
Zarzqdzenie Nr 2T12016

Dyrektora Lodzkiego Domu Kultury
z dnia 14lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzrania Aneksu Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Lodzkiego Domu
Kultury w Lodzi.

Dziataiqc na podstawie $ 6 ust,1 Statutu t-odzkiego Domu Kultury nadanego w dniu g maja2012
r' Uchwalq Nr 831/12 ,Zarzqdu Wojewodztwa t-odzkiego oraz na podstawie Uchwaly nr 7g7116
Zarzqdu Wojewodztwa t-odzkiego z dnia 5 lipca2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian
do Regulaminu organi;zacyjnego LDK zarz4dza sig co nastqpuje:

2

1. Wprowadza sig do s;tosowania Aneks Nr 1

Kulturv,

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego t_DK wchodzi w
go do wiadomo6ci prracownik6w, kt6re nastqpi w sposob
Tekst Aneksu do Regulaminu Organizacyjnego t_DK
Zarzqdzenia.

s1
do Regulaminu Organizacyjnego t_6dzkiego Domu

zycie po uplywie 14 dni od podania

przyjgty w t-6dzkim Domu Kultury.

stanowi zalqcznik do niniejszego

s2
Za wdro2enie niniejszego Zarzqdzenia czyniq odpowiedzialnq paniq MaNgorzatq Cie5lak -
Glownego Specjalistg do Spraw Organizacji i Kadr,

s3
Zarzqdzenie wchodzi rnr zycie z dniem podpisania.

W zalqczeniu:

Aneks Nr '1 do Regulaminu Organizacyjnego t DK

OtrzymujE do wiadomoSci i wykonania:
Zastqpcy Dyrektora t_Dhl

Glowny Ksiqgowy t_DK

Kierownicy i Koordynatorzy poszczegolnych
Pracownicy na samodzielnych stanowiskach

komorek organizacyj nych,

pracy.



zA RZAD u *our'Jiffi ffi 
"Hll!3 "z dnia f /i pco_ Zo( Cn.

I

w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Regulaminie organizacyjnym
L6dzkiego Domu Kultury

dnia 5 czen/vca 1gg8 r. osamorzadzie
. 486), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25

i prowadzeniu dzialalno6ci kulturalnej

i po2.1505) oraz g 11 statutu r.6dzkiego oJ;,f?=r,,iai ;:x=" i,::"f"';;rtrii",fll
Uchwaty Nr 831/112 Za144du Wojew6dzkiego z dnia 8 maja 2oi2 r. w sprawie
nadania nowego statutu t-odzkiemu Domowi Kultury, uchwala .iq, 

"o 
nastqpuje:

. . S 1 Pozytywni_e. opiniuje projekt zmian w Regulaminie Organizacyjnym
t-6dzkiego Dom u Kur ltu ry, sta n owiqcy zalqcznik do n in iejsiej uchwaty.

$ 2. wykonanie Llchwaly powierza Dyrektorowi t_6dzkiego Domu Kultury.

$ 3, Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.

1. Witold Stqpieri

2. Artur Bagiehski

3. Dariusz Klimczak

4. Joanna Skrzydlewska

Wojew6d ztw a t 6dzki,ego
Departament KulturY i Edukacji
90-0511-od2, al. Pilsudsktego B

- Marszalek Wojewodztwa

- Wicemarszalek

- Wicemarszalek

- Cztonek Zarzqdu

- Cztonek Zarzqdu

L
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ZalacznikilffiiluNr qxYlE
Zarzadu Woiew6dztwa t-6dzkieq o
z dnia. . . .{ ./4 two. .=. .Le( € g. 

.",. . ..
I

A6
z dnia ...2016

do REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

LODZKIEGO DOMU KULTURY

wprowadzonego Zarzqdzeniem N 12014 Dyrektora
L6dzkiego Domu Kultury z dnia /l-



LODZKIEGO DOMU KULTURY
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10)

1i)

r2)

13)

14)

15)

Zesp6t ds. obsrugi uzqdzen Erektrycznych i Erektroakustycznych
Zespol ds. Informacji i Dozoru Obiektu t DK
Samodzielne Stanowisko pracy ds. BHp
Adm inistrator Bezpieczehstwa Informacji

Samodzielne Sllanowisko pracy ds. ppoz.

