach 
z dnia 2 1 .03.201 9r. 

4. Nin iejsza instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników placówki ,  którzy są 
zobowiązani do zapoznania się z jej treścią .  

Mh d. " r����w Gł  ,·, •cacl, 

ml<; b ·lian Michałuszek. 
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Młodzieiuwy Dom Kultury 
w Gliwicach 

it4-l 00 G l iwice, ul. Barl ickiego 3 
tel /fax (32) 232 69 54 

Zarządzenie nr 27/2020 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

z dnia 29.05.2020r. 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzen ia kontrol i 
zarządczej oraz zasad jej koordynacji w Młodzieżowym Domu Kultury w G l iwicach 

Działając na podstawie: 
>" art.68 oraz art. 69 Ustawy z d nia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

z późniejszymi zmianami 

zarządzam: 

1 .  Wprowadzam do obowiązywan ia Regulamin określający zasady prowadzenia 
kontrol i  zarządczej oraz zasad jej koordynacji w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Gl iwicach - załącznik nr 1 do n in iejszego zarządzenia. 

2 .  Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2020r. 
3. Traci moc Regulamin określający zasady prowadzenia kontrol i  zarządczej oraz 

zasad jej koordynacji w Młodzieżowym Domu Kultury w Gl iwicach z dnia 
1 0 . 1 0 .201 Br. 

4. Niniejsza regulamin obowiązuje wszystkich pracowników placówki, którzy są 
zobowiązani do zapoznania się z jej treścią. 
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Młodzieżowy Dom Kultury 
w Gliwicach 

44-1 00 G liwice, 111 , 1 hr kiego 3 
tel./fax (32J Il 69 54 
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ZARZĄDZEN IE  n rC!(/2020 z dn ia ?9 OS� Bo20 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w G l iwicach 
w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 

w Młodzieżowym Domu Ku ltury w Gl iwicach 

Na podstawie ustawy z dn .  1 4  czerwca 1 960 r. Kodeks Postępowania 
Admin istracyjnego (tekst jednolity Dz.U .  z 20 1 7  r .  nr 30 poz. 1 257) i Rozporządzen ia 
Rady Min istrów z dn .  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacj i  przyjmowania i 
rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U .  z 2002 r. , N r  5 ,  poz .46) zarządza się , co 
następuje: 

§ 1 

Wprowadza się do stosowania procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i 
wniosków 
w Młodzieżowym Domu Ku ltury w Gl iwicach , które stanowią załączn ik n r  1 do 
zarządzenia. 

§ 2 

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z n i n iejszym zarządzeniem 
i stosowan ia jego postanowień. 

§ 3 

Nadzór nad wykonywan iem nin iejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor Młodzieżowego 
Domu Kultury w Gl iwicach 

§ 4 

Traci moc regu lamin rozpatrywania skarg i wn iosków w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Gl iwicach z dnia 2 l istopada 201 1 roku. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisan ia .  
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Zarządzenie nr$ /2020 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gl iwicach 

z dn ia  ...... !..f. ..... �'[;FClcJ 

w sprawie :  

wprowadzenia Regulaminu naboru na  wolne stanowisko u rzędn icze w Młodzieżowym Domu 

Kultury w G l iwicach 

Działając na podstawie :  

Ustawy z dn ia  21 l istopada 2008r o p racownikach samorządowych (tj .  Dz .  U .  z 2008r Nr 223 

poz. 1458) 

zarządzam :  

1 .  Wprowadzić Regu lamin naboru na  wolne stanowisko urzędn icze w Młodzieżowym Domu 

Ku ltury w Gl iwicach; 

2. Regu lamin  naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Młodzieżowym Domu Kultury 

w G l iwicach stanowi załącznik do n in iejszego zarządzen ia; 

3 .  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisan ia .  

4. Traci moc Regu lamin naboru na wolne stanowisko u rzędnicze w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Gl iwicach z dn ia 30.06.2011r 

5 .  Zobowiązuję wszystkich pracown ików do zapoznania się z treścią n in iejszego Regulaminu .  
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Zarządzenie nr  3? /2020 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gl iwicach 

z dnia ........... .f..q .. Qf f.{JtO 

w sprawie :  

wprowadzenia Wewnętrznej pol ityki antymobbingowej Młodzieżowego Domu Ku ltury 

w Gl iwicach 

Działając na podstawie: 

Art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks Pracy (tj .  Dz. U .  z 1974 nr 24 poz. 142) 

zarządzam :  

1 .  Wprowadzić Wewnętrzną pol itykę antymobbingową Młodzieżowego Domu Kultury 

w G l iwicach; 

2. Wewnętrzna pol ityka antymobbingowa Młodzieżowego Domu Ku ltury w G l iwicach 

stanowi załącznik do n in iejszego zarządzenia; 

3 .  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisan ia .  

4. Traci moc Wewnętrzna pol ityka antymobbingowa Młodzieżowego Domu Kultury 

w G l iwicach z dnia 18.03.2013r 

5 .  Zobowiązuję wszystkich pracown ików do zapoznania się z treścią n in iejszego dokumentu .  
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Zarządzenie nr B,/ /2020 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

z dnia ..... Lf.?.!J.�Oz O 

w sprawie :  

wprowadzenia Kodeksu etycznego pracown ików Młodzieżowego Domu Kultury w Gl iwicach 

Działając w oparciu o:  

Standardy kontro l i  zarządczej d la  sektora finansów publ icznych okreś lone w Komun ikacie 

nr 23 M in istra F inansów z dnia 16 grudn ia  2009r w sprawie standardów kontro l i  za rządczej 

dla sektora finansów pub l icznych (Dz. U rz .  M in .  F in .  Nr  15 poz. 84) 

zarządzam: 

1. Wprowadzić Kodeks etyczny pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Gl iwicach; 

2. Kodeks etyczny pracown ików Młodz ieżowego Domu Ku ltu ry w G l iwicach stanowi 

załączn ik  do nin iejszego zarządzen ia ;  

3 .  Zarządzenie wchodzi w życie w dn i u  podpisan ia .  

4. Traci moc Kodeks etyczny pracown ików Młodzieżowego Dom u  Ku ltury w G l iwicach z dn ia 

25.01.2006r 

5. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią n in iejszego dokumentu .  

