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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, zwany dalej 

„Teatrem” jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego, posiadającą osobowość prawną, prowadzącą 

samodzielną gospodarkę finansową i działającą na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej 

„Ustawą”,  

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 2094), 

3) Statutu Teatru nadanego uchwałą nr XXIII/557/20 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 29 października 2020 r. z póź. zm., zwanego dalej 

„Statutem”.  

2. Teatr jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy. 

 

§ 2 

1. Regulamin Organizacyjny (zwany dalej „Regulaminem”) określa: 

1) zasady kierowania Teatrem, 

2) wewnętrzną strukturę organizacyjną Teatru,  

3) zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej, 

4) zasady podpisywania dokumentów, 

5) zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych. 

2. Regulamin jest podstawowym aktem normującym wewnętrzną organizację Teatru. 

3. Podstawą opracowania i przyjęcia Regulaminu jest art. 13 ust. 3 Ustawy. 

 

§ 3 

1. Organizacja, funkcjonowanie oraz zasady zarządzania Teatrem opierają się, 

z zastrzeżeniem postanowień Statutu i przepisów odrębnych, na jednoosobowym 

kierownictwie, służbowym podporządkowaniu, podziale czynności służbowych 

oraz na indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 

2. Teatr działa w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe 

oraz zgodnie z rocznym planem pracy.  

3. Gospodarowanie środkami publicznymi odbywa się w sposób celowy i oszczędny 

z uwzględnieniem szczególnej staranności przy ich wydatkowaniu. 

4. Inwestycje, dostawy i usługi realizowane są po wyborze najkorzystniejszej oferty 

zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych i w oparciu o regulacje 

wewnętrzne. 



3 

ROZDZIAŁ II 

Organizacja i zarządzanie 

 

§ 4 

1. Teatrem kieruje Dyrektor, zwany dalej Dyrektorem Naczelnym, odpowiedzialny 

za całokształt działalności Teatru. 

2. Dyrektora Naczelnego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

w trybie przewidzianym Ustawą oraz Statutem. 

 

§ 5 

1. Dyrektor Naczelny zarządza Teatrem przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz 

bezpośrednio mu podległych kierowników komórek organizacyjnych, a także 

pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy. 

2. Dyrektor Naczelny jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników 

Teatru. 

3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Teatru wykonuje 

Dyrektor Naczelny. 

4. Do zakresu działania Dyrektora Naczelnego należy realizacja celów i zadań Teatru 

poprzez: 

1) kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową 

i administracyjną Teatru, 

2) podejmowanie działań w sferze organizacyjnej, merytorycznej 

i artystycznej, zapewniających funkcjonowanie Teatru na najwyższym 

poziomie artystycznym,  

3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia 

Teatru, 

4) sprawowanie nadzoru artystycznego nad procesem produkcji nowych 

przedstawień, 

5) dobór i właściwe wykorzystanie kadr oraz podnoszenie ich kwalifikacji, 

6) dobór i właściwe wykorzystanie osób współpracujących, 

7) ustalanie planów merytorycznych, artystycznych i finansowych oraz nadzór 

nad ich realizacją, 

8) gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi pozostającymi 

w dyspozycji Teatru, 

9) organizację pracy oraz określenie zadań poszczególnych komórek 

organizacyjnych, 

10) organizację oraz nadzór nad realizacją cyklicznych wydarzeń artystycznych 

Teatru, w szczególności prowadzenie polityki repertuarowej 

oraz wyznaczanie kierunków podejmowanych przedsięwzięć artystycznych, 

11) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. 
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§ 6 

1. Dyrektor Naczelny może ustanawiać pełnomocników do dokonywania 

określonych czynności faktycznych i prawnych w imieniu Teatru ustalając zakres 

umocowania pełnomocników w udzielanym pełnomocnictwie. 

2. W czasie nieobecności Dyrektora Naczelnego zastępstwo we wszystkich 

kwestiach organizacyjnych i merytorycznych pełni Zastępca Dyrektora lub 

pełnomocnik wyznaczony w tym zakresie przez Dyrektora Naczelnego. 

3. Wyznaczony pracownik przy wykonywaniu swoich zadań działa w granicach 

określonych pełnomocnictwem udzielonym przez Dyrektora Naczelnego.   

