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REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO TEATRU MINIATURA w GDAŃSKU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

s1

Regulamin organtzacyjny określa strukturę organizacyjnąMiejskiego Teatru Miniafura w
Gdańsku or az zakr es zadan p o szczegolnych komórek organi zacyj nych.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) ,,Teattze" _ naleŻy przez to rozumieć Miejski Teatr Miniatula w Gdańsku,
b) ',Dyrektorze" 

_ naIeŻy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura w
Gdańsku,
,,komórki organizacyjne '' - należy ptzez to rozumieó, działy, zespoły oraz samodzielne
stanowiska pracy funkcjonujące w Teatrzę,
,,Statucie'' - na\eŻy ptzez to rozumieć Statut Miejskiego Teatru Miniatura

Rozdział II
Zarządzanie Teatrem

$2

Teatrem zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za prawidłową
r ea|lzacj ę zadań statutowych, właściwe go spo darowani e mieniem i fi nans ami .

Dyrektor w zgodzie z postanowieniami Statutu ustala strukturę organtzacyjnąTeatru,
zapewniającąjej prawidłowe funkcjonowanie w drodze zatządzen, w formie regulaminów,
instrukcji, itp.
Dyrektor wykonuje swojąfunkcję przy pomocy Głównego Księgowego i Kierowników działow.
W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go upowazniony Kierownik działuwrazZ Głownym
Księgowym lub irrny upowazniony placownik wraz z Głównym Księgowym. Na osoby
zastępujące Dyrektora przechodząobowiązki' uprawnienia i odpowiedzialność, wynikające ze
Statutu Teatru i niniejszego regulaminu.
Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor.

Rozdział III
Struktura or garizacy jna Teatru

$3

W Teatrze funkcj onuj ą następuj ące komórki organizacyj ne,

1. Zespoł Ar1ystyczny
Ż. Dział Finansowo-Kadrowy



3. Dział Impresariatu
4. Dział Marketingu
5. Dział Techniczno-Gospodarczy
6. Samodzielne stanowisko ds. promocji i public-relations
7. Samodzielne stanowisko asystentki dyrektora i obsługi sekretariatu

8. Samodzielne stanowisko konsultanta ds. programowych

9. Samodzielne stanowisko konsultanta ds' edukacji

1 0. S amodzielne stanowisko korepetyto r a muzy czne go

s4

1 . Dyrektorowi podlegaj ą bezpoŚrednio:
a) Głowny Księgowy
b) Zespół Ar1ystyczny
c) Kierownik Działu Impresariatu
d) Kierownik Działu Marketingu
e) Kierownik D ztału Techniczno-Go spodarcze go

0 Samodzielne stanowisko ds. promocji i public relations
g) Samodzielne stanowisko asystentki dyrektora i obsługi sekretariatu

h) Samodzielne stanowisko konsultanta ds. programowych

i) Samodzielne stanowisko konsultanta ds. edukacji

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Teatru kierują nadzorująi kontrolująpracę podległych im

komó rek or ganlzacy )nyc h.

3. Schemat organizacyjny Teatru stanowi załączntk do niniejszego regulaminu.

$s

W ramach istniejącej struktury otganizacyjnej Teatru, Dyrektor moze tworzyc zespoły

zadaniowe dlarozwiązywania określonych zagadnl'en o znacznym stopniu skomplikowania.

Pracownicy wyznaczefii do pracy w zespole zadaniowym mogąpracować na zasadachpełnego

lub częŚciowego oddelegowania.
Dyrektor moŻe zgodrie z przepisami prawa pracy powierzyó Kierownikowi działu funkcję
jednoczesnego kierowania innym działem,bezpottzeby zmiany struktury organizacyjnej w

postaci np' połą"'.nia działów. Powyzsze ma odpowiednie zastosowanie do samodzielnych

stanowisk pracy.
Dyrektor moŻetworzyc stanowiska dwufunkcyjne. W przypadku braku efektywnej pracy w

kómórce podstawowej pracownicy, zatrudnieni na stanowiskach dwufunkcyjnych, będą

wykonywali prace bezpośredn\o przy obsłudze spektakli. Czas pracy i zadanl'a pracowników

dwufunkcyjnych wyznaczac będą w porozumieniu, Kierowntcy działow w harmonogramach

pracy, zzachowaniem ogolnie obowiązujących przepisow o czasie pracy.

