
AUTORSKI PROGRAM MERYTORYCZNY

Batuckiego Osrodka Kultury na 7 sezonow kulturalnych

(od 2019/2020 do 2025/2026)

Dotychczasowy dorobek Baluckiego Osrodka Kultury

Biezaca sytuacja meryt oryczna Batuckiego Osrodka Kult ury (BOK) po 3 latach kierowania przeze mni e

osrodklem wyn ika bezposredn io z realizacj i programu przedloionego w poprzednim konkursie na

stanowisko dyrektora. BOKfunkcjonuje jako sprawny osrodek z 60-letnim doswiadczeniern insty tucji

kultury, ofe rujacv az w 4 lokali zacjach (po utworzeniu w 2018 roku osrodka terenowego Wyspa

Kultury na ul. Stawowej 28) uslugi kulturalne dla mieszkaricow Batut i zapewniajacv warunki dla

fun kcjonowania idei cent row aktvwnosci lokalnej istot nie otwierajac s i~ na potrzeby kulturalne

i mozliwoscl srodow isk lokalnych. Ponadto tr zy kornorki merytoryczne uzyskaly profile kierunkujace

ich dziafania w szczegolne obszary zadari sta tuto wych BOK:

- anlrnacie spoteczno -kulturalna >- Centrum Animacji i Rewit alizacji RONDO - inicjator dziafari

animacyjnych poza sledziba BOK, w przest rzeni Balut i w ot warty ch przestr zeniach obszarow

rewitalizowanych, regionalny lider animacji juz dwukrot nie realizujacv Forum Anim atorow Kultury

jako irnpreze wym iany doswiadczen animato row z calego kraju; realizato r Festiwa lu Kultury Szkolnej

w wym iarze animacyjnym.

- edukacje kulturowa > Cent rum Edukacji Kulturowej NA ZUBARDZKIEJ- realizator najwiekszvch

lodzkich projektow z zakresu edukacji kulturowej : LATO Z KULTURI\ (dwukrot nie ju i finansowa ne ze

srodkow MKiDN), Sarnorzadowv Uniwersytet III Wieku oraz Festiwal Kult ury Szkolnej - w wymiarze

edukacyjnym.

- upowszechnianie kultury - Centr um Tworczosci LUTNI - realizator przegladow i festiwali, spotka ri

z cyklu Gwiazdy w Baluckim, realizator arty stycznego wym iaru Festiwa lu Kult ury Szkolnej .

Te tr zy korno rki merytoryczne w zakresie administracyjnym , organizacyjnym i promocyjnym

wspomagane S'l prze pierwsza tego typu kornorke organizacvjna w st rukturach mi ejskich osrodkow

kultury - Dzial Organizacyjno-Administ racyjny - zapew niajacv organlzacvjna obsluge meryt orycznych

dziafari pozostatych kornorek.



5t ruktura taka pozwoJifa na rozw6j Batuckiego Osrodka Kultury poprzez powotanie osrodka

terenowego i stanow i podstawe stopniowego profesjonali zowania dziatar\ z obszaru organizacji i

administracji dziataniami kulturalnymi or az ich prornocja w mediach.

BOK w roku biezacvrn znaczaco poprawit takze warunki realizacji zadar\ z zakresu ustug kultura lnych,

obstugi aktvwnosci lokalnych, a w szczegolnosci realiza cje edukacj i kulturowej dzieki realizacj i

projektu inwestycyjnego Baluckie Pracowni e Edukacji Kulturalnej dofinansowanego przez MKiDN

i sluzacego nowoczesnemu i profesjonalnemu wyposai eniu 5 pracowni edukacji kulturowej BOK.

Ponadto projekt remontu i adaptacji do nowych funkcji budynku przy Limanowskiego 166 - gl6wnej

siedziby BOK i siedziby Centrum Anima cji i Rewitalizacji RONDO - zostal wpi sany na liste projekt6w

st rategicznych Miasta i oczekuje na podpi sanie umowy 0 dofinansowanie ze srodkow unijnych

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Realizacja projektu jest moiliwa dzleki

przygotowaniu i zakupieniu stosownej doku ment acji w roku 2017 ze srodkow MKiDN oraz UMl.