 

§ 7 

1. Formą zarządzania są wydawane przez Dyrektora Naczelnego wewnętrzne akty 

normatywne w postaci: 

1) zarządzeń, 

2) regulaminów, 

3) instrukcji, 

4) poleceń służbowych. 

2. Dyrektor Naczelny określa zasady przygotowania, obiegu, przechowywania 

i niszczenia dokumentów. 

§ 8 

1. Wewnętrzne zasady funkcjonowania Teatru określane są w drodze zarządzeń 

Dyrektora Naczelnego, z zastrzeżeniem postanowień Statutu i Regulaminu oraz 

przepisów odrębnych. 

2. Dla zarządzeń Dyrektora Naczelnego prowadzi się rejestr. 

 

§ 9 

1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Teatru tworzą komórki organizacyjne 

stanowiące zespoły pracowników o statusie działów i zespołów oraz samodzielne 

stanowiska pracy wymienione w schemacie organizacyjnym stanowiącym 

Załącznik do Regulaminu. 

2. Komórkami organizacyjnymi o statusie działu kierują kierownicy wyznaczeni 

przez Dyrektora Naczelnego. 

3. Kierownicy bezpośrednio kierują i nadzorują działalność podległych im komórek 

organizacyjnych zgodnie z zakresem zadań, kompetencji i odpowiedzialności 

ustalonymi przez Dyrektora Naczelnego. 

4. Komórki organizacyjne o statusie zespołu są wewnętrznymi komórkami 

organizacyjnymi w dziale, realizującymi przydzieloną im część zadań działu, 

podległymi bezpośrednio kierownikowi działu i pośrednio Dyrektorowi 

Naczelnemu. 
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5. W ramach działu lub poza strukturą działu mogą być tworzone samodzielne 

stanowiska pracy realizujące przydzielony im zakres zadań. Samodzielne 

stanowiska pracy mogą tworzyć zespół niewchodzący w skład działu. 

6. W ramach zespołu mogą być tworzone dodatkowe wewnętrzne komórki 

organizacyjne w celu realizacji określonych zadań. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Podpisywanie dokumentów 

 

§ 10 

1. Dyrektor Naczelny podpisuje dokumenty w sprawach należących do zakresu 

działania Teatru. 

2. Podpisywanie dokumentów odbywa się jednoosobowo, z wyjątkiem oświadczeń 

w zakresie praw i obowiązków majątkowych Teatru, które podpisują dwie osoby, 

to jest Dyrektor Naczelny (lub osoba przez niego upoważniona) przy 

kontrasygnacie Głównego Księgowego. 

3. W czasie nieobecności Dyrektora Naczelnego dokumenty podpisuje Zastępca 

Dyrektora lub pełnomocnik wyznaczony w tym zakresie przez Dyrektora 

Naczelnego. 

§ 11 

1. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub samodzielne stanowiska podpisują 

dokumenty oraz korespondencję o charakterze wewnętrznym (informacje, 

wnioski, projekty pism i dokumentów, korespondencję wyjaśniającą oraz inne 

materiały i opracowania). 

2. Dokumenty o charakterze wewnętrznym kierowane do Dyrektora Naczelnego 

przez osoby inne niż wskazane w ust. 1 powinny być podpisane przez pracownika 

przygotowującego dany dokument oraz zaopiniowane przez bezpośredniego 

przełożonego tego pracownika w celu zapewnienia prawidłowości i należytej 

koordynacji pracy Teatru. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Struktura organizacyjna Teatru 

 

§ 12 

1. Strukturę organizacyjną Teatru według zadań komórek organizacyjnych 

i samodzielnych stanowisk pracy określa schemat organizacyjny Teatru 

stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu. 
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2. Schemat organizacyjny Teatru obejmuje zarówno stanowiska wynikające 

ze struktury etatowej Teatru, jak i pozostające poza strukturą etatową Teatru. 