Rozdział IV
Zakr e s zad'an p o szcze golny c h ko m ó r e k o r g ani zacyj ny c h

$6

D o zadań D ziału Finansowo - Kadrowe g o naleŻy :

a) prowadzenie rachunkowości Teatru zgodnie z obowiązującym prawem oTaZ polityką

rachunkowości teatru,

b) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie Zprzeplsami prawa i zasadami rachunkowości,

c) óp.u.o*y*anie projektow i planow finansowych,

d) sporządzanie sprawozdań finansowych,



e) prowadzenie polityki kadrowo-płacowej,

0 współpraca z innymi komórkam1otganlzacyjnymi Teatru w zakresie przestrzegania
dyscypliny fi nansów publicznych,

g) prowadzenie kasy Teatru.
Dztałem Finansowo- Kadrowym kieruje Główny Księgowy. W czasie nieobecnoŚci, Głównego
Ksi ę gowe go zastępuj e Zastępca Głowne go Księgowe go'

Ż. Do zadan Zespołu Artystycznego naleŻy w szczegolności:
a) reahzacjapodstawowychzadan statutowych, zgodnie zplanami repertuarowymi Teatru,
b) opracowante,przygotowanie i uczestnictwo w wydarzen afiystycznych i edukacyjnych

organlzowanych i współorganizowanych przez Teatr, w siedzibie Teatru jaki poza siedzibą
c) udztał w kształtowaniu wiz.erunku artystycznego Teatru'

3.Do zadanDztału Impresariatu nalezy w szczegolności:
a) organtzacja i koordynacja dztałań realizowanychprzy wspołpracy z twórcami i

organtzacjami z Polskl1Zagranlcy, zwłaszcza dotyczących działalności zagranicznej i
krajowej Teatru oraz gościnnych występów innych zespołów w Teatrze,

b) załat:wlanle Splaw otganizacy1nych związanych z angażowaniem zagtanicznych
realizatorów i arlystów, atakŻe Spraw zwtązanychzzagranicznymi podrózami pracowników
Teatru,

c) organizacja wydarzeń ańystyczny ch poza siedzibą Teatru. ' '

d) produkcja i koprodukcja v,ąldarzeń artystycznych,
e) pozyskiwanie dodatkowych Źródeł finansowych,

0 przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
D zlałem ki eruj e Ki ero wnik D zlału Impre s ari atu.

4. Do zadanDziału Marketingu naleŻy w szczegolności:
a) opracowanie i wdroŻenie strategit sprzedaŻy,
b) przedsprzedaŻ i sprzedaz indywidualna i zbiorowa biletoq abonamentów, karnetów,

wydawnictw Teatru, itp.
c) obsługa widza (w tym bileterska i szatniarska), dopilnowanie w czasie wydarzeń zudziałem

publiczności porządku ibezpl'eczeństwa w rejonie widowni, foyer, i innych pomieszczeń
dostępnych dla publiczności,

d) analiza i interpretacja badań zachowan konsumenckich,
e) organizowanie Wdarzen artystycznych, naukowych i edukacyjnych w Teatrze,

0 organtzacjai koordynacja wynajmu pomieszczen nawydarzenia,
g) współpraca z organizacjami, insty'tucjami partnerskimi pod kontem zapewnienia stałego

wzrostu frekwencji.
Działem kieruje Kierownik Działu Marketingu.