Dotychczasowy dorobek BOK to oczvwi scie takze dokonania 60-tat jego historii, ale ich szczegotowa

prezentacja nie jest celem niniejszego dokumentu .

Warto jednak wspornnlec, ze zmiany organizacyjne i zmiany w zarzadzaniu instvtucja w ostatnich

latach doprowadzity rniedzv innymi do:

- zwiekszenia zakresu i tempa podnoszenia kwalifikacji pracownik6w zespolu,

- zdynamizowania procesu pozyskiwan ia zew net rznvch srodkow na dzialan ia merytoryczne

i inwestycje;

- premiery pierw szego w historii BOK mu sicalu mtodziei owego " Przyjaciel Deszcz" ;

- zapewnie nia warunk6w dla funkcjonowania zespol6w senior6w, w tym najbardziej znanego w l odzi

teatru seniora "Podtekst" ;

- rozwoju teatralnej grupy dzleciece] ,,25 godzina" , udanej premiery w roku 2019 i kwal ifikacji do

og61nopolskiego przeglad w Plocku (pierwszej w historii zespolu);

- utworzenia stale] wystawy prac Pani Jadwigi Janus i dzieki statej wsp61pracy z rodzinq jej dalszego

rozwijania i udostepniania w nowych formach;

- rozwoju wielu form statych i wydarzer\ realizowanych w BOK.



Planu ukierunkowania funk cjonowania instytucji kultu ry w strone idei centrow aktvw nosci

lokalne], kcncentrujacvch sio: na dzia/aniach z zakresu animacj i spo/eczno-kult uralnej wobec

srodowiska, wykraczaj'l cych swoim zakresem oddzia/ywania poza siedzibe instytucji kultury i jej

bezposredn le otoczenie.

Juzobecnie idea centrow aktvwnoscl lokalnej zostala istot nie wl'lczona w funkcj onowa nie SDK.

Jednak proces ten wymaga jeszcze wielu dzialari przede wszystkim skoncent rowanych na

podnie sieniu kompetencji pracowni k6w SDK w tym zakresie oraz wykreowaniu rnozhwosci znacznej

poprawy komunikacji z odb iorcami kult ury i zbudowaniu wizer unku SDK jako miejsca dostepnego

w czasie wolnym mieszkaricow i zaspakalajacego specyficzne pot rzeby aktvwnoscl wo lnoczasowej

w obszarze kultury. GI6wna idea nini ejszego auto rskiego programu merytorycznego SDK zak/ada

powo/anie Ba/uckiej St refy Kultury Czasu Wolnego - idei Iaczace] instyt ucje kultury, organ izacje

pozarzadowe, grupy nieformalne, artyst6w, tw6rc6w zawodowych i amatorskich, firmy i osoby

prowadzace dzialaln osc gospodarcza zwiaza na z obszarem kultury do zbudowania na terenie Sa/ut

strefy akceptacji dla idei kultury czasu wo lnego i prornujacej modo: na kulture w czasie wo lnym . To

wyzwa nie na kilka lat dzlalari, kt6re w swej istocie wykracza poza sledzlbe SDK i bezposred nie

otoczenie plac6wek SDK i ingeruje w budowanie spolecznosci Balut wok61idei aktywnego

uczestnictwa w kulturze w czasie wolnym. Szczegolowv plan realizacji tej idei zamieszczony zostanie

w harmonogrami e dzialari w dalszej czesci tego dokumentu .

Salucka Strefy Kultury Czasu Wolnego to takze idea pozwalajaca na powr6t do propozycj i organizacj i

Zielonych Szk6/ Kultury - idei wyjazd6w dla klas szkolnych, w r6inym wi eku, do podl6dzkiego

osrodka w Grotn ikach bedacego w dyspozycji miejskiego schron iska mlodzi eiowego. Wyjazd6w,

kt6rych program merytoryczny bylby w catosci programem edukacji kulturowej, uwzglednlajacvm

takze wizyty w miejskich artystyczny ch insty tucjach kultury.