 

§ 13 

1. W skład struktury organizacyjnej Teatru wchodzą: 

1)  Dział Artystyczny, a w nim: 

a) Zespół Artystyczny, 

b) Inspicjent, 

c) Specjalista ds. Organizacji Pracy Artystycznej, 

2) Dział Finansowo – Księgowy, a w nim: 

a) Główny Księgowy, 

b) Specjalista Księgowy – Kasjer, 

c) Specjalista ds. Kadr i Płac, 

3)  Dział Marketingu i Promocji, a w nim: 

a) Sekretarz Literacki, 

b) Specjalista ds. Sprzedaży, 

c) Specjalista ds. Public Relations, 

d) Zespół ds. Promocji i Komunikacji, 

4) Dział Administracyjno – Gospodarczy, a w nim: 

a) Zespół ds. BHP i ppoż., 

b) Zespół Pracowników Gospodarczych, 

c) Archiwum Teatralne, 

d) Specjalista ds. Informatycznych, 

5) Dział Techniczny, a w nim: 

a) Zespół Realizacji Oświetlenia, 

b) Zespół Realizacji Dźwięku i Multimediów, 

c) Zespół Garderobianych, 

d) Zespół Montażystów i Rekwizytorów, 

6) samodzielne stanowiska pracy: 

a) Specjalista ds. Programowych, 

b) Sekretariat, 

c) Radca Prawny, 

d) Specjalista ds. Zamówień Publicznych, 

e) Inspektor Ochrony Danych. 

2. Dyrektorowi Naczelnemu bezpośrednio podlegają kierownicy działów, o których 

mowa w ust. 1 pkt. 1-5 oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych 

stanowiskach pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 6. 

3. Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają: 

1) Dział Administracyjno – Gospodarczy, 

2) Dział Techniczny, 
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4. Pracownicy zajmujący stanowiska określone w ust. 2 są odpowiedzialni przed 

Dyrektorem Naczelnym za: 

1) organizację i koordynację pracy w kierowanej komórce organizacyjnej, 

2) przestrzeganie procedur kontroli zarządczej, 

3) nadzór nad wypełnieniem obowiązków służbowych przez podległych 

pracowników,  

4) stałe uaktualnianie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności 

podległych pracowników oraz bieżące przedstawianie Dyrektorowi 

Naczelnemu propozycji zmian zakresu działania komórki organizacyjnej 

w związku ze zmianą przepisów, 

5) prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, 

6) prowadzenie dokumentacji zrealizowanych zadań, 

7) przygotowywanie i przekazywanie materiałów do archiwum, 

8) prowadzenie działań wynikających z ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Do zadań i obowiązków pracowników zajmujących stanowiska kierownicze 

należy: 

1) ustalanie i opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności 

dla podległych pracowników,  

2) ustalanie planu i czasu pracy oraz przydzielanie pracy podległym 

pracownikom, 

3) sprawowanie nadzoru nad pracą podległych pracowników w zakresie 

prawidłowości i terminowości jej realizacji,  

4) sprawowanie nadzoru i rozliczanie podległych pracowników z wykonania 

zleconych zadań,  

5) opiniowanie wniosków podległych pracowników, wnioskowanie w sprawie 

przyjmowania, zwalniania, awansowania, wyróżniania bądź karania 

pracowników,  

6) czuwanie nad przestrzeganiem postanowień wewnętrznych aktów 

normatywnych oraz innych dokumentów regulujących zasady i tryb pracy 

w Teatrze przez podległych pracowników, 

7) czuwanie nad przestrzeganiem zasad bhp i ppoż. przez podległych 

pracowników,  

8) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów wynikających z ustawy o ochronie 

danych osobowych przez podległych pracowników, 

9) sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy podległych pracowników 

oraz nadzoru nad przestrzeganiem zasad współżycia społecznego,  

10)  sprawowanie nadzoru nad przygotowywanymi umowami i kontrola 

ich realizacji w zakresie zadań podległej komórki organizacyjnej,  
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11)  prowadzenie racjonalnej gospodarki powierzonymi składnikami 

majątkowymi,  

12)  współdziałanie w zakresie realizacji zadań z innymi komórkami 

organizacyjnymi.  

6. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor 

Naczelny. 

§ 14 

1. W komórce organizacyjnej, w której nie utworzono stanowiska zastępcy 

kierownika, podczas nieobecności osoby kierującej zastępuje ją wyznaczony przez 

nią pracownik, w uzgodnieniu z przełożonym wyższego szczebla. 

2. Kierownicy komórek organizacyjnych mają obowiązek wzajemnego 

informowania się o wytycznych, rozstrzygnięciach i innych ustaleniach mających 

wpływ na prawidłową realizację zadań Teatru. 