Samodzielne Stanowisko pracy ds, ObronnoSci

Zespoty ikomisje powolywane m.in. do pzygotowywania
irealizacji projektow

ZASTEPGA DYREKTORA ds. pROGRAMOWYCH

IWSPOLPRACY Z REGIONEM
16) Dzial ds. Animar;ji, Rozwoju i Udostqpniania Kurtury i sztuki

w tym:

Regionalna Informacja Kulturalna
Zespot ds. Organizacji Dziatah

17) Zesp6l ds. Regionalnego Obserwatorium Kultury

w;rrowadzo ne g o Zarzqdzeniem

L6dzkiego Domu Kuttury z d lb f .

s1

w Regulaminie organizacyjnymt-DK wprowadza sig nastgpuiqce zmiany :

1. w S 5 ust. 3 skre6la siq.

2. w g 10 ust. 1 otrzymuje bzmienie:
,, S 10 1, W sklad t_DK wchodzq nastqpujqce dzialy, zespolypracy:

1) DYREKTOR

2) Gl6wny Ksiggowy

3) Z-ca Glownego Ksiggowego

4) Dzial Finansolvo-Ksiqgowy

5) Zespol ds, Marlietingu i Wspolpracy z Mediami
6) Zespol ds. Fundraisingu

7) Gl6wny Specjalista ds, Organizacji i Kadr
8) Samodzielne Stanowiska pracy ds. Konsultacji dla

Instytucji Kultury w Regionie t_6dzkim

9) Dzial Administracyjno-Techniczny

w tym:

i samodzielne stanowiska



20)
2

ZASTEPGA DYREKTORA ds. WYDAWN|CZYCH
IWSPOLPRACY Z REGIONEM

21) Zesp6t ds. RegionalnejAkademii Kadr Kultury
22) Zespol Literercko_Redakcyjny

23) Zespor ds. Kreracji Rekramy i obsrugi prastycznej t-DK24) Dzial Dziedzictwa Kurturowego i Forkroru Regionow
25) Zesp6l ds. Wsp6lp-acy z Organizacjami pozazqdowymi

w g 11 ust. 1 dodaje r;ig pkt 13,14 i 1S w bzmieniu:

"13) 
planowanie, organizowanie ikierowanie realizacjq dziatalnosci LDK z zakresu obronnoscii bezpieczefi stwa publicznego,

14) 
H'.?r"iffiXflil J|'."-Tvch 

wvnikajqcvch z ustawv o powszechnym obowiqzku obrony

15) organizowanie i podejmowanie dzialafi w celu ochrony informacji niejawnych,,,
w$12:

a) pkt" 3) otrzymuje brrzmienie:

"3) koordynuje, nadzoruje i odpowiada za wlasc iwq realizacjg zadah przezpodlegle kom6rkiorganizacyjne, a w szcz >g6lnoscr:

a) dzialarnos6 Zesporu ds. Regionarnego obsenvatorium Kurtury,
b) animacjq, Pryt').i ud,ostgpnienie kultury i sztuki w obszarze Nowego centrum Lodzioraz w regircnie l6dzkim,

c) dzialalno56 Regionalnej Informacji Kulturalnej 
1e .s_zczegolnym uwzglqdnieniem:prawidtowej obslugi wszystkich portati ini;;;.i;*ych t_DK,

d) rozw6j murtimediarnych technik upowszechniania kurtury,
e) wsp6tpraca i pomoc dla animator6w kultury w ich dzialaniach na zecz rozwojuspolecznego ruchu kulturalneg_o- i, po*..".nnej aktywnosci rutturarne;, prowadzenieporadnictwaL w zakresie upowszechniania i ani#acji kurtury,

D podejmowanie nowych kierunk6w dzialalnosci w zakresie wychow ania pzezsztukgi edukacji kurlturalnej dzieci i mlodziehy,

g) podejmowanie dzialafi zmiezalqcl:h dg,rozpoznawania, rozbudzania i dqzenia dozaspokajaniia potzeb orazzainteresowafi kurturalnycn milszkan"Ji ,"gionr,
h) rozpoznawanie oraz zglaszanie potrzeb w zakresie doksztalcania i doskonalenia

:Xy.",i:ff.tJ:,animator6w 
kultury''" *'=v.t[iln ozieozl;;;h ;;torskieso ,r;h;

') il$ljTJfi;I,il::J 
promowanie nowatorskich i wartosciowych zjawisk spoteczneso

j) 
ilffg"i;i?alan i zjawisk kulturalnych, organizacjq impresaryjnej dziatalno6ci

g 13 otrzymuje brznrienie:

3

4.