5. Do zadań Dztału Techniczno-Gospodarczego naleŻy w szczegolności:
a) wykonywanie dekoracji, kostiumow oraz rekwizltow,
b) zabezpteczenie i konserwacja elementów dekoracji w trakcie eksploatacji i likwidacji

dekoracji spektakli zdjęĘch z repertuaru,
c) prowadzenie ewidencji dekoracji,
d) obsługa techniczna przedstawień i prob,

e) nadzór nad eksploatacjąurządzeń technicznych,

0 prowadzenie ewidencji i biezącej konserwacjlvządzen i instalacji technicznych,
g) nadzor nad stanem technicznym budynku i pomieszczenTeatru,
h) prowadzenie i nadzór nadmagazynem materiałów i środków inscenizacji,
i) gospodarowanie środkami transportu,
j) zapewnienie ładu i porządku w budyŃu oraz wokół brrdynku,



k) organizacjai nadzor nad zabezpieczeniem majątku Teatru,
1) zaopatrywanie komórek organtzacyjnych teatru W Sprzęt, wyposazenie orazmateriały

biurowe irp..
m) nadzor nad prowadzonymi w Tęatrze remontami i inwestycjami,
n) sporządzanie planów remontow i inwestycji' opracowywanie i przechowywanie

dokumentacji technicznej spektakli, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji
urządzeń techn i c znych,

o) ewentualne z|ęcante na zewnątrz pr ac specj alistyc zny ch zwtązany ćh z wykonawstwem
dekoracji, kostiumów, impregnacj ąppoż. dekoracji itp.

D ziałem kieruj e Kierownik Techniczny.

6. Do zadan samodzielnego stanowiska ds. promocji i public relations na\eŻy w szczegó|ności:
a) tworzenie i wdrażanie strategii komrrnikacji i public relations dla dztałanprowadzonych

przez Teatr,
b) budowanie dobrych relacji i komunikacji z interesariuszami reatru,
c) anallza i interpretacja dostępnych badań opinii publicznej pod kątem obecnych i

potencjalnych szans i zagroŻen dla Teatru,
d) utrzymywanie i rozbudowywanie relacji z dzrennrkarzami,liderami opinii i ekspertam i oraz

nadzor nad widocznością Teatru i jej projektów w mediach,
e) zapewnienie właściwej komunikacji wewnętrznej poprzez przepływ informacji o

działantach Teatru pomiędzy pracownikami,
f) opracowanie i wdrozenie kampanii promocyjnych Teatru.

7 . Do zadan samodzielnego stanowiska ds. obsługi sekretariatu na|eŻy w szczego\ności:
a) prowadzenie sekretariatu Teatru,
b) zapewnienie odpowiedniógo przepływu informacji i dokumentów,
c) monitorowanie terminów realizacji poszczególnych zadan,
d) prowadzenie dokumentacji i archiwum Teatru.

8. Do zadan konsultanta ds. programowych na\eży w szczegolności:
a) wyszukiwanie, recenzowanie i proponowantę dzlęł literackich, które mogąbyć kanwą

spektakli reaiizowanych w Teatrze, zgodnie z ogolnąstrategią programową
b) utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem literackim i teatralnym, sprzyjających

powstawaniu ciekawych projektow do realizacji w Teatrze,
c) przygotowywanie materiałów opisowych dotyczących realizowanych premter orazTeatru.

9. Do zadań konsultanta ds. edukacj t na\eŻy w szczegolności:
a) proponowanie, przygotowanie i koordynacjaze strony Teatru projektów współpracy w

dziedzinlę edukacji,
b) wyszukiwanie i gromadzenie materiałow dotyczących edukacji do wykorzystania przy

tworzeniu programu edukacyjnego zgodnie z ogólną strategią pro gramową.

10. Do zadan korepetytoramuzycznego nalezy w szczegolności prowadzenie lekcji dla zespołu
artystycznego, akompaniowanie na próbach indywidualnych, zespołowych i scenicznych oraz
recitalach i koncerlach.



s7
obowiązki pracowników Teatru

1. Do podstawowych obowiązków kierownika komorkl organlzacyjne1 naleŻy:
1) dązenie do uzyskania najlepszych efektów w podiegłej sferze działanta,realizacji celow i

zadań Teatru ptzy zapęwnieniu maksymalnej sprawności podległej komorki i racjonalnym
wykorzystaniu posiadanych zasoboq