Proponowany program mery toryczny zaklada realizacje kluczowego celu wvnikajacego z zadan

statutowych SDK: budowanie spoleczeristwa aktywnie uczestniczacego w kulturze w czasie wolnym.

Celem staje sio: zatem aktywne uczestniczenie mieszkancow Salut i lodzi w kulturze w czasie wo lnym,

tzn.:

• przygotowywanie sie do odbioru kultury,

• przygoto wywanie sie do tworzenia kultury,

• twor zenie,

• dzielenie sio: tworczoscla wtasna,



• obcowanie z tworczosc la innych,

• kreatywne i z poszanowaniem kreatvwn osci obcowanie z innymi.

Inaczej mowlc celem jest ksztaltowa nie aktywnej postawy mieszkaricow Batut wobec kultury, czyli:

• wyposaie nie lch w wledze 0 kulturze i kompetencje zwiqzane z uczestn ictwem w kult urze

gl6wne zadanie Centrum Edukacji Kulturowej BDK;

• ksztaltowa nie pozytywnego stosunku do kultury i aktywnego w niej uczestniczenia - gl6wne

zadania Centrum Animacji i Rewitalizacji BDK;

• stwarzanie okazji do podejmowania zachowari zwiqzanych z aktywnym uczestnictwem

w kultu rze - gl6wne zadania Centrum Tworczosci BDK.

Proponowany sposob i zakres realizacji Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta lodzi wraz

z uwzgtednlenlem innych dokumentow strategicznych dotyczqcych lodzi.

Przedtoiony autorski program merytoryczny BDK, oparty na idei promocji aktvwnosci kulturalnej

w czasie wo lnym i utworzenia Ba luckiej Strefy Kultury Czasu Wol nego, bezposrednio oparty zostal na

Polityce Rozwoju Kultury 2020+ oraz st rategiach miasta w zakresie:

- odpowiada wizji lOOZ - MIASTO DTWARTEJ KULTURY I AKTYWNYCH MIESZKANCOW, tworzqc

warunki do tego aby na Batutach i w lodzi mogli sie rozwijac rnleszkancv ambi tni , posiadajqcy

aspiracje - taki e w obszarze aktvwnosci wolnocza sowej i kultura lnej;

- sprzyja podniesieniu poziom u aktvwnosci rnieszkaricow w czasie wo lnym i w obszarze kultury

zwiekszeniu i poglebien iu uczestnictwa w kult urze;

- sprzyja rozwijaniu kompetencji kultura lnych rnieszkaricow poprzez edukacje kulturowq;

- sprzyja rozwijaniu, wzmacnianiu i integracji pozainstytucjonalnej dzlalalnosci kult uralnej;

- stuiy poprawie dostepnosci, roznorodnosci i innowacvjnosci oferty kultu ralnej.



Propozycji dzialari slui<tcych pozyskiwaniu przez instvtucie kult ury zewnetrznvch srodkow

f inansowych na dzialanie merytoryczne i/lub inwestycje.

Przedtoi ony plan zaklada dwa glowne kierunki pozyskiwania srodkow zewne t rznvch:

• pozyskiwanie srodkow i zasobow bezposrednio dostepnvch w samym srodowisku - podmi ota ch,

firma ch, osobach zainte resowanych prornocjq Balu t i idei kultury czasu wolnego oraz prornocjq

wla snego wizerunku przy tej idei;

- pozyskiwaniu srodkow MKiDN oraz innych srodkow publicznych ze wzgledu na istotne wpisywanie

sill planu w cele dziafari z obszaru kultury, edukacj i, int egracji spotecznej, rewitalizacji - wielosc

powia zanvch klerunkow siegania po srodki stwarza wieksze szanse na ich pozyskiwanie, podobnie jak

partn erstwo.

Plan zroinicowania dziatalnosci eduk acyjno -warsztatowej uwzglednla lace] roine grupy spoleczne

oraz zasoby infrastrukturalne instytucji kultury.