5



3

z pzedstavvicielami Lodzi iwoje
2) koordynuje i nadzoruje realizacjq zadan i odpowiad a za ptawidlowe funkcjonowaniewydawnictw Kwadratura i Kwadr'aiurka,
3) koordynuje i nadzoruje prawidlowq obslugg wszystkich portali internetowych t-DK,4) koordynuje i nadzoruj e realizaqq zadan i odpowiad a za ptawidlowe funkcjonowanieRegionalnej,Akademii Kadr Kultury,
5) koordynuje i nadzoruje realizacjg zadafr i odpowiada za prawidlowewsp6ldzialanie z organizatorami 

'iycia 
kulturalnego na szczeblu powiatow i gminw zakresie opieki nad folklorem i sztikq ludowq, kultywowania tiadycji srodowiskowych,6) wspolpracuje i nadzoruje wykonywanie pzedsigwziq6 podejmowanych wsp6lniez organizaqatmi pozarzqdowymi z regionu r6d)kiego, 

! 'r: r--

7) koordynuje i nadzoruje realizacjq innych zada(t w zakresie wyznaczonym ptzezDyrektora,

8) w granicach upowaznienia 
.przez Dyrektora i za jego wiedzq wsp6lpracujez samorzqdowymi instytucjam.i kultury, jak r6wniei innymi podmiotamiza i nteresowa nym i org anizowa n iem i pro*JJi"n iem dzialaln osci kutturalnej,

9) dokonuje analiz i przygotowuje prop-ozycje opracowafi dotyczqcych kulturyw m iescie i rerg ion ie rodzkim oraz jej 
-pos 

zczegotny in rrp6rior,
10) koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadaf dotyczqcych kreowania materiatowreklamowych i obslugi plastyczneiwszystkich dzialafrt-DK, w tym wydawniczych,
11) prowadzi kontrolq i ocenq realizaili zadarit-DK w powiezonym zakresie,
12) organizuje pracg izapewnia realizacjg zadan,
13) zapewnia pz:estrzeganie przez pracownik6w dyscypliny pracy oraz pzepisowo zabezpieczeniu tajemnicy paistwowej i sluzbowejl
14) opiniuje,plany urlop6w wypoczynkowych podlegtych pracownik6w, wnioski pracownik6wo udzielenie urlop6w bezplatnych.,,;

6. dodajsiq g 211 w brz:mieniu,,:

gl6wnego ksiggowego, kierownikow i

otaz kierownik6w i koordynator6w, kt6rym
uje:

1) zapoznanie siq z zadaniami obronnymi realizowanymi pzez t-DK w swoim obszarzedzialania,

2) utzymywanie wsp6lpracy w zakresie planowania i przygotowania do realizowan ia zadafiobronnych ze specjalistq ds. obronno6ci, -
3) monitorowanie sytuacji, prowaclzenie 

. 
biezqcej analizy zagro2ert otaz okreslanie ichewentualnego wp'lywu na realizacjq powie 
=ony.r, zadafrw ,*6im obtszaze dzialania,

4) uczestniczenie w pracach zesporu kierowniczej kadry t-DK,
5) zapewnienie przestrzegania przepis6w o ochronie informacji niejawnych przy planowaniu.. i realizacji zadan obronnych. 

'

Ponadto:

6) zastqpcy dyrektora i glowny ksiggowy:
a) udzielaiq nnerytorycznej pomocv orzv olanowanirr i raetizaoii zadan obronnych

||Y\)TEK | ( )RreK I UR%r Karo chni



4
b) uczestniczE nienia i pzygotowaniu propozycji ewentualnychkorekt strukt w celu zapewnienia optymaln ej realizaqi zadanstatutowych ch pzezLDK,

7) kierownicy i koordynatozy wystgpujq do bezpo6rednich pzelo2onych z ewentualnymiwnioskami dotyczqcymi zabezptec)eiii pro."", i" alizacji zadaf'r obronnych.,,;

cy i zadania wsp6lne dla wszystkich dzialow,
zymuje bzmienie:
pniania fy[ury i Sztuki jest kom6rkq reatizujqcq
zacji projekt6w podejmowanych pzez rcaLXi

rytoryczne Sci6le wspolpracujq z tym Dzialemo i osobowego realizowanych przedsigwzig6
LDK, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem 'zaa)n

pniania Kultury i Sztuki Sci6le wspolpracuje
orium Kultury w zakresie reagowania na wnioski
projektow i zadan oraz raportv z prowadzonych