I \  
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Zarządzenie nr .?l 12020 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gl iwicach 

z dnia ........ L.'l.??.ł--;1'.'vtO 

w sprawie :  

wprowadzenia Regu laminu przeprowadzania okresowej oceny kwa l ifi kacyjn ej pracowników 

samorządowych zatrudn ionych w Młodzieżowym Domu Ku ltury w G l iwicach 

Działając na podstawie: 

Art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 l istopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.  

z 2008r Nr  223, poz.  1458) 

zarządzam: 

1. Wprowadzić Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwa l ifikacyjnej p racowników 

samorządowych zatrudnionych w Młodzieżowym Dom u  Kultu ry w Gl iwicach; 

2. Regu lamin  przeprowadzania okresowej oceny kwa l ifikacyjnej pracowników 

samorządowych zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gl iwicach stanowi 

załączn ik do nin iejszego zarządzenia;  

3 .  Zarządzen ie  wchodzi w życie w dniu podpisan ia .  

4. Traci moc Regu lamin przeprowadzania okresowej oceny kwa lifi kacyjnej pracowników 

samorządowych zatrudn ionych w Młodzieżowym Domu Ku ltury w Gl iwicach z dnia 

25.09.2007r 

5 .  Zobowiązuję wszystkich pracown i ków do zapoznania s ię  z treścią n in iejszego Regulaminu .  

3 1.,u t , 

,nqr Sebastian lvlichaluszek 



�KTO R  
1 � u1"u Kultury w Gliwicach 

, nqr ,c;e!:asiian Michałuszek 

Zarządzenie nr fJ /2020 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

z dnia ....... C?..�.?ao 

w sprawie :  

wprowadzenia Regu laminu określającego szczególny sposób przeprowadzania służby 

przygotowawczej organ izowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 

w Młodzieżowym Domu Kultury w Gl iwicach 

Działając na podstawie :  

Art. 19 ust .  8 ustawy z dn ia  21  l istopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj . Dz. U .  

z 2008r Nr  223, poz. 1458) 

zarządzam :  

1.  Wprowadzić Regu lamin okreś lający szczególny sposób przeprowadzan ia  służby 

przygotowawczej i organ izowan ia  egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 

w Młodzieżowym Domu Ku ltury w G l iwicach; 

2. Regu lamin  określający szczególny sposób przeprowadzania służby przygotowawczej 

i organ izowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Młodzieżowym Domu 

Kultury w G l iwicach stanowi załączn i k  do  n in iejszego zarządzen ia; 

3. Zarządzenie wchodzi w życie  w dn iu  podpisan ia .  

4. Traci moc Regu lamin określający szczególny sposób przeprowadzan ia służby 

przygotowawczej i organ izowan ia  egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 

w Młodzieżowym Domu Ku ltury w G l iwicach z dnia 29.06.2009r 

5. Zobowiązuję wszystkich p racown i ków do zapoznania się z treścią n in iej szego Regu laminu .  
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Młodzieżowy J )om Kultury 
w Gliwic,1ch 

44-1 00 Gliwice, ul Barlickiego 3 

; ! l i) 61 1 - 1 n-78-2?0 Rnunn (1nr)7:) ,\2S8 Zarządzenie nr 3f /2020 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
. ,< � ó?: /2,0.h? z dnia ............................ .. 

w sprawie :  

wprowadzenia Regu lamin u  przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

pracownikom zatrudn ionym w Młodzieżowym Domu Kultury w G l iwicach 

Działając na podstawie :  

Ustawy z dn ia  12 grudnia 1997r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 

jednostek sfery budżetowej (tj . Dz . U .  z 1997r n r  160, poz. 1080) 

zarządzam :  

1 .  Wprowadzić Regu lamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

pracownikom zatrudn ionym w Młodzieżowym Domu Kultury w G liwicach; 

2. Regu lamin przyznawan ia  dodatkowego wynagrodzen ia rocznego pracownikom 

zatrudnionym w Młodzieżowym Domu Kultury w Gl iwicach stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia; 

3. Zarządzen ie  wchodzi w życie w dn iu  podpisania .  

4. Traci moc Regulamin przyznawan ia  dodatkowego wynagrodzen ia rocznego pracownikom 

zatrudn ionym w Młodzieżowym Domu  Kultury w Gliwicach z dn ia  09 . 12 .2014r 

5. Zobowiązuję wszystkich p racowników do zapoznania s ię z treści ą  nin iejszego dokumentu . 
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Zarządzenie nr 35, /2020 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gl iwicach 

w sprawie: 

wprowadzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudn ionych w Młodzieżowym 

Domu Kultury w Gl iwicach 

Działając na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 26 styczn ia 1982r Karta Nauczyciela (tj . Dz .U .  z 1982r nr 3 poz. 19}; 

2. Rozporządzenie M inistra Edukacji Narodowej z dn ia 31 stycznia 2005r w sprawie 

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadn iczego oraz do 

wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (tj . Dz .U .  z 2005r. n r  22 poz. 181); 

zarządzam:  

1 .  Wprowadzić Regu lamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu 

Kultury w G l iwicach; 

2. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudn ionych w Młodzieżowym Domu Ku ltury 

w Gl iwicach stanowi załącznik do nin iejszego zarządzenia; 

3. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisan ia; 

4. Traci moc Regu lamin wynagradzania nauczyciel i zatrudnionych w Młodzieżowym Domu 

Ku ltury w G liwicach z dn ia 14 lutego 2008r; 

Zobowiązuję wszystkich p racowników do zapoznania s ię z treścią n in iejszego Regu laminu.  



Młodzieżowy Dom Kultury 
w Gliwicach 

44· l 00 Gl iwic:e, u l  Barlickiego 3 
tel./fax (32) 232 69 54 

NIP 631 -1 0-78-220 Regon 000724258 ZARZĄDZENIE NR 36/2020 

z dnia 01  .06 .2020 r. 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

W sprawie: skrócenia zajęć lekcyjnych w związku z obowiązkiem przestrzegania reżimu 

sanitarnego w trakcie realizacji zajęć stacjonarnych w placówce. 

Działając na podstawie: ROZPORZĄDZENIE MIN ISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 28 lutego 201 9  r. w sprawie szczegółowej organizacj i  publ icznych szkół i publicznych 

przedszkoli .  

Zarządzam co następuje poniżej; 

1 .  Zajęcia dydaktyczne - stacjonarne będą trwać 30 min, zachowując ogólny tygodniowy 

przydział godzinowy zajęć edukacyjnych. 