2) koordyn acj a zadan podległej komorki or ganlzacyjnej,
3) bieŻąca ana|lza i kontrola wykonywaniaprzez podległe komorki zadań planowych, ustaleń

aktów normatywnych i własnych poleceń,
4) sporządzanie niezbędnych pianów i obowiązującej sprawozda'wczości w zakresie

dzi ałal no ś c i ki ero wanej komórki or ganizacyjnej,
5) ustalanie szczegołowych obowiąków, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych

pracownikow,
6) określanie operatywnych celów t zadan dla podległej komorki organizacyjnej,
7) organtzowanie pracy w podległej komórce organtzacy1nej i nadzor nad przestrzeganiem

dyscypiiny pracy,
8) kontrola, analtza i ocena wyników pracy podległych pracowników,
9) kształtowanie właściwego stosunku do pracy wśród podwładnych pracownlkow przez:

- obiektywne i sprawiedliwe traktowanie podległego personelu,'
- wdrazanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną placę,
- pobudzanie inicjatywy i ambicji zawodowej,
- zapewnianie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- zapobieganie powstawaniu 1ub łagodzenie konfliktów między pracownikami;

10)troska o Splawy socjalno-bytowe podległych pracowników,
11) instruowanie pracowników i zapewnięnie im niezbędnych informacji'
12) zapewnienie odpowiednich warunków bhp i bezpieczeństwa p.poŻ., zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegołowymi, oraz nadzor nad ich
przestrzeganlemprzez podległych pracowników;współpracaze słuzbąbhp ip.poz.,

I3)przekazywanie do przełoŻonych i komórek przezntch wskazanych informacji o przebiegu i
wynikach r e altzacj i zadan.

2. Do zakresu obowiązkow placowników Teatru w Szczegolności naleŻy:
1) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie ustalonego w Tęatrzę czasu placy i porządku, w szczególności
wykorzystanie czasu pracy w pełni na placę zawodową

3) znajomość zakresu działanta macierzystej komorki organizacyjnej oraz przepisów
zwlązanych z jej funkcjonowaniem,

4) sumienne wykonywanie obowiąków słuzbowych w sposób zapewniający terminowe i
rzetelne ich wykonanie,

5) dokładne i sumienne wykonywane poleceń przełoŻonych,
6) przejawianie kolezeńskiego stosuŃu do wspołpracowników, okazywanie pomocy' w

szczególno ści pracownikom rozpo czynający m pracę w Teatrze,
7) przestrzeganie zasad dyscypliny ptacy, przepisów bhp i p.poż', Regulaminu pracy,

8) ptzesttzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i słuzbowej,
9) stałe podnoszenie kwaiifikacji zawodowych oraz doskonalenie form i metod pTacy,

10) zapobieganie sprzeniewierzeniu lub przywłaszczeniu majątku Teatru, jak równiez
innym sytuacjonr zagrażĄącym pracownikom lub działalności Teatru orazbezzwłoczne
zawtadamtanie o tym przełozonych,

11) dbałość o mienie Teatru'



RozdziałY
Postanowięnia końcowe

$8

1 . organizacj ę i porządek pracy otaz ZwIąZane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników określa
Regulamin pracy Teatru.

2' Pracownicy Teatru wykonują swoje zadania zgodnie z ustalonym zakresem obowiąkow.
3. Zmtanw regulaminie organizacyjnym teatru dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii

Organizatora.
4. Wszelki e zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności.

$e

1. Regulamin organizacyjny wchodziw Życle z dniem zatwierdzenia..

2. Z dnięm wejścia w życte niniejszego Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczas
Regulamin organtzacy1ny Teatru z dnla .ł{L.,^iL..H.$1...nadany zarządzentem Dyrektora

", 
". 

. Ą?..l.?.?9l. . . . .

Dyrektor

MlEj; |)' ';a,4 l 'i,{Ąlt
80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 16
tel./fax 34 1-01-23, tel. 34.1-12-09

Regon 190963610
NtP 584-035-71-49

Mieiskieso Teatru Miniatura w Gdań2ku

,łr",TiWW,"ź"
-.Rpłnrcld Pakafu kI... -..... -.....

Romuald Pokojski
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