3' Ponadto do zadah wspolnych komorek organizacyjnych nalezy podejmowanie dzialart iprowadzenie sipraw zwiqzanych z realizaqq zaai-h 
' 

Dyrektora'okre6lonych w S 11,azwlaszcza:
1) wsp6lpriaca miqdzy dzialami, zespolami i stanowiskami samodzielnymi w zakresierealizacji wykon ywa n ych za d a ri,

2) opracovrrywanie propozycji zalo2en do plan6w i program6w dzialania t-DKoraz wsp6ldzialanie w opracowywaniu plan6w perspektywicznych LDK,
3) opracowywanie plan6w finansowych:

czg6ci budzetu, Srodkow pozabudzet
a nastqpnie pzekazywanie
zw i qzan y ch z r e aliza q q zad art

izacyjnych zapewnialqcych wla6ciwq i
h w budzecie, programach i planach,
zqdzanie okresowych informacji i anaiiz

5) organizowanie wykonania zadafi. statutowych; wynikaiqcych z ustaw;rozporzqdzeh, uchwal oraz zazqdzef organ6w srrorzqdu te.yioriatnego, a takzezarzqdzetfi Dyrektora,

alalnoSci t_DK, materiat6w wnoszonych
Zazqdu Wojew6dztwa t-6dzkiego

anie propo zy cji wykorzystania inicjatyw,
9o,

7) podejmo'wanie niezbqdnych dzialafi . zwiqzanych z zalatwianiem interpelacjii wnioskirw organ6w samozqdu terytorialnegi, ootvr=icych dzialalnoScit-DK.,,:
I w$ 24:

a) pkt 2) - otzy'muje bzmienie:

"2) samodzierlne stanowiska ds. konsultacji dla instytucji kultury w regionie lodzkim:

ta instytucji kultury w regionie l6dzkim

l/ | ^r -loti-t ry) '(^l za zs sl

| ':s+ a iS.
t t'slz'd



b)

c)

5

b) Swiadr:zenie pomocy z zakresu organizacji i zarzqdzania orazspraw kadrowych narzecz instytucji kultury z terenu wojew6oziwa lodzkiego, a w szczeg6lno6ci:
udz:ielanie porad i konsultacji
kadrowych instytucji kultury, m.i
sig do ustalonych wymog6w kw
czasu pracy, realizacja zadan z
nauriqzanie stosunku pracy, t
osobowych ), rozwiqzan ie stosu nku pracy,

udzielanie pomocy m
organizacyjnych opr
pzygotowywaniu na
ws:zelkich regulamin6w i inn
(regulaminy: organizacyjny,
z liomputer6w, udzielania za
archriwalna, zeczowy wykaz akt)
dot, uzgodnieh i opinii,

wykonywanie doraznej pomocy w zakresie organizacji i zarzqdzania orazspriaw kadrowych na zecz interesantow przybywayqcyci z instyiucli kulturyz terenu wojew6dztwa l6dzkiego,

c) wsp6lpraca z merytorycznymi kom6rkami organizacyjnymi t-DK w zakresiewyszczegr5lnionym w pkt 1,

d) pomoc w funkcjonalnym i zadaniowym
(zapewnienie mozliwoSci ksztalcenia
wprowadzenie nowoczesnych rozwiqz
i finansowania instytucji kultury _ kontakt

e) pomoc prawna,

f) porady z dziedzi.ny. amatorskiego ruchu artystycznego i ksiqgowosci dla organizacjipozarzqdowych i doradztwa w zakresie ,o=yskiwanii srookoir Jra-instytuc;i kultury iorgan izacj i pozarzqdowych,

g) konsultacjr: indywidualne, wizyty w terenie.,,;
pkt 3) tytul i pierwsze.zdanie tego punktu otzymujq brzmienie: ,,Zesp6l ds. Fundraisingu,,,Do Zespolu ds. Fundraisingu iale2qm.in. sprawy:;,;
pkt 4) dodaje s;iq lit. od q do x) w bzmieniu:

,, q) zapoznanie siQ z zadaniami obronnymi realizowanymi przez t-DK w swoimobszaze dzialania,

r) utrzympnanie wspolpracy w zakresie planowania i przygotowania dorealizowania zadan obronnych ze specjalistq ds. obronnosci,'"
s) udzielanrie merytorycznej pomocy przy pranowaniu i rearizacji zadafiobronnrrsci specjariscie ds. buionny"r, zgodnie z posiadanymi

kompetencjami,

0 monitorowanie sytuacji, prowadzenie biezqcej analizy zagro2en orczokreslanrie ich ewentualnego wptywu na realiziqq zadanw swoim obszarzedzialania.