2 .  Zajęcia ,  które nie mogą odbyć się z przyczyn niezależnych od nauczyciela, odbywają się 

w trybie pracy zdalnej na rzecz uczniów placówki, z obowiązkiem dokumentowania 

przeprowadzonych lekcj i .  

3 .  Decyzja może zostać odwołana komunikatem na stronie placówki. 
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Młodziezowy Dorn Kultury 
w Gliwicach 

44-1 00 G l iwice, ul Barlickiego 3 
tel /fax (32) 232 69 54 

NIP 63 1 - 140-78-220 Regon 000724258 
Gliwice, dnia 08.06.2020 r. 

ZARZĄDZENIE NR 37 /2020 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

w sprawie powołania komisji przetargowej do zamówienia publicznego pod nazwą: 
Modernizacja obiektu-zagospodarowanie terenu - etap 2A. 

Na podstawie art. 1 9  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 201 9 r. poz. 1 843 z późn. zmianami) zarządzam co następuje: 

§ 1 
Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na w/w zadanie w następującym składzie: 

Grzegorz Gutowski- przewodniczący komisji 
Małgorzata Różalska - członek komisji 
Katarzyna Kozdroń - członek komisji 

§ 2 
Komisja Przetargowa ulegnie rozwiązaniu po podpisaniu umowy na udzielenie 

zamówienia publicznego. 

§ 3  
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej . 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 
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iłodzieźowy Dom I u l t  u Gliwice, dnia 13.08.2020 r. 
w Gliwicach ZARZĄDZENIE NR 38/2020 

44-1 00 Gliwice, ul. Barlickiego 3 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach tel./fax (32) 232 69 54 

NIP 631 -10-78·220 Regon 000724268 w roku szkolnym 201 9/2020. 

Na podstawie art.69 i art.70 ustawy z dnia z 14 grudnia 201 6 r. ,,Prawo oświatowe", (tekst jedn: 
Dz. U. z 201 8 r. poz. 996, 1000 i 1290), 

zwołuję 
posiedzenie Rady Pedagogicznej 

w dniu 26.08.2020 r. (środa) o godz. 17.00 w MDK w Bojkowie przy ul. Parkowej 5 

Obecność na konferencji jest obowiązkowa. nv�OR 



Zarządzenie nr 39/2020 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

z dnia 27 sierpnia 2020 

w sprawie: procedur bezpieczeństwa na teren ie placówki w okresie pandemi i  

COVID-19 

Na podstawie : 
• art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

Dz. U. 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 r. poz. 1239}, 
• Znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386}, 

• Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkól i placówek 
od 1 września 2020 r. 

zarządzam, co następuje: 

§ 1  
1. Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na teren ie placówki w okresie 

pandemi i  COVID-19", stanowiące załączn ik n r  1 do za rządzenia .  
2 .  Procedury obowiązują wszystkich pracowników placówki Młodzieżowego Domu 

Kultury w Gliwicach, rodziców, opiekunów oraz wychowanków, którzy będą 
korzystać z zajęć stacjona rnych placówki. 

3. Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegan ia  postanowień 
zawartych w procedurach. 

§ 2  
Zarządzenie wchodzi w życie z dn iem podpisan ia  tj . 27 sierpn ia 2020 r. Traci moc 
zarządzenia z dn ia  18 maja 2020r. 

{podpis dyrektora) 
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	5. 
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	Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 29.01.2020r. 
	w sprawie: okresowego przeglądu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. 
	Działając na podstawie ustępu 22A w rozdziale VIII Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 21.03.2020r .. 
	zarządzam: 
	zarządzam: 
	1. Przeprowadzić okresowy przegląd dokumentacji ochrony danych osobowych w zakresie: • 
	przegląd czynności przetwarzania pod kątem, czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych, 
	• 
	przegląd klauzul informacyjnych pod względem poprawności i aktualności, • 
	przegląd danych zawartych w Rejestrze czynności oraz Rejestrze wszystkich kategorii czynności pod względem poprawności i aktualności. 
	2. Odpowiedzialnymi za wykonanie i udokumentowanie wykonania zarządzenia są: 

	Zakres przeglądu: 
	Zakres przeglądu: 
	Zakres przeglądu: 
	Imię i nazwisko, stanowisko 
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	czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które 
	skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków 
	przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze 
	dotyczących tych czynności: 
	dotyczących tych czynności: 
	Sebastian Michałuszek -dyrektor 

	• 
	• 
	• 
	Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej 

	• 
	• 
	SI02 

	• 
	• 
	Arkusz organizacyjny 

	• 
	• 
	Staże praktyki studenckie 


	Przegląd danych zawartych w Rejestrze wszystkich kategorii 
	Agnieszka Sokołowska -starszy czynności pod względem poprawności i aktualności. Przegląd klauzul informacyjnych pod względem poprawności i 
	specjalista 
	specjalista 
	aktualności. 

	Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze dotyczących tych czynności: 
	• ZFŚS 
	Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze dotyczących tych czynności: 
	Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze dotyczących tych czynności: 
	Barbara Pilch -Główna księgowa 

	• Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, wystawianie faktur 
	Monika Zagrobelna -specjalista Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze 
	/' 
	dotyczących tych czynności: 
	• 
	• 
	• 
	Rekrutacja nowych pracowników 

	• 
	• 
	Prowadzenie dokumentacji kadrowej 

	• 
	• 
	Prowadzenie dokumentacji medycyny pracy 

	• 
	• 
	Wynagrodzenia 

	• 
	• 
	Umowy zlecenia, umowy o dzieło 


	Małgorzata Różalska -specjalista Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które 
	skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków 
	przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze 
	dotyczących tych czynności: 
	• Rekrutacja na zajęcia stałe 
	Katarzyna Kozdroń -specjalista Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze dotyczących tych czynności: 
	• 1 
	Korespondencja 

	' 
	• 
	• 
	• 
	Udostępnianie informacji publicznej 

	• 
	• 
	Archiwum zakładowe 


	Figure
	Bożena Słodkiewicz -specjalista Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze dotyczących tych czynności: 
	• 
	• 
	• 
	Prowadzenie dokumentacji wypadków wychowanków 

	• 
	• 
	Prowadzenie dokumentacji BHP oraz wypadki w pracy, w drodze do pracy i z pracy 

	• 
	• 
	Zamówienia publiczne 

	• 
	• 
	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 


	Zofia Kozłowska -specjalista Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze dotyczących tych czynności: 
	Zenona Pilarek -nauczyciel bibliotekarz 
	• 
	• 
	• 
	Publikacja zdjęć na stronie internetowej 

	• 
	• 
	Organizacja imprez 

	• 
	• 
	Zapewnienie dzieciom bezpiecznego powrotu z zajęć do domu 

	• 
	• 
	Rekrutacja na zajęcia okazjonalne 


	Przegląd niżej wymienionych czynności przetwarzania pod kątem, czy w trakcie przetwarzania nie wystąpiły zmiany, które skutkowałby obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych oraz przegląd danych w rejestrze dotyczących tych czynności: 
	• Organizacja biblioteki 
	3. 
	3. 
	3. 
	Termin wykonania przeglądu: 31.05.2020r. 