Caloscdotychczasowych dzialan BDK oraz catosc przedktadanego autorskiego planu opiera sill na

zaloieniu budowy oferty skierow anej do kaidej z grup spotecznych i kaidej z grup wiekowych

mleszkancow Balut i Miasta, ale takze do nie dzielenia tej ofert y i jej rDinicowan ia. Dostepnosc

i atrakcvj nosc dla wielu grup spotecznych i wieko wych oferty kultury w obszarze czasu wolnego

zakfada jej integracje w tym wymiarze, w jaki doste pna ona byc powinna dla kaidego. Mamy jednak

swladornosc, ze pornledzv poszczegolnvrn i grupami spolecznymi i wiekowymi istniejq duze roznlce

w zakresie potrzeb uczestnictwa w kulturze, wvobrazeri tego uczestnictwa i jego zakresu. Niezwykle

istotne w tym zakresie s~ zaplanowane dziatania animacyjne, ktore rozpoczvnaja kaidy z eta pow

przedloionego planu i pozwalaja na rozpoznanie roznic i specyfiki, a [ednoczesnie ich rozsadna

i rnozliwa integracje w zakresie przedkfadanej oferty .

Kluczowa role odegra takze w tym zakresie program szkolen i certyfikacj i anirnato row , instru ktor6w

oraz edukato r6w, kt6ry pozwoli uwrazliwi c osoby i podmi oty zaangaiowane w ldee BSKCW na

specvfike i cdrnl ennosc poszczeg61nych grup.

Plan wspolpracy m i~dzy Instvt ucja kul tury a podmiotami zewnet rznvrni i tym samym opisem

sposobu pelnienia funkcj i kulturalnej , edukacyjnej, spolecznej, integracyjnej w srodow isku.



Calosc idei utworzenia, rozwoju i promocji Baluckiej Strefy Kultury Czasu Wolnego oparte jest na idei

wsp61pracy z wszelkimi podmiotami zewnetrznvrni w obszarze kultury czasu wol nego oraz zajecia

w tym srodowisku miejsca cent ralnego, koordynu jqcego i certyfikujqcego. Dokonana w ten spos6b

integracja os6b i podmiot6w wok6 1kult ury czasu wolnego przvczvnic ma si~ w pierwszej kolejnosci

do zmiany wizerunku Balut jako dzielnicy, a w konsekwencji (6 i 7 rok zloionego planu) do rozbudowy

i promocj i idei l6di Miastem Kultury Czasu Wolnego.

Plany komunikacyjno-promoeyjne na rzecz swia domego kreowania wlzerunku instytueji kultury

Juz obecnie BDK dysponuje wdrozo na w 20 17 roku st rategiq informacyjnq i promocyjnq. Jednak w raz

ze wzrostem kompe tencji pracownik6w BDK, a przede wszystkim ich doswladczenia w swiadornvrn

korzystanlu z narzedzl budowan ia wizerunku planowan e jest rozwi janie i doskonalenie strategii.

B~d z i e to postepowalo wraz ze wzrostem rnozliwosci Dzialu Drganizacyj no-Admi nistracyjnego

I przewidziane jest na okres dw6ch pierwszych planowanych sezon6w kulturalnych. Dzialaniami

zmierzajqcymi do tego efekt u bedzle stabi lizacja zat rudnlenia w tej kom6 rce, dalsze szkotenie

zaawansowanych kompetencji i systematyczne aktualizowanie st rategii info rmacyjno-pro mocyj nej

BDK.

W konsekwencji realizacji zaloionego planu BDK powini en wypracowac sobie pozvcje koordynato ra

i Iidera idel strefy kultury czasu wo lnego - najpierw na terenie Balut a potem takze poza granicami

dzielnicy.