u) 
:::??T]?f.",jll"J.^?j'11.:.:13n, zatrudnienia. i przygotowaniu propozycji

:I"",T:1i lI:1 ^ Pl"^lt _'Jl! !t, ry, org a n iza cyj n ej L b K-,' ;' ;; r, ;d"#;;;;optymalnej rearizaqi zadan statutowycrr i-boronnvch reariizowanych przezt-DK,

lt,+
6p ,{,t k
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v) we v/sp6lpracy ze specjalistq ds. obronno6ci prowadzenie spraw
odwolawczych (reklamowania) pracownikow od powszechnego obowiqzku
obrony,,

w) uczestniczenie w pracach zespolu kierowniczej kadry t DK,

x) zapewnienie pzestrzegania pzepisow o ochronie informacji niejawnych ptzy
planowaniu i realizacji zadafi obronnych,,,;

d) pkt 5) dodajr: sig tit. od cc) do ii) w bzmieniu:

cc) zapoznanie sig zzadaniami obronnymi realizowanymi ptzezt-DK w swoim
obszarzu. dzialania,

dd) utrzymylvanie wspolpracy w zakresie planowania i przygotowania do
realizowania zadafi obronnych ze specjalistq ds. obronnosci,

ee) udzielanie mefiorycznej pomocy przy planowaniu i realizaqi zadaft
obronnyr:h specjaliscie ds. obronno6ci zgoonie z posiadanymi kompeiencjami,fD monitorowanie sytuacji, prowadzenie biezqcej analizy zagro2en oraz
okre6lanie ich ewentualnego wptywu na realiza cjq zadan w swoim obszarze
dziataniar,

gg) uczestnir:zenie w analizie stanu zatrudnienia i przygotowaniu propozycji
ewentualnych korekt struktury organizacyjnej t-DK,' w celu zapewnieiria
optymalnej realizaQi zadan statutowych i obronnych realizowanych przez
t-DK,

hh) uczestniozenie w pracach zespolu kierowniczej kadry t_DK,ii) zapewnienie przestrzegania przepis6w o ochronie informacji niejawnych ptzy
planowaniu i realizacji zadafr obronnych.";

e) dodaje sig pkt 81 w bzmieniu:
,,8') Do Administratora Bezpieczeistwa Informacji nalezy wykonywanie caloksztaftu zadan

t-DK wynikalqcych z ustawy o ochronie oanyih osooowy-cn , i w 
"="=egolnosci:a) zapewnienie przestrzegania przepis6w o ochronie danych osobowych, w tym

m.in.:

- sprawdzanie zgodnoSci pzetwarzania danych osobowych z pzepisami
o ochronie danych_osobowych orcz opracowanie w tym zakiesie sprawozdania
dla l\dministratora Danych,

- nad::orowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji (polityki
bezpieczehstwa oraz instrukcji zazqdzania systemem informatycznyil oiaz
pzestrzegania zasad w niej okre6lonych,

- zaperwnienie zapoznania os6b upowaznionych do przetwarzania danych
osoLrowych z pzepisami o ochronie danych osobowych,

b) prowadz:enie rejestru zbior6w danych pzetwarzany ch przezadministratora danych,
c) przygotowywanie upowaznieh dla pracownik6w instytucji do przetwa rzania danych

osobowych w poszczegolnych zbiorach danych oiobowych oraz zobowiqzafi do
zachowania ich w tajemnicy orazich wydawanie,

d) prowadz:enie zgtoszeh zbior6w danych osobowych do rejestracji GIDO, ktore
zawierajq dane wrazliwe (sensytywne) oraz ich wyilanie,

e) prowadzenie ewidencji os6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.,,;

0 pkt 10) otrzymuje bzmienie:

,,10) Samodzielne Stanowisko pracy ds. Obronno6ci.