	4. 
	4. 
	Nadzór na wykonaniem zarządzenia sprawuje dyrektor osobiście. 

	5. 
	5. 
	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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	Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 30.01.2020r. 
	w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami z dnia 30_09.2019r. 
	Działając na podstawie: -art.3§ 1 i art. 77§ 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 197 4r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami; -art.39 ustęp 1 i 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o Pracownikach samorządowych z późniejszymi zmianami.: 
	1
	2 

	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzam aneks nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami z dnia 30.09.2019r. 

	2. 
	2. 
	Niniejszy aneks wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, tj. od dnia 14.02.2020r. 

	3. 
	3. 
	Pozostałe zapisy Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami z dnia 30.09.2019r. pozostają bez zmian i są nadal obowiązujące. 


	I 
	-
	Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach 
	44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3 te/./fax (32) 232 69 54 NIP 631-1 Q-78-nO Regon 000724258 
	ZARZĄDZENIE nr 5/2020 DYREKTORA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W GLIWICACH z dnia 11.03.2020 r. 
	w sprawie zawieszenia zajęć w placówce Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	w sprawie zawieszenia zajęć w placówce Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, działając na podstawie: 
	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
	Ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i par. 18 ust. 2 
	Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
	bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, 
	Zarządzam co następuje poniżej; 
	§ 1 
	Zawieszam stacjonarne zajęcia dydaktyczne -wychowawcze od dnia 12 marca 2020 r. 

	do odwołania. 
	do odwołania. 
	Nauczyciele, w celu kontynuowania realizacji zadań dydaktycznych, przekażą informację dyrekcji o możliwościach i sposobie ich realizacji. Uczniowie mogą się kontaktować z nauczycielami za pośrednictwem, poczty elektronicznej, poprzez stronę MDK w Gliwicach oraz za pomocą innych form wypracowanych przez nauczycieli. 
	§2 
	Nauczyciele są oni zobowiązani do bycia w gotowości do świadczenia pracy. 
	§3 
	Administracja placówki będzie dostępna w ograniczony sposób dla osób z zewnątrz w godzinach 
	urzędowania placówki. 
	§4 

	W chwili kiedy zajęcia byłyby wznowione, wszyscy nauczyciele realizują obowiązki placówki 
	W chwili kiedy zajęcia byłyby wznowione, wszyscy nauczyciele realizują obowiązki placówki 
	zgodnie z planem na dzień wznowienia. 
	§ 5 
	Z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2 przedmiotowe zarządzenie ma znaczenie profilaktyczne i służy ochronie zdrowia dzieci i młodzieży. Jednocześnie zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi aby uczniowie pozostali w tym czasie w domu i nie przebywali w miejscach publicznych. 
	§6 
	Dalsze informacje i komunikaty będą publikowane na bieżąco. 
	§7 
	Zobowiązuję pracownika sekretariatu placówki o przesłanie informacji zawartej w powyższym zarządzeniu na skrzynki służbowe pracowników. 
	§8 
	Zarządzenie wchodzi w życie z dn. 12 marca 2020 r. 
	Gliwice, dn. 11 marca 2020 r. 
	Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach Sebastian Michałuszek 
	DYREKTOŁ 
	Mfod>l=ic1•1"['IO fJ1 rnu Łtf'JŁrfŁ l...... 
	/ 
	mgr Sebasl1u11 Michałuszek 
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	, 1 
	1 uu c,l1>'11c•\ ul Barlickiego 3 
	tel /fax (32) 232 69 54 
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	Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 22.04.2020r. 
	w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 21.03.2019r. 
	Działając na podstawie art.28 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.: 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzam aneks nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 21.03.2019r.; zmieniający załącznik nr 2 niniejszej polityki -wzór umowy powierzenia. 

	2. 
	2. 
	Niniejszy aneks i wzór umowy powierzenie obowiązuje od dnia 22.04.2020r. 

	3. 
	3. 
	Traci moc wzór umowy powierzenia z dnia 18.12.2020r. 


	Figure
	Młodzieżowy Uom Kultury 
	44-1 00 Gliwice, ul. Barlickiego 3 tel /fax (32) 232 69 54 
	NIP 631-1 0-78-220 Regon 000724;>58 
	Zarządzenie nr 7 /2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 23.04.2020 w sprawie harmonogramu rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021. 
	Na podstawie Statutu Iviłodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, l'chwały nr VI/117 /2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 maja 2015 r.; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i ternunÓ\v przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupeł
	§ 1 Dyrektor powołuje do konusji rekrutacyjnej wszystkich nauczycieli pracujących w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach. Praca komisji odbać się będzie wg następującego harmonogramu: 
	yw

	23 kwietnia do 30 kwietnia 2 maja do 31 maja 7 dni od zakończenia przyjmowania wniosków do I Etapu postepowania rekrutacyjnego 24 sierpnia do 28 sierpnia 24 sierpnia do 28 sierpnia 
	7 dni od zakończenia przyjmowania wniosków do II etapu postępowania rekrutacyjnego Od 2 września 
	Przyjmowanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach. Przyjmowanie wniosków I etapu postępowania 
	rekrutacyjnego. 
	Wyniki naboru I etapu postepowania rekrutacyjnego 
	Przyjmowanie wniosków w II etapie rekrutacji. Podanie ternunów ewentualnych badań kierunkowych Geśli zajdzie konieczność przeprowadzenia badań kierunko\-vych). Wyniki naboru II etapu postępowania rekrutacyjnego 
	Przyjmowanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej 
	§2 
	Zobowiązuję pracownika sekretariatu MDK o przesłanie powyższego zarządzenia na skrzynki służbowe pracowników. 
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	ZARZĄDZENIE NR 8/2020 z dnia 23.04.2020r. 
	tel./fax (32) 232 69 54 
	NIP 631·1 0-78-220 Regon 000724258 
	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	w sprawie wprowadzenia: Regulaminu określającego zasady gospodarowania, ewidencji oraz inwentaryzacjai środków trwałych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
	Na podstawie: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późn. zm. 