 

§ 15 

Do wspólnych zadań wszystkich kierowników komórek organizacyjnych należy 

w szczególności: 

1) wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Naczelnego, 

2) zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań własnych i kierowanych 

komórek organizacyjnych oraz podległych pracowników, 

3) rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków podległych pracowników, 

a także w zakresie przyznanych kompetencji – osób trzecich, 

4) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji, planów i sprawozdań, 

5) opracowywanie zakresów obowiązków dla podległych pracowników 

oraz ustalanie zakresu ich praw i odpowiedzialności, 

6) prowadzenie wewnętrznej kontroli powierzonych zadań i dyscypliny pracy, 

7) prowadzenie dokumentacji zrealizowanych zadań, 

8) przygotowywanie i przekazywanie materiałów do archiwum, 

9) prowadzenie działań wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 16 

Do obowiązków wszystkich pracowników Teatru należy w szczególności: 

1) realizacja powierzonych zadań w ścisłej współpracy z innymi pracownikami 

Teatru, 

2) należyte, staranne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań przy 

wykorzystaniu wymaganej wiedzy, 

3) znajomość i przestrzeganie obowiązujących wewnętrznych regulaminów  

i zarządzeń Dyrektora Naczelnego oraz innych aktów normatywnych 

niezbędnych do prawidłowej realizacji powierzonych zadań, 
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4) realizowanie zadań w sposób wyczerpujący i kompleksowy z uwzględnieniem 

zasady szczególnej staranności, racjonalności i celowości, 

5) wykazywanie inicjatywy w toku realizowanych zadań. 

 

§ 17 

1. Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialności pracowników określają zakresy 

obowiązków danego pracownika przygotowywane przez kierownika komórki 

organizacyjnej, podpisane przez Dyrektora Naczelnego oraz danego pracownika. 

2. Etatyzację Teatru i jej zmiany określa Dyrektor Naczelny odrębnym zarządzeniem. 

3. Wykaz symboli literowych komórek organizacyjnych Teatru zawiera Załącznik 

nr 1 do Regulaminu. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy 

 

§ 18 

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy: 

1) nadzór nad pracą Działu Administracyjno – Gospodarczego, Działu 

Technicznego,  

2) zarządzanie, motywowanie i rozwój pracowników w podległych działach, 

3) koordynowanie realizacji zadań podległych działów, 

4) ustalanie, koordynowanie i realizacja harmonogramów miesięcznych działań 

w zarządzanych i wynajmowanych przestrzeniach, w tym: przygotowywanie 

planów merytoryczno – finansowych prowadzonych projektów 

oraz, w ustalonych terminach, sprawozdań z ich realizacji, konsultowanie 

i przekazywanie informacji na temat zapotrzebowań technicznych 

dla realizowanych projektów, 

5) udział w planowaniu działań komunikacyjnych, promocyjnych 

i brandingowych zarządzanych i wynajmowanych miejsc, 

6) negocjacje umów, zamówień i zleceń oraz dbałość o wydatkowanie środków 

zgodnie z zatwierdzonymi kartami projektów. 

 

§ 19 

1. Pracą Działu Artystycznego kieruje Kierownik Działu Artystycznego. 

2. Do zadań i obowiązków Działu Artystycznego należy w szczególności: 

1) kreowanie szeroko pojętego wizerunku artystycznego Teatru, 

2) podejmowanie działań mających na celu realizację planów artystycznych 

i merytorycznych Teatru w zakresie realizacji repertuarowych, 

3) współpraca z realizatorami premier i przedstawień w zakresie ich realizacji 
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zgodnie z przedłożonymi harmonogramami, 

4) planowanie, opracowywanie i koordynowanie harmonogramów pracy 

artystycznej, w tym tygodniowych planów pracy, 

5) rozliczanie artystów i realizatorów przedstawień z wykonanych zadań, 

wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych, 

6) planowanie, organizowanie i koordynacja wyjazdów Teatru poza jego 

siedzibę w kraju i za granicę. 

3. Dział Artystyczny wykonuje swoje zadania przy pomocy: 

1) Zespołu Artystycznego, 

2) Inspicjenta, 

3) Specjalisty ds. Organizacji Pracy Artystycznej. 