7a zgo'Jttosc z oryglnalern

rcxtz {ufi" 1'lP,' rs'

IN CTOR

Kar chaj
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Do Samod;zielnego Stanowiska Pracy ds. Obronno6ci nalezy wykonywanie caloksztaltu
zadafi t-DK wynikajqcych z wytycznych Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego
w zakresie, spraw obronnych i obrony cywilnej, a w szczeg6lnosci:

a) planowanie, koordynowanie i realizacja zadafr obronnych i zarzqdzania
kryzysowego przydzielonych dla t-DK na czas kryzysu, wojny oraz na
wypadek nadzwy czaj nych zagro2efi (zdarzen),

b) koordyrnelnlsnis wykonywania przedsigwzig6, ptzypotzEdkowanych do
realizacii przez t-DK w warunkach zewngtrznego zagroaenia
bezpierczenstwa pahstwa i w czasie wojny,

c) prowarCzenie dokumentacji planistyczno-obronnej t_DK,

d) prowadzenie szkolenia obronnego w LDK oraz wymaganej dokumentacji
tego szkolenia;

e) wykonywanie zadah wynikajqcych z ustawy o ochronie informacji niejawnych
w provradzonych przygotowa n iach obron nych.', ;

w $ 26 pkt 1) i 2) ol77yy11ujq brzmienie:

,,1) Dzial ds. Aninracji, Rozwoju i Udostqpniania Kultury i Sztuki.

Do zadan Dzialu ds. Animacji, Rozwoju i Udostgpniania Kultury i Sztuki nale2y
w szczeg6lno5ci:

a) realizowanie projektow dotyczqcych zwigkszenia uczestnictwa w kultuze, tworzenie
program6w ulartwiajqcych dostqp do kultury Srodowiskom marginalizowanym, zagro2onym
bezrobociem, np.: wspieranie wydazeh kulturalnych o nowatorskiej formule, powddujqcych
szeroki oddzwigk spoleczny,

b) prowadzenie 'wspotpracy ponadregionalnej i migdzynarodowej instytucji, organizacji
pozarzqdowych i tw6rc6w w zakresie organizowania waznych wydazeri artystycznych,
wymiany do5wiadczefi, szczeg6lnie dotyczqcych form i sposob6w iwiqt<szenia
uczestnictwa w kulturze,

c) stwazanie warunk6w do rozwoju uzdolnieh i talentow, wiedzy i umiejgtnoSci niezbqdnych
do aktywnego uczestnictwa w dzialalno6ci artystycznej, szczeg6lnie dzieci i mlodziezy
poptzez:

o pro$r?mo'wanie oraz planowanie dzialalnoSci muzycznej, plastycznej, teatralnej,
tanecznej,

o tworzenie i inspirowanie dzialalno6ci zespol6w i ognisk arlystycznych zgodnych
z aktualny'6 zapotzebowaniem mieszkahc6w miasta,

o pfow?dzenie klub6w i amatorskich zespolow teatralnych, recytatorskich, plastycznych
i literackiclr,

r konsultacjre repertuarowe dla amatorskich zespol6w muzycznych,

o opiekg impresaryjnq nad zespofami muzycznymi, tanecznymi iteatralnymi,
. wsp6lorganizacjgwystawplastyk6wamator6w,

o opiekQ nad grupami artystycznymi uprawiajqcymi r6zne
teatralne, stwarzanie grupom artystycznym warunk6w

gatunki i style muzyczne,
do systematycznej pracy

irozwoju,

o pozlskiwanie do wsp6lpracy interesujqcych tw6rc6w,
o prorTlocjq i umozliwienie publicznej prezentacji dorobku,

. inicjowanie zespolowego uczestnictwa w kulturze i

kulturalnej,
r6znorodnych form edukacji
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inicjowanie iwspieranie.dzialan iprogramow kierowanych d.o tworcow takich jak np.:wsp6lpraca z irrstytucjami kurtury, ."'g"ily, 

"6r;j;;;j" promocji dzier sztuki i inne,
prezentacja oferty koncertowej zespol6w wlasnych i z regionu, wprowadzenie cyklic znychstafych koncert6w z uwzgrgdni'eniem oczekiwah Nowego centrum Lodzi,
organizowanie iwspolorganizowanie imprez okoricznosciowyc;h, obrzgdowych,
prowadzenie biur organizacji pzeglqd6w i festiwali,
Swiadczenie usrug w zakresie organizacji imprez dra instytucji i organizacji,

ffi='ttanie 
w zakresie pozyskiwania Srodkow zewngtznych na realizacjq inicjowanych

podejmowanie wsp6lpracy w zakresie prezentowania tworc<iw i wydazeri artystyc znychrea I izowa nych'urv instytucjach i srodowiskach roi"*oJ=twa tocrzkiego,
wspotdzialanie w nawiqzywaniu kontakt6w z zagranicznyrri osrodkami kultury w celuwym iany dorobku artystycznego,

t) wspoludzial w organizowaniu widowni na wszelkie imprezy (koncerty, spektakle itp.),m) nadz6r i pomoc w dziaraniu Regionarnej Informacji Kurturarnej.,;
2) Regionalna Informacjar Kulturalna