	2. 
	2. 
	Zarządzenia Organizacyjnego nr 79/10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania i klasyfikowania zakupów składników majątku z późniejszymi zmianami (zwanym dalej ZO 79/1 O PM). 


	Zarządzam co następuje: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzić Regulamin określający zasady gospodarowania, ewidencji oraz inwentaryzacjai środków trwałych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 23.04.2020r. -załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

	2. 
	2. 
	Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia są wszyscy pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach. 

	3. 
	3. 
	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23.04.2020r. 

	4. 
	4. 
	Traci moc zarządzenie nr 7 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach w roku szkolnym 2014/2015 z dnia 06.10.2014r. 


	Zatwierdził Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	·aŁOR 
	ZARZĄDZENIE NR 9/2020 z dnia 27.04.2020r. 
	Figure
	w sprawie wprowadzenia Regulamin Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	Na podstawie: 
	1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe z póź. zm 
	Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 04.03.2019r. 
	3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31.12.2002r. z póź. zm. 
	Zarządzam co następuje: 
	Wprowadzić Regulamin Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 27.04.2020r. -załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
	2. 
	2. 
	2. 
	2. 
	Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia są wszyscy pracownicy orz 

	wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach. 

	3. 
	3. 
	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.04.2020r. 


	Traci moc Regulamin Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 23.03.2016r. wprowadzony uchwała Rady Pedagogicznej nr 80/2015/2016. 
	Figure
	-· 
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	w Gliwic., hnysek ora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	44-1 00 Gl1w1ce, ul. P..irlTc 1ey 
	ZARZĄDZENIE NR 10/2020 
	z dnia 29.04.2020r. 
	tel./fax (32) 232 69 54 NIP 631-10-78-220 Regon 000724258 
	w sprawie wprowadzenia Instrukcja w sprawie zabezpieczenia mienia placówki oraz ustalenia odpowiedzialności za to mienie w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 29.04.2020r. 
	Na podstawie: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późniejszymi zmianami). 

	2. 
	2. 
	Regulamin określający zasady gospodarowania, ewidencji oraz inwentaryzacjai środków trwałych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 09.04.2020r. 


	Zarządzam co następuje: 
	1. Wprowadzić Instrukcję w sprawie zabezpieczenia mienia placówki oraz ustalenia odpowiedzialności za to mienie w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 29.04.2020r.-załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia są wszyscy pracownicy oraz praktykanci i stażyści Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach. 

	2. 
	2. 
	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.04.2020r. 

	3. 
	3. 
	Traci moc Instrukcja w sprawie zabezpieczenia mienia placówki oraz ustalenia odpowiedzialności za to mienie w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 19.12.201 lr. 


	Zatwierdził Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	Figure
	Za zgodą Organu Prowadzącego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; 
	przedłużam zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym na czas do 23 maja 2020 r. 
	przedłużam zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym na czas do 23 maja 2020 r. 

	Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 18 maja 2020 r. 
	Figure
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	Zarządzenie nr 12/2020 

	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 20 maja 2020 
	w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 
	Na podstawie : 
	• 
	art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) 
	• 
	Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
	i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 r. poz.1239}, 
	• 
	Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 
	U. 2019 r. poz. 59 ), 
	• 
	Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 

	1148), 
	1148), 
	• 
	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69), 
	• 
	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.780}, 
	• 
	Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i 
	Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r. 
	• 
	Wytyczne wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 15 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
	zarządzam, co następuje: 
	§1 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19", stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia. 

	2. 
	2. 
	Procedury obowiązują wszystkich pracowników placówki Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, rodziców, opiekunów oraz wychowanków, którzy będą korzystać z zajęć stacjonarnych placówki. 


	Figure
	3. Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych w procedurach. 
	§2 Zmiany w Procedurach bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów. 
	§3 
	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 20 maja 2020 r. 
	t:KTOR '1'u Ku,t,ry "G1iw:cach Ł 1,/ichału.szek 
	(podpis dyrektora) 
	Młodzieżowy Dom Kultury ·•. (·;Iiwic1ch 44-l3Of.1(,1• .. •p· !I b„r:1ckiego3 tel lfaX [::/) .B'.! 69 54 
	NIP 631-10 7g 220 negon ooo72425S Zarządzenie nr 1a/2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 20.05a.2020r. 
	3

	w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
	Działając na podstawie: -art.8.2 Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z późniejszymi zmianami; -art. 27.1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku z późniejszymi zmianami.: 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzam do obowiązywania Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach -załącznik nr 1 do zarządzenia. 

	2. 
	2. 
	Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uzgodnienia jego treści ze związkami zawodowymi, tj. od dnia 20.05.2020r. 

	3. 
	3. 
	Niniejszy regulamin obowiązuje wszystk:ich pracowników placówki oraz emerytów i rencistów, zgodnie z treścią regulaminu. 


	Figure
	ZARZĄDZENIEaNR /lf/f020 
	Figure

	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultu1a. w Gliwicach z dnia 22.05.2020r. 
	, 

	w sprawie zwrotu opłat za udział w Wojewódzkich Prezentacjach Dzieci i Młodzieży które miały odbyć się w następujący terminach: 16-17.03.2020 dzień tańca, 20.03a.2020 dzień muzyki a które zostały odwołane. 
	Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 
	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
	1. Dokonanie zwrotu opłat za udział w Wojewódzkich Prezentacjach Artystycznych Dzieci i Młodzieży wszystkim wpłacającym akredytacje. 
	Poniżej podaję terminy zwrotów: wpłaty od 01 do 09 luty w dniu 04 czerwiec wpłaty od 10 do 16 luty w dniu 05 czerwiec wpłaty od 17 do 23 luty w dniu 08 czerwiec wpłaty od 24 do 29 luty w dniu 09 czerwiec wpłaty od O 1 do ostatniej wpłaty w dniu 1 O czerwiec 
	2. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Pani Monika Zagrobelna oraz Pani Barbara Pilch. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.05.2020r. 
	Figure
	-· 
	·
	-

