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Pan
Bartłomiej Dyba –Bojarski
Radny Rady Miejskiej w Łodzi  

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, złożoną w dniu 16 grudnia 2021 
r. w sprawie dokumentów wewnętrznych, procedur i regulaminów w Miejskiej Strefie 
Kultury w Łodzi uprzejmie informuję, że część dokumentów wewnętrznych, 
nie podlegających opiniowaniu, takich jak np. Kodeks etyki,  Regulaminy z zakresu 
zamówień publicznych zostały już wprowadzone w instytucji. Regulacje 
i poszczególne dokumenty wdrażane są i opracowywane z uwzględnieniem hierarchii 
aktów wewnętrznych oraz przepisów prawnych narzucających sposób wprowadzenia 
dokumentów. Regulamin organizacyjny, po zaopiniowaniu przez organizacje 
związkowe i stowarzyszenia twórcze, w dniu 21 grudnia przekazany został do opinii 
Organizatora (zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r., 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2020 r., poz. 19). 
Procedura związana z uzyskaniem opinii związków zawodowych działających 
w instytucji trwała 30 dni. W dniu 17 grudnia do Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi 
wpłynęły ponadto opinie od stowarzyszeń twórczych. 

Od dnia 30 listopada trwa ponadto procedura konsultacyjna Regulaminu Pracy. 
Organizacje związkowe zwróciły się do dyrektora z pismem wydłużającym 
proponowany termin wydania opinii do ww. dokumentu do dnia 15 stycznia 2022 r. 
W dniu 17 grudnia organizacje związkowe otrzymały ponadto do zaopiniowania 
projekt Regulaminu Wynagradzania. Zakresy obowiązków pracowników Miejskiej 
Strefy Kultury w Łodzi uaktualniane są w trybie bieżącym. Większość pracowników 
nie zmieniło zakresu obowiązków i pracuje na swoich dotychczasowych 
stanowiskach. Dopiero po wprowadzeniu w życie Regulaminu Organizacyjnego 
i Regulaminu Pracy możliwe będzie dostosowanie struktury zatrudnienia do przyjętej 
organizacji pracy w instytucji. 



Informuję jednocześnie, iż Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. połączenia 
samorządowych instytucji kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury 
Młodych, Ośrodka Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Widzewskich 
Domów Kultury realizował zadania określone Zarządzeniem Nr 5425/VIII/20 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 października 2020 r. Pani Pełnomocnik Aleksandra 
Podębska, w ramach realizowanych zadań m.in. przygotowała projekty dokumentów 
wewnętrznych w tym regulaminów, które zostały przekazane w dniu 2 listopada 
2021 r. do p.o. Dyrektora Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi. Zakres realizowanych 
czynności obejmował ponadto m.in. czynności o charakterze technicznym 
oraz prawno-organizacyjnym i finansowym i nadzór nad pracami organizacyjno-
finansowymi związanymi z procesem łączenia.  

    

                                                                                          Małgorzata MOSKWA-WODNICKA
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