Do Regionarnej Informracji Kurturarnej narezy w szczeg6rnosci:
a) tworzenie bazy - pratformy informacyjnej - zawieraiqcej dane na temat:

. instytucji kultuqy w wojew6dztwie lodzkim,

' pozainstytucjonalnych podmiotow dzialaiqcych w sferze krultury w wojew6dztwie
16dzkim,

' dzialalnosci kulturalnej w wojew6dztwie l6dzkim, potenr:jalu kulturowego regionu16dzkiego,

o prowadzenie i arktualizacja komputerowej bazy danych.dotyc;zqcej kadry, bazy lokaloweji wyposazenia instytucji kultury w wojew6dztwie to'ozki^,'=*ili";e.".i dane dotyczqcedziararnosci merytorycznq, potzeb w iakresie eJurac;i regionirrnej,

' twozenie i aktualizacja komputerowej bazy danych wsz:elkiego rodzaju zespolowmuzycznych i w'kalnych dziaraiqcych na terenie wojew odztwaroozr<iego.
b) opracowywanie kerlendarium wydarzeri kulturalnych regionu l6dzkiego,
c) promowanie wyderrzeri i inicjatyw z regionu t6dzkiego,
d) nawiqzywanie kontaktow i budowanie partnerstw na zecz rozwoju kulturyw regionie lodzkinr,

e) inicjowanie dzializn utatwiajqcych wspolpracq miqdzy podmiotami realizujqcymizadania z zakresu kultury,

f) integrowanie Srodowisk dzialajqcych w sferze kultury w regionie lodzkim,
g) biezqce doskonalenie posiadanych stron internetowych i zamieszczanie (na biezqco)najwazniejszych ogt'szeri i wniostiow o *.pororg;;L^qqprojekt6w,
h) pzygotowywanie i realizacja transmisji internetowy ch z vvydazefi kulturatnych w t-odzi i wregionie,

') ,:!,i"rt:, ir,ililu, 
i udoskonalanie wojew6dzkiej sieci informacyjnej - w oparciu o si

e)

f)

s)

h)

i

i)

k)

r)

IN

Karo
aJ t,\
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i) dbalosi o roztuoi form i atrakcyjnych sposob6w informacji, promocji kulturalneji upowszechniania waznych tresci t<ui[uiowych, sluzqcych wzrostowi znaczeniatej dziedzinyw regionie.";

11. w g 26 dodaje sig pkt. 21) w bzmieniu:

21) Zespol ds. Orgarrizacii Dzialafr - zaimuie sig obslugq zadafi przewidzianych dla Dzialu,
a w szczeg6lnoSr:i:

a) przygotowuje> zbiorcze plany Dzialu w zakresie terminarza realizowanych imprez wraz
z osobami oclpowiedzialnymi zaich re rlizacjq,

b) prowadzi 
.dokumentacjg organizowanych przedsiqwziq6, wsp6lpracujqc w tym zakresie

ze wszystkim stanowiskam i zaanga2owanymi w ich realizaciq,

c) wsp6lpracuiet ze wszystkimi dzialami, zespolami i stanowiskami przy wykonywaniu
zadafi, proponuiqc sktady grup odpowi:dziainych za danqimprezq.,';

12. w $ 26 pkt 4) skreSta sig.

13. w g 26 pkt S) dodaje siq lit. k) w bzmieniu:

,,k) prowadzen're biezqcej, Scislej wsp6lpracy zDzialem ds.Animacji, Rozwoju i UdostgpnianiaKultury i sztutki, udzielanie pomocy pzy realizowanych p="n ten dzial wszelkichpzedsigwziqciach_kulturalnych, ze szczeg6inym uwzglqdhieniem zapotrzebowania w tymzakresie Nowego Centrum Lodzi.,':

14. w $ 26 pkt 6 dodaje siq lit. k) w brzmieniu:

,,k) prowadzenie biezqcej, Scislejwspolpracy zDzialem ds. Animacji, Rozwoju
iUdostqpnianier Kultury isztuki, udzielanie pomocy pzy realizowanych pzezten dzialwszelkich przedsigwziqciach. 

.kulturalnych, 
- 
z.e szczeg6lnym uwzglgdnieniem

zapotzebclwania w tym zakresie Nowego ientrum Lodzi.',:
'15' w $ 27 Komorki organizacyjne podlegle bezpo6rednio Zastqpcy Dyrektora ds. Wydawniczych

i Wspolpracy z Regionem :

a) w pkt 1) Zesp6l rcs. RegionalnejAkademii Kadr Kultury dodaje sig lit, e) w brzmieniu:
,,e) prowadzenie biezqcej, Scislej w

i Udostqpniania Kultury i Sztuki,
dzial wszrelkich pzedsiqwzigciach
zapotzebrrwania w tym zakresie No

b) w pkt 2) Zespol Literacko-Redakcyjny:

1) lit. g) otrzymr,rje brzmienie:

,,9) dziatalno66 wydawnictw Kwadratura i Kwadraturka - poszukiwanie interesujqcych
tytul6w 

. 
z dziedziny poezji, eseistyki, wiedzy o regionie, tw6rczo6ci 'dzieci

i mtodziezy, ze szczeg6l nym uwzg lqd n ien iem tw6rczo6Ii debiutant6w. " :

2) dodaje sig lit. u) w bzmieniu:

,,u) prowadz:enie biezqcej,
i UdostrTpniania Kultury

dzial wszelkich przedsig
zapotrzebowania w tym zakresie

c) wpkt3):
1) dotychczasov/a nazwa i pietwsze zdanie tego punktu otrzymujq brzmienie ,,Zesp6l ds.Kreacji Reklamy i obslugi Plastycznej roKl oo zadarr z6spoiu ds. Kreacji Reklamyi Obslugi plastycznej t_DK nalezy w si"zeg6lno6ci:,,;
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2) dodaje siq tit. d), w bzmieniu:

d) w pkt 4) wpro,wadza sig nastqpujqce zmiany:

dotychcz:asowa nazwa i pienrusze zdanie olzymujEbrzmienie: ,,Dzialds. DziedzictwaKulturow'ego i Folkloru Regionow. oo =aorri rizia+u iziieazictwa Kulturowegoi Folklor:cr Regionow nalezy ochrona ozieozictwa r<uriury ruJowe;, w szczeg6lnosci:,,;
dodaje sirT lit. n) w brzmieniu

e) dodaje sig pkt 5 w bzmieniu:

,,5) Zesp6l ds. Ws;p6lpracy zOrganizacj ami pozarzqdowymi.
Do zadah Zespolu ds' wsp6tp racy z organizacj ami pozarzqdowymi nate2yw szczeg6lnosci :a) wspieranie vrsp6lpracy regionalnej z organizacjami pozarzqdowymi w zakresieorganizacji waznych wydaLeri artystycznlcn, wymirnv 

-oos*iadcze6, 
szczeg6lniedotyczqcych form i sposobow zwigrszLni'a iclestnictwa w kulturze,b) prowadzenie {}trefy Organizacji.poz.azqdowych 

kt6rawspiera dzialalno56 tych organizacji,,-ilk=,jru 
lskichprowadzqcych dzialalno66 w sekto#e k;ltu;;a

c) realizaqa um(tw o wsp6lpra cy zawartych z organ izaqami pozarzqdowymi oraz nadzornad pzestzeganiem regulaminu, . * .=.="gZtnosci:
inspirowanie, podejmowanie wspolnych inicjatyw, tak2e w odniesieniu do innychstowazyszen dziaraiqcych w wo;'ewooztwre toozrim,--."-- 

-'

l"T:jtflXfl:li?ni=ffit'" 
pozvskiwania srodkow zewnstznych na reatizacis

d) nadz6r nad organizaciami pozarzqdowymi, zwiqzkami i klubami w zakresie prawidlowejrealizaqi zawantych um 6w u2y czenia,
e) organizowanie wsp6rnych konferencji i udzieranie pomocy merytory cznej.,,;16' zalqcznik Nr 1 do Regulaminu otrzymuje bzmienie zgodnie zzalqcznikiem nr 1 do Aneksu.

s2
Pozostale zapisy Reguraminu organizacyjnego pozostaiq bez zmian.

s3
Aneks do Regulaminu wcltodzi w zycie. w trybie pzewidzianym y_q _3s - po zaopiniowaniu pzezZarzqd wojewodztwa t-odzil<ie go i iiiq.ki zawodow;;;;t-"Jq.e w t_DK.
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