	ZARZĄDZENIE NR ./5fo-2c? Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	w Gliwicach 
	tel./fax (32) 232 69 54 
	· r. 
	z d · ma 24 05 2020 · 
	W sprawie: wprowadzenia Procedury ubiegania się o świadczenie w ramach pomocy 
	zdrowotne dla nauczycieli, emerytów i rencistów w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
	Podstawa Prawna: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Ustawa z dnia 26 stycznia l 982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1287) 

	2. 
	2. 
	Ustawa z dnia 8 marca l 990r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 


	r. poz. 506, 1309, 1571) 
	3. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr VII/183/2007 W sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 
	Zarządzam co następuje: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzić Procedury ubiegania się o świadczenie w ramach pomocy zdrowotne dla nauczycieli, emerytów i rencistów w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

	2. 
	2. 
	Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia są wszyscy pracownicy oraz praktykanci i stażyści Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach. 

	3. 
	3. 
	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.05.2020r. 

	4. 
	4. 
	Traci moc zarządzeniem dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury z dnia 12 sierpnia 2019r. 


	Zatwierdził 
	Dyrektor 
	Młodzieżowego Domu Kultury w 
	Gliwicach 
	/' -z IC1 l , tian Michałuszek 
	Figure
	Zarządzenie nr fG /2020 
	Zarządzenie nr fG /2020 
	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia ,.{maja 2020r. 
	_F

	w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach ul. Parkowa 5 
	Działając na podstawie: § 6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 201 O r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719, zm. Dz.U. z 2019 r., poz. 67) 

	zarządzam: 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzić Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach ul. Parkowa 5. 

	2. 
	2. 
	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

	3. 
	3. 
	Traci moc instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach ul. Parkowa 5 z dnia 01 lipca 2014 r. 


	Figure
	Zarządzenie nrlf,2020 
	Zarządzenie nrlf,2020 
	Figure

	Dyrektora Młodzieżowego D$fu Kultury w Gliwicach z dnia .... .r.� ..... : .. Q,[,�O?....? 
	w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Udzielania zamówień publicznych 
	o wartości szacunkowej nirzejsraczajacej równowartości kwoty 30 OOO Euro z dnia ........... ........ Q�,i?OLJ 
	Ł

	Działając na podstawie: -art.68.1 ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016 z późniejszymi zmianami 

	zarządzam: 
	zarządzam: 
	1. Wprowadzam Instrukcję udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczajacej równowartości kwoty 
	3. 
	3. 
	3. 

	4. 
	4. 


	Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania Traci moc Instrukcja z dnia 1 kwietnia 201 5r. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszej 
	Instrukcji 
	Figure
	_, 
	-

	Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach 
	44-100 Gliwice, ul Barlickiego 3 tel /fax (32) 232 69 54 NIP 631-10-78-220 Reaon 000724258 
	/() 
	Zarządzenie nr ./% /2020 
	Dyrektora Mlodzieżowo Domu Kultury w Gliwicach z dniaaJ0 maja 2020r. 
	Ł

	w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	Działając na podstawie: Art. 21.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzam Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 

	2. 
	2. 
	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

	3. 
	3. 
	Traci moc regulamin z dnia 27 maja 2016r. 


	Figure
	Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach 
	Zarządzenie nr /f /2020 
	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	z dnia ...... . . 1.:.<d!;J .x. :.;:; 
	w sprawie: wprowadzenia Wewnętrznego regulaminu organizowania wycieczek w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
	Działając na podstawie: 
	• Art. 68.1 Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzam Regulamin organizowania wycieczek w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 

	2. 
	2. 
	Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 

	3. 
	3. 
	Traci moc Regulamin z dnia 30 czerwca 2011 r. 

	4. 
	4. 
	Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu 


	Figure
	Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach 
	44·100 Gliwice, ul. Barlickiego 3 tel /fax (32) 232 69 54 
	Nlf' G31 ·l 0-78-220 Regon 0001242Gll Zarządzenie nr V/2020 
	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	z dnia d:.<i.. .. f?.f,<C,ĄJ 
	w sprawie: 
	wprowadzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
	Działając na podstawie: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 1982r nr 3 poz. 19}; 

	2. 
	2. 
	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie 


	wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz do wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (tj. Dz.U. z 2005r. nr 22 poz. 181); 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzić Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu 

	Kultury w Gliwicach; 

	2. 
	2. 
	Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia; 

	3. 
	3. 
	Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania; 

	4. 
	4. 
	Traci moc Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 14 lutego 2008r; 

	5. 
	5. 
	Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 


	Figure
	Młodzil.'.źowy Dom Kultury w Gliwicach 
	tel /fax (32) 232 69 54 
	,. ,-,: · , , -, 78-?70 Regon 000724258 
	Zarządzenie nr�/ /2020 
	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia .... t..':..�: .. ś!.7 :?Je'-'') 
	w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
	Działając na podstawie: § 5 ust 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzić Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach; 

	2. 
	2. 
	Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia; 

	3. 
	3. 
	Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania. 

	4. 
	4. 
	Traci moc Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 9 września 2019r 

	5. 
	5. 
	Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu 
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	Zarządzenie nr 22 /2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 26.05.2020 
	w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1 z dnia 26.05.2020 do Polityki Rachunkowości 
	Działając na podstawie: -art.68.1 ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016 -Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -Ustawy z dnia 29 września 1994r. O Rachunkowości z późniejszymi zmianami, -Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.03.2019 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowy
	zarządzam: 
	l.Wprowadzam Aneks nr 1 z dnia 26.05.2019 do Polityki Rachunkowości. Zmianie punkt dotyczący przyjętych systemów przetwarzania danych i wykazu kont syntetycznych i analitycznych. 
	2.Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania. 
	3.Traci moc punkt dotyczący przyjętych systemów przetwarzania danych i wykazu kont syntetycznych i analitycznych z Polityki rachunkowości obowiązującej od 01.01.2018 
	4.Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszej Instrukcji. 
	Załącznik: 
	Aneks nr 1 z dnia 26.05.2020 do Polityki Rachunkowości 
	Figure
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	Zarządzenie nr 23 /2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 26.05.2020 
	w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1 do Instrukcji i kontroli dokumentów w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
	Działając na podstawie: -art.68.1 ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016 -Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzam Aneksu nr 1 z dnia 26.06.2020 do Instrukcji i kontroli dokumentów w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 

	2. 
	2. 
	Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania. 