\



Harmonogram celow i zadari na planowany okres 7 sezonow kulturalnych

Sezon
Zaloione cele

Planowa ne dzlalania stuzace realizacji

kultura lny cel6w

1 sezon Inlegracja srodowi sk dziatajacvch oraz Dopracowanie i prezent acja

planu swiadczacvch ustugi i ofe rty srodowiskowa koncepcji inlegracj i

wo lnoczasowe na Batulach wok ol dziatari w zakresie Bafuckiej Sl refy
2019/2020 programu wsp61nej promocji oferl y Kulturv Czasu Woln ego - poszukiwanie

poprzez Balucka St refe Kull ury Czasu ewenl ualnej lepszej nazwy.

Wolnego
Zaproszenie do wspolpra cv inslytucji

kulturv, placowek oswlatowvch,

Rozpoznanie potrzeb mieszkaric6w Ba/ul organizacji pozarzadowvch, artvstow,

w zakresie uczestnlctwa w kultu rze w grup nieformalnych, firm i inny ch

czasie wolnym. podrn iotow dzlatajqcvch w obszarze

kull ury wol nego czasu i swiadczacvch
Aktualizacja st rategii rozwoju BDK ustugi wo lnoczasowe.

Dopracowanie zasad wsp61nej wymiany

informacj i 0 ofercie i promocji oferty

form slatyc h w ram ach BSKCW.

We wspolpracv z uczelni ami wvzszvrni

przeprowa dzenie ponownych badari

zwiazanvch z uczestnictwem w czasie

wo lnym rnieszkancow Balul i glow nvch

barier rozwoju kulturv czasu wolnego.

Dgloszenie nowej sl raleg ii rozwoju BDK

uwzglednlajace] idee Bafuckiej Slrefy

Kull ury Czasu Woln ego (BSKCW).

2 sezon Animacja do korzyslania z oferly BSKCW Przeprowadzenie promo cji oferly

planu w r6inych srodowiskach lokalnych i BSKCW.

sasiedzkich zwlazanvch z obieklami BDK.
2020/2021 Przygolowanie mechanlzrnow i

Budowanie mechanizm6w l ransferu

rozwlazari zapewnlajacvch [akosc oferty
al rakcyjnych elernentow oferly BSKCW

BSKCW.
porniedzv osiedlami i obiektarni

partnerow BSKCW.

Slopniowe rozszerzanie otertv BSKCW

poza obszar form slatych.
w spolnle z uczelniami wvzszvrni i

organizacjami pozarzadowvrni

op racowa nie programu szkoleri i

certyfikacj i animal or6w, edukatorow i

instruktorow kullury w rama ch BSKCW.

Dpracowan ie oferty cyklicznych

\
\,



wy darzen dla niezawodowych tworcow

kultury i odbiorcow kultury

nieprofesjonalnej w ramach BSKCW.

3 sezon Uzyskanie efekt u rozpoznawalno sci Podjecie prac nad zasadami i warunkami

planu BSKCW na terenie calego miasta w promocji media lnej oferty Baluckiej

2021/2022 gminach przyleglych. St refy Kultury Wolnoczasowej poza

obsza rem Balut i poza granicami Mi asta.

Wdroienie prograrnu szkoleri

i certyfikacji animatorow, edukatorow

i inst rukto row kultury w ramach BSKCW

jako warunku pramocji ofe rty.

4 sezon Identyfikacja Batut z kultura czasu Wdroienie i promocja oferty cyklicznych

planu wolnego w swiadornosci mieszkaricow wydarzen dla niezawodowy ch tworcow

2022/ 2023 Miasta kultu ry i odblorcow kultury

niepro fesjonalnej BOK w ramach BSKCW.

Int ensyfikacja dziatari animacyjnych

i promocyjny ch poza terene m Balut -

rozpoczecie prac anim acyjnych i

informacyjno·p ram ocyjny ch nad

ksztaltowaniem wize runku Balut jako

mie jsca bogatej ofer ty kultu ry czasu

wo lnego.

5 sezon Ksztaltowanie koordynacyjnej Rozwoj oferty Dzialu Organizacyjno-

planu i centra lnej ral i BOKw budowaniu Adm inistracyjnego BOK dla innych

2023/2024 kultury czasu wolnego na terenie Balut. pod mlo tow w ramach BSKCW.