 

§ 20 

Do zadań i obowiązków Zespołu Artystycznego – poszczególnych jego członków – 

należy w szczególności:   

1) przygotowanie i opracowanie powierzonej roli i powierzonego zadania, zgodnie 

z ustaleniami i wymogami reżysera przedstawienia, 

2) uczestniczenie w próbach i przedstawieniach, zgodnie z harmonogramem pracy 

i rozkładem zajęć w siedzibie Teatru i poza jego siedzibą, 

3) uczestniczenie w nagraniach muzycznych niezbędnych do przedstawienia 

oraz w nagraniach w celach reklamowych, 

4) branie udziału w sesjach fotograficznych i filmowych, w terminach ustalonych 

przez Teatr, 

5) uczestniczenie w różnego rodzaju lekcjach i zajęciach pedagogicznych 

oraz warsztatach organizowanych przez Teatr,  

6) realizowanie wskazówek i wymagań reżysera, scenografa, choreografa 

lub innego twórcy przedstawienia,  

7) dbanie o kostiumy i rekwizyty oraz mienie Teatru, 

8) udostępnianie Teatrowi - w ramach zatrudnienia – swojego głosu, wypowiedzi 

(m.in. do prasy, radia, telewizji, internetu, banerów, plakatów, itp.) w celach 

archiwalnych oraz służących wszelkiej promocji i reklamie działalności 

statutowej Teatru, z zastrzeżeniem, że takie wykorzystanie nie będzie naruszać 

dóbr osobistych artysty.  

 

§ 21 

Do zadań i obowiązków Inspicjenta należy w szczególności:  

1) prowadzenie ścisłej współpracy z reżyserem podczas przygotowywania 

premiery, 

2) ustalanie z reżyserem planu pracy oraz uzgadnianie dokonywanych w tym 

planie zmian i poprawek, 
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3) organizacyjne kierowanie próbami i spektaklami, odpowiedzialność 

za punktualne ich rozpoczynanie się i prawidłowy przebieg,  

4) współpraca z kierownikiem technicznym, 

5) powiadamianie zespołu o zmianach rozkładu zajęć, harmonogramu, zmianach 

obsadowych, 

6) koordynowanie współpracy pomiędzy reżyserem, Zespołem Artystycznym, 

a pracowniami technicznymi, 

7) kontrola dyscypliny pracy pracowników artystycznych w czasie prób 

i przedstawień, 

8) sporządzanie raportów z prób, przedstawień i wydarzeń Teatru oraz niezwłoczne 

przekazywanie ich specjaliście ds. organizacji pracy artystycznej 

lub Dyrektorowi Naczelnemu, 

9)  sporządzanie miesięcznych harmonogramów i tygodniowych rozkładów zajęć 

Zespołu Artystycznego, 

10) niezwłoczne informowanie Specjalisty ds. Organizacji Pracy Artystycznej 

i Dyrektora Naczelnego o stwierdzonych okolicznościach utrudniających 

lub uniemożliwiających realizację próby lub przedstawienia, 

11) organizacja ewakuacji pracowników artystycznych oraz technicznych z rejonu 

sceny i garderób w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, 

12) przekazywanie reżyserowi i od reżysera wszelkich wymaganych informacji,       

13) prowadzenie egzemplarzy inspicjenckich przedstawień z zapisem zmian 

technicznych, wejść i zejść aktorów ze sceny, planu scenografii, opisu 

rekwizytów oraz innymi informacjami istotnymi dla przebiegu danego 

przedstawienia, 

14) nadzór nad prawidłowym ustawieniem i eksploatacją scenografii, rekwizytów, 

kostiumów, kontrola sprawności urządzeń technicznych niezbędnych 

do przeprowadzenia próby i przedstawień, 

15) sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji do rozliczeń z tytułu zajęć 

podstawowych (normy aktorskie) i zajęć dodatkowych aktorów, 

16) suflowanie podczas prób i przedstawień. 

 

§ 22 

Do zadań i obowiązków Specjalisty ds. Organizacji Pracy Artystycznej należy 

w szczególności:  

1) terminowe sporządzanie i ogłaszanie wykazów obsady przedstawień, 

2) przyjmowanie i kontrolowanie raportów z prób i przedstawień sporządzanych 

przez Inspicjenta oraz ich ewidencjonowanie, 

3) przygotowywanie i prowadzenie ewidencji umów z reżyserami, scenografami 

i gościnnie występującymi artystami oraz innymi realizatorami przedstawień, 
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4) przyjmowanie rachunków i faktur wynikających z umów cywilno-prawnych 

zawartych z realizatorami i wykonawcami, 

5) rozliczanie artystów i realizatorów przedstawień z wykonanych zadań, 

wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych, 

6) planowanie, organizowanie i koordynacja wyjazdów Teatru poza jego siedzibę 

w kraju i za granicę, 

7) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji dotyczącej występów 

Teatru poza jego siedzibą oraz kompletowanie pełnej dokumentacji wyjazdów.  