	3. 
	3. 
	Tracą moc poniżej podane punkty: Część pierwsza -ogólna, zmianie ulega § 2 punkt 3, pozostałe punkty pozostają bez zmian. Część druga -szczegółowa, zmianie ulega§ 4 punkt 2, pozostałe punkty pozostają bez zmian. Część trzecia -szczegółowy obieg dokumentów finansowo -księgowych, zmianie ulega § 12 część C punkty 2, 4 część D punkty 6, 7, pozostałe punkty pozostają bez zmian 

	4. 
	4. 
	Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszej Instrukcji 


	Załącznik: 
	Aneks m 1 z dnia 26.06.2020 do Instrukcji i kontroli dokumentów w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
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	Zarządzenie nr 24 /2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 26.05.2020 
	w sprawie: wprowadzenia Aneks z dnia 26.05.2020 do załącznika nr 2 i 7 do Procedur dysponowania i kontroli środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach jednostki 
	Działając na podstawie: -art.68.1 ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016 -Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
	zarządzam: 
	1.Wprowadzam Aneks z dnia 26.05.2019 do załącznika nr 2 i 7 do Procedur dysponowania kontroli środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach jednostki. 2.Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania. 
	3.Traci moc Aneks z dnia 09.09.2020 do załącznika nr 2 i 7 do Procedur dysponowania i kontroli środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach jednostki 
	4.Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszej Instrukcji. 
	Załącznik: 
	Aneks z dnia 26.05.2020 do załącznika nr 2 i 7 do Procedur dysponowania i kontroli środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach jednostki 
	Figure
	Figure
	Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 27 .05.2020r. 
	w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
	w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 

	Działając na podstawie: 
	� art.24 ustęp 2. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzam do obowiązywania Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach -załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

	2. 
	2. 
	Polityka wchodzi w życie z dniem 27.05.2020r. 

	3. 
	3. 
	Traci moc Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 21a.03.2019r. 

	4. 
	4. 
	Niniejsza polityka obowiązuje wszystkich pracowników placówki, którzy są zobowiązani do zapoznania się z jej treścią. 


	Figure
	Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach 
	Zarządzenie nr 26/2020 
	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 27.05.2020r. 
	w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
	w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 

	Działając na podstawie: 
	� art.24 ustęp 2. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 201a6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzam do obowiązywania Instrukcję zarzadzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach -załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

	2. 
	2. 
	Instrukcja wchodzi w życie z dniem 27.05.2020r. 

	3. 
	3. 
	Traci moc Instrukcja zarzadzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 21.03.2019r. 

	4. 
	4. 
	Niniejsza instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników placówki, którzy są zobowiązani do zapoznania się z jej treścią. 


	Mh d. " rŁŁŁŁw Gł ,·,•cacl
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	Młodzieiuwy Dom Kultury w Gliwicach it4-l 00 Gliwice, ul. Barlickiego 3 tel /fax (32) 232 69 54 
	Zarządzenie nr 27/2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	z dnia 29.05.2020r. 
	w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia kontroli 
	w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia kontroli 

	zarządczej oraz zasad jej koordynacji w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
	zarządczej oraz zasad jej koordynacji w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 

	Działając na podstawie: >" art.68 oraz art. 69 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzam do obowiązywania Regulamin określający zasady prowadzenia kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynacji w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach -załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

	2. 
	2. 
	Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2020r. 

	3. 
	3. 
	Traci moc Regulamin określający zasady prowadzenia kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynacji w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 


	10.10.201 Br. 
	4. Niniejsza regulamin obowiązuje wszystkich pracowników placówki, którzy są zobowiązani do zapoznania się z jej treścią. 
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	Młodzieżowy Dom Kultury 
	w Gliwicach 
	44-100 Gliwice, 111 , 1hr kiego 3 
	tel./fax (32J Il 69 54 
	NIP 031·10·7tl·2ZO n Łen UUD7:il.,tl!ijQ 
	ZARZĄDZENIE nrC!(/2020 z dnia ?9 OS� Bo20 
	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
	Na podstawie ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. nr 30 poz. 1257) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz.46) zarządza się, co następuje: 
	1 
	§

	Wprowadza się do stosowania procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia. 
	2 
	§

	Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem 
	i stosowania jego postanowień. 
	§3 
	Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	§4 
	Traci moc regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 2 listopada 2011 roku. 
	§5 
	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
	1 l 
	Zarządzenie nr$ /2020 
	Figure

	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	z dnia ...... !..f. ..... Ł'[;FClcJ 
	w sprawie: 
	wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Młodzieżowym Domu 
	Kultury w Gliwicach 
	Działając na podstawie: 
	Ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008r Nr 223 
	poz. 1458) 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzić Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach; 

	2. 
	2. 
	Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia; 

	3. 
	3. 
	Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania. 

	4. 
	4. 
	Traci moc Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 30.06.2011r 

	5. 
	5. 
	Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 
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	Zarządzenie nr 3? /2020 
	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	z dnia ........... .f..q .. Qf f.{JtO 
	w sprawie: 
	wprowadzenia Wewnętrznej polityki antymobbingowej Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	Działając na podstawie: Art. 94§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r -Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1974 nr 24 poz. 142) 
	3 

	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzić Wewnętrzną politykę antymobbingową Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach; 

	2. 
	2. 
	Wewnętrzna polityka antymobbingowa Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia; 

	3. 
	3. 
	Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania. 

	4. 
	4. 
	Traci moc Wewnętrzna polityka antymobbingowa Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 18.03.2013r 

	5. 
	5. 
	Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu. 


	Figure
	Zarządzenie nr B,/ /2020 
	Figure

	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia ..... Lf.?.!J.�Oz O 
	w sprawie: 
	wprowadzenia Kodeksu etycznego pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	Działając w oparciu o: Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych określone w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15 poz. 84) 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzić Kodeks etyczny pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach; 

	2. 
	2. 
	Kodeks etyczny pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia; 

	3. 
	3. 
	Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania. 

	4. 
	4. 
	Traci moc Kodeks etyczny pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 25.01.2006r 

	5. 
	5. 
	Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu. 
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	Zarządzenie nr .?l 12020 
	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	z dnia ........ L.'l.??.ł--;1'.'vtO 
	w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
	Działając na podstawie: Art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458) 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzić Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach; 

	2. 
	2. 
	Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia; 

	3. 
	3. 
	Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania. 