Przejecie odpowle dzlalnosci za jakosc Sprzedai tej oferty lub barter w ramach

kultury czasu wolnego na terenie BSKCW.

dzielnicy, dostepnosc i at rakcvjnosc.
Ostateczna certyf ikacja wszystki ch

anima torow, instru ktorow i edukatorow

dzialajacvch w ramach BSKCW.

6 sezon Rozpoczecie prac nad rozbudowa BSKCW Pozyskanie do wspolpracv innych

planu na inne dzielnice Miasta - pilota i idei miejsk ich osrodkow kultury, takze

2024/2025 l od! Miastem Kultury Czasu Wolnego poprzez wlaczenie ich w struktury BOK.

Rozbudowa oferty DO·A BOK dla innych

miejskich osrodkow kultury (instytucji

kultury).

Sto pniowa migracja oferty

wo lnoczasowej pcmi edzv dzielnicami

,



Miasta w ramach wspolpracv

koordynowanej pr zez BOK.

7 sezon Organizacja wydarzeri arty stycznych Wdroienie cyklicznych wydarzeri dla

planu z zakresu kultury czasu wolnego 0 tworcow nieprofesjonalnych lub

2025/2026 zasiegu i dostepnosci poza terenem Bafut polprofesjonalnvch oraz wydarzeri dla

(na terenie calego Mia sta lub szerzej) odbiorcow kultury wolnoczasowej

o szerokim zasiegu realizacji (wiele

punktow na terenie Miasta oraz

regionu) .



Koncepcja organizacyjn a dzialalnosci Baluckiego Osrodka Kultury

uwzgl'ldniaj~c~kierunki i harmonogram zmian w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

slui~cych racjonalizacji kosztow administ racj i i obslugi instytucji kultury

Obszerne zmiany w organizacyjnej dzialalnosci Batuckiego Osrodka Kultury zostalv przez mnie

wprowadzone w ostat nich latach funkcjon owania osrcdka . Mi~dzy innymi dwukrotnie modyfikowano

regulamin organizacyjny BOK, w wyn iku czego doprowadzono do zmian w zadaniach i profilach

kom6rek merytorycznych oraz utworzono Dzial Organizacyjno-Admi nistra cyjny, kt6ry przejal

wlekszosc zadari zwiazanvch z admini stracjq zasobami BOK, obstuga organlzacvjna wvda rzeri,

zakupami wyposaienia i materiat6w, prowadzaniem dziatan promo cyjnych i informacyjnych

w za kresie wydarzen wvmegajacvch najwieksze] promocji oraz obsluga graflczna,

Wprowadzone zmiany pozwo lily na profesjonalizacje na stanowiskach, precyzyjne okreslenie

stanowisk i przypisanych do nich zakres6w zadan i wzrost jakosci ich realizacj i.

Wprowadzonv zostal takie nowy regulamin oceny jakosci pracy i kompete ncji pracowni k6w,

w wynik u kt6rego zracjo nallzowan e zostaty zasady rozdzielania premii i nagr6d oraz prow adzenie

polityki personalnej .

Zgodnie z przvjetvm! zatoieniami wprowadzonv zostat takie outsourcing dotvczacv dziatan

zwiqzanych z obstuga akustycznq i oswiet leniowa wvdarzeri.

Jednoczesnie zmiany organizacyjne przyniosty powo !anie osrodka terenowego BOK Wyspa Kult ury,

w konsekwencji zwlekszenie dostepn osci do ofert y kulturalnej mieszkancow Batut i zwiekszenie

przychod6w BOK.

Wprowadzone zmiany dokonaty sie bez zwiekszenla zat rudnienia w BDK, kt6 ry obecnie posiada

najwieksza siec plac6wek sposrod wszystkich t6dzkich osrodkow kultury.

Profesjonalizacja zespo!u i nowa organiza cja pracy pozwoli!a takie na zwiekszenie mozllwosci BDK w

pozyskiwaniu srcdkow zewnetrznvch zar6wno na dziatania merytoryczne jak i na inwestycje.

Na kolejne lata przedstawia m koncepcje nastepujacvch zmian organizacyjnych:

• Stala ewaluacja i zmiany zasad funkcjonowania BOK - doskonalenie przepis6w

wew netrznvch regulujacvch funkcjonowanie plac6wki , w tym:



o instruk cji kancelaryjnej okreslajacej obieg dokument6w - wymaga ona aktualizacji,

dostosowania do nowych form komunikacji elektronicznej i nowej st rukt ury BOK;

o regulaminu wynagradzania w zakresie zasad naliczania i przyznawania premii

uznaniowej - proponuje przeznaczenie na fundu sz premii srodkow z przychod6w

wlasnych BOK i powiazanie wvsokosci tego funduszu z przychodami wypra cowanymi

w roku poprzednim - rozwlazanie tak ie spotkalo si<: wste pnie z akceptacja wlekszosci

zatogi (6B%), wymaga jedna zmiany regulaminu uzgodnionej z organizacja

zwiazkowa,

o regulaminu wynagradzania w zakresie zasad naliczania dodat ku staiowego

prowadzacego do wiekszego powiazania dodatku staiowego ze staiem pracy w

obszarze kultury i na stanowiskach zbliionych do stanowisk obecnie zajmowanych - 

rozwiazanie takie spotkalo sie wstepnie z akceptacja cz<:sci zalogi (55%), wymaga

jednak zmiany regulaminu uzgodnionej z organlzacja zw lazkowa.

o Ograniczenie odtwarzania stanowisk po przejsciu pracownik6w na ernervture lub po

odejsciu pracy i jednoczesnym dzieleniu si<: zadaniami i wynagrod zeniem 

rozwiazanie takie akceptowa ne jest tylk o przez czesc zalogi (45%). Rozwiazanle to

pozwolitoby na wykorzystanie uwoln ionych w ten spos6b etat6w na potrzeby

zat rudnienia pracownik6w w zwiazku z nowymi zadaniami BOK i planami zmian

merytorycznych.

• Aktualizacja strategii rozwoju BOKi mechanizrnow jej rozwijania .

• Doskonalenie zasad wsp61pracy porniedzv korncrkami BOK - Dalsze modyfikow anie systemu

kontroli zarzadczej wvnlkajace ze zmian w kompetencjach pracown ik6w i rozkladzie zadari

porniedzv kom6rkami instytu cji.

Jei eli ze srodkow ZIT bedzie prowadzona modern izacja budynku przy Limanowskiego 166 konieczne

bedzle przeniesienie dzlalari merytorycznych CAiR RONDO do pomieszczen Wyspy Kultu ry oraz

wynajem wiek szej liczby pornieszczeri od ZSO Nr 4 - adrnlnistrujacego budyn kiem. Zmiana ta pozwoli

jednak na uzyskanie odrebnego wejscia do pornieszczeri Wyspy Kultury, niezaleinego od wejscta do

szkoty i zwiqkszv dostepnosc do oferty osrodka w czasie wo lnym od pracy szkoty . Po zakonczeniu

moderni zacji budynku proponowalbym zachowa nie rozszerzonej liczby pomi eszczeri i podtrzymanie

szersze j oferty Wyspy Kultury, to wlazalobv si<: tez z koniecznoscia zwiekszenla zat rudnienia 0 min .

jeden etat instruktora lub animatora.

Pozostale zmiany organizacyjne zwiqzane sa bezposrednio z wdra ianiem siedmioletniego planu

Baluckiej Strefy Kultury Czasu Woln ego. Konieczne jednak do tego zat rudnienie nowy ch pracownik 6w



zaktadam, ze wykorzystam liczbe etat6w zaoszczedzona w wyniku ograni czenia odtwarzania

stanowisk po pracownika ch odchcdzacvch na ernervture lub odchodzacvch z pracy w BDK.

Calosc tych planowanych zmian nie bylaby moiliwa bez podwyiki wvn agrodzeri, jaka nastapita

w 2019 roku - operacja ta stworzyla realne warunki rozwoju BDK.