 

§ 23 

1. Pracą Działu Finansowo-Księgowego kieruje Główny Księgowy. 

2. Do zadań i obowiązków Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności: 

1) w zakresie planowania i sprawozdawczości: 

a) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem projektu 

budżetu oraz opracowywanie budżetu Wrocławskiego Teatru 

Pantomimy, 

b) przygotowywanie zmian w budżecie Wrocławskiego Teatru 

Pantomimy, 

c) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu Wrocławskiego Teatru 

Pantomimy oraz działalności finansowej Wrocławskiego Teatru 

Pantomimy, 

d) prowadzenie rachunkowości Wrocławskiego Teatru Pantomimy, 

2) w zakresie obsługi kasowej: 

a) prowadzenie kasy głównej,  

b) pobieranie z banku gotówki na wypłaty należności i odprowadzanie 

do banku gotówki wpłaconej do kasy głównej, 

c) przyjmowanie wszelkich należności pieniężnych stanowiących dochód 

budżetu Wrocławskiego Teatru Pantomimy, 

d) sporządzanie raportów kasowych i rozliczanie kas, 

3) zarządzanie kontami bankowymi, 

4) nadzór nad przeprowadzaniem inwentaryzacji. 

3. Dział Finansowo-Księgowy wykonuje swoje zadania przy pomocy: 

1) Głównego Księgowego, 

2) Specjalisty Księgowego – Kasjera, 

3) Specjalisty ds. Kadr i Płac. 
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§ 24 

Do zadań i obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości, w tym bezpośrednie 

nadzorowanie pracy pracowników Działu Finansowo – Księgowego, 

2) przygotowywanie analiz i zestawień finansowych, 

3) prowadzenie kontroli wewnętrznej obiegu dokumentów księgowych, 

4) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej wewnętrzne zasady 

rachunkowości, 

5) opracowywanie rocznego planu finansowego i czuwanie nad planowym jego 

wykonaniem, 

6) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz informacji dotyczących 

działalności Teatru, 

7) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji związanej 

z wynagrodzeniami wypłacanymi przez Teatr, 

8) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozliczeń z ZUS i urzędem 

skarbowym, 

9) kontrolowanie ewidencji podatkowej w zakresie podatku VAT oraz 

sporządzanie deklaracji dla podatku VAT,        

10) sporządzanie deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

11) kontrolowanie dekretacji dowodów księgowych, 

12) współpraca z bankiem obsługującym prowadzenie rachunków bankowych 

Teatru, przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez bank, 

13) przygotowywanie rozliczeń projektów realizowanych w ramach działalności 

Teatru, 

14) prowadzenie ewidencji zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów 

i usług, 

15) prowadzenie ewidencji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób 

prawnych, 

16) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych oraz dokonywanie naliczania odpisów amortyzacyjnych, 

17) organizowanie i przebieg inwentaryzacji składników majątkowych, wycena 

i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych, 

18) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji 

o sytuacji finansowej Teatru, 

19) zapewnienie terminowej realizacji zobowiązań, 

20) wystawianie faktur sprzedażowych i not księgowych, 

21) przygotowywanie ksiąg i dokumentów do kontroli, 

22) windykacja należności. 
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§ 25 

Do zadań i obowiązków Specjalisty Księgowego – Kasjera należy w szczególności:  

1) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów, 

2) przygotowywanie dokumentów do księgowania i ich księgowanie,  

3) sporządzanie not księgowych dla celów ewidencji syntetycznej, 

4) dekretowanie dokumentów zgodnie z zakładowym planem kont, 

5) prowadzenie analitycznych zapisów na kontach księgowych,   

6) weryfikacja i sporządzanie rozliczeń podatkowych, 

7) prowadzenie kasy Teatru, która dokonuje wypłat wynagrodzeń oraz innych 

wypłat gotówkowych, przyjmowanie wpłat gotówkowych, sporządzanie 

dokumentów kasowych,  

8) organizacja i realizacja bezpiecznego przewóz środków pieniężnych z kasy 

do banku i z banku do kasy, 

9) rozliczanie wpływów z prowadzonej sprzedaży biletów, 

10)  prowadzenie spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

11)  archiwizacja dokumentacji księgowej, 

12)  obsługa kasy fiskalnej i nadzór nad kasą fiskalną. 

 

§ 26 

Do zadań i obowiązków Specjalisty ds. Kadr i Płac należy w szczególności:   

1) prowadzenie dokumentacji, spraw i akt osobowych pracowników Teatru, 

zakładanie i prowadzenie dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy, 

w tym ewidencji czasu pracy Zespołu Artystycznego oraz archiwizowanie akt 

byłych pracowników, 

2) przygotowywanie umów cywilno-prawnych z pracownikami 

i zleceniobiorcami, 

3) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń 

pracownikom oraz wynagrodzeń wynikających z zawieranych przez Teatr 

umów cywilno-prawnych, 

4) sporządzanie list płac i nadzór nad ich terminową realizacją, 

5) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym osób 

współpracujących z Teatrem na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, 

6) prowadzenie spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

7) opracowywanie sprawozdań i analiz z zakresu spraw osobowych 

oraz planowanie zatrudnienia, 

8) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem dokumentów pracowniczych, 

niezbędnych przy ustalaniu prawa do rent i emerytur, 

9) sprawowanie kontroli nad dyscypliną pracy pracowników Teatru, badanie 

przyczyn konfliktów powstających na tle stosunku pracy, wnioskowanie 
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do Dyrektora Naczelnego o sposób ich rozwiązywania i zapobiegania 

w przyszłości, 

10)  prowadzenie spraw związanych z karami regulaminowymi oraz nagrodami, 

11)  kierowanie pracowników na badania wymagane obowiązującymi przepisami, 

12)  prowadzenie pracowniczych spraw socjalnych, w tym przygotowywanie 

i przechowywanie dokumentacji niezbędnej dla przyznawania pracownikom 

świadczeń socjalnych oraz bieżące monitorowanie wydatkowania środków 

z ZFŚS, 

13)  sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem planów 

urlopów wypoczynkowych, wychowawczych, okolicznościowych, bezpłatnych  

i innych dni wolnych, w tym dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu 

pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy oraz prowadzenie ewidencji 

w tym zakresie, 

14)  prowadzenie spraw związanych z rekrutacją pracowników, przeszeregowaniem 

i zwalnianiem, 

15)  rejestrowanie i kontrolowanie zwolnień  lekarskich pracowników, 

16)  sprawowanie nadzoru i koordynowanie spraw związanych ze szkoleniem, 

kształceniem i doskonaleniem zawodowym pracowników, 

17)  przygotowywanie i rozliczanie dokumentacji dot. podróży służbowych – 

delegacji pracowników Teatru. 

 

§ 27 

1. Pracą Działu Marketingu i Promocji kieruje Kierownik Działu Marketingu 

i Promocji. 

2. Do zadań i obowiązków Działu Marketingu i Promocji należy w szczególności: 

1) kreowanie i nadzorowanie szeroko pojętego wizerunku Teatru, 

komunikatów zewnętrznych i innych działań Teatru mogących mieć wpływ 

na jego wizerunek, 

2) opracowywanie od strony graficznej i wizualnej druków i wydawnictw 

Teatru, a także środków komunikacji zewnętrznej i elektronicznej, 

sprawowanie nadzoru nad ich produkcją, 

3) podejmowanie działań mających na celu promocję i reklamę Teatru oraz 

propozycji repertuarowych na terenie miasta, regionu oraz w miarę potrzeb 

w zakresie ogólnopolskim i za granicą, 

4) inicjowanie i koordynowanie działań promocyjno-marketingowych Teatru 

na portalach społecznościowych, 

5) przedkładanie propozycji i sprawowanie nadzoru nad produkcją gadżetów 

reklamowych, 

6) koordynowanie dystrybucji ulotek, plakatów i innych materiałów 

promocyjnych i reklamowych Teatru, 
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7) przygotowywanie koncepcji i nadzorowanie produkcji materiałów wideo 

i fotograficznych dotyczących działalności Teatru, 

8) sprawowanie nadzoru nad zawartością i aktualizacją strony internetowej 

Teatru oraz tworzenie bloga Teatru i innych podobnych środków 

komunikacji z widzami, 

9) redagowanie strony BIP, 

10) planowanie, opracowywanie koncepcji i koordynacja wszelkich działań 

edukacyjnych Teatru w