	4. 
	4. 
	Traci moc Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 25.09.2007r 

	5. 
	5. 
	Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 
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	Figure
	Zarządzenie nr fJ /2020 
	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia ....... C?..�.?ao 
	w sprawie: 
	w sprawie: 
	w sprawie: 

	wprowadzenia Regulaminu określającego szczególny sposób 
	wprowadzenia Regulaminu określającego szczególny sposób 
	przeprowadzania służby 

	przygotowawczej 
	przygotowawczej 
	organizowania 
	egzaminu 
	kończącego 
	służbę 
	przygotowawczą 

	w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
	w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 


	Działając na podstawie: Art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458) 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzić Regulamin określający szczególny sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach; 

	2. 
	2. 
	Regulamin określający szczególny sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia; 

	3. 
	3. 
	Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania. 

	4. 
	4. 
	Traci moc Regulamin określający szczególny sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 29.06.2009r 

	5. 
	5. 
	Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 
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	Zarządzenie nr 3f /2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	,< Ł ó?: /2,0.h? 
	. 

	z dnia ............................ .. 
	w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
	Działając na podstawie: Ustawy z dnia 12 grudnia 1997r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tj. Dz. U. z 1997r nr 160, poz. 1080) 
	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzić Regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach; 

	2. 
	2. 
	Regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia; 

	3. 
	3. 
	Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania. 

	4. 
	4. 
	Traci moc Regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 09.12.2014r 

	5. 
	5. 
	Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu . 
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	Zarządzenie nr 35, /2020 
	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach 
	Działając na podstawie: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 1982r nr 3 poz. 19}; 

	2. 
	2. 
	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz do wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (tj. Dz.U. z 2005r. nr 22 poz. 181); 


	zarządzam: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadzić Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach; 

	2. 
	2. 
	Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia; 

	3. 
	3. 
	Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania; 

	4. 
	4. 
	Traci moc Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach z dnia 14 lutego 2008r; 


	Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 
	Figure
	Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach 
	44· l 00 Gliwic:e, ul Barlickiego 3 tel./fax (32) 232 69 54 
	NIP 631-10-78-220 Regon 000724258 

	ZARZĄDZENIE NR 
	ZARZĄDZENIE NR 
	36/2020 

	z dnia 01 .06.2020 r. Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	W sprawie: skrócenia zajęć lekcyjnych w związku z obowiązkiem przestrzegania reżimu sanitarnego w trakcie realizacji zajęć stacjonarnych w placówce. 
	Działając na podstawie: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 
	Zarządzam co następuje poniżej; 
	1. 
	1. 
	1. 
	Zajęcia dydaktyczne -stacjonarne będą trwać 30 min, zachowując ogólny tygodniowy przydział godzinowy zajęć edukacyjnych. 

	2. 
	2. 
	Zajęcia, które nie mogą odbyć się z przyczyn niezależnych od nauczyciela, odbywają się w trybie pracy zdalnej na rzecz uczniów placówki, z obowiązkiem dokumentowania przeprowadzonych lekcji. 

	3. 
	3. 
	Decyzja może zostać odwołana komunikatem na stronie placówki. 


	Figure
	Młodziezowy Dorn Kultury w Gliwicach 
	Młodziezowy Dorn Kultury w Gliwicach 
	Młodziezowy Dorn Kultury w Gliwicach 

	44-100 Gliwice, ul Barlickiego 3 tel /fax (32) 232 69 54 NIP 631-140-78-220 Regon 000724258 
	44-100 Gliwice, ul Barlickiego 3 tel /fax (32) 232 69 54 NIP 631-140-78-220 Regon 000724258 
	Gliwice, dnia 08.06.2020 r. 

	TR
	ZARZĄDZENIE NR 37 /2020 


	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	w sprawie powołania komisji przetargowej do zamówienia publicznego pod nazwą: 
	Modernizacja obiektu-zagospodarowanie terenu -etap 2A. 
	Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) zarządzam co następuje: 
	§ 1 Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie w następującym składzie: 
	Grzegorz Gutowski-przewodniczący komisji Małgorzata Różalska -członek komisji Katarzyna Kozdroń -członek komisji 
	§2 
	Komisja Przetargowa ulegnie rozwiązaniu po podpisaniu umowy na udzielenie zamówienia publicznego. 
	§3 
	Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. 
	§4 
	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 
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	iłodzieźowy Dom I u lt u Gliwice, dnia 13.08.2020 r. ZARZĄDZENIE NR 38/2020 
	w Gliwicach 

	44-1 00 Gliwice, ul. Barlickiego 3 
	Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
	tel./fax (32) 232 69 54 
	NIP 631-10-78·220 Regon 000724268 w roku szkolnym 201 9/2020. 
	NIP 631-10-78·220 Regon 000724268 w roku szkolnym 201 9/2020. 
	Na podstawie art.69 i art.70 ustawy z dnia z 14 grudnia 2016 r. ,,Prawo oświatowe", (tekst jedn: 
	Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290), 
	zwołuję 
	posiedzenie Rady Pedagogicznej 



	w dniu 26.08.2020 r. (środa) o godz. 17.00 w MDK w Bojkowie przy ul. Parkowej 5 
	w dniu 26.08.2020 r. (środa) o godz. 17.00 w MDK w Bojkowie przy ul. Parkowej 5 
	Obecność na konferencji jest obowiązkowa. 
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	Figure
	Zarządzenie nr 39/2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach z dnia 27 sierpnia 2020 
	w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii 
	COVID-19 
	Na podstawie : 
	• 
	art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) 
	• 
	Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 r. poz.1239}, 
	• 
	Znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386}, 
	• 
	Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkól i placówek od 1 września 2020 r. 
	zarządzam, co następuje: 
	§1 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19", stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia. 

	2. 
	2. 
	Procedury obowiązują wszystkich pracowników placówki Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, rodziców, opiekunów oraz wychowanków, którzy będą korzystać z zajęć stacjonarnych placówki. 

	3. 
	3. 
	Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych w procedurach. 


	§2 
	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 27 sierpnia 2020 r. Traci moc zarządzenia z dnia 18 maja 2020r. 
	Figure
	{podpis dyrektora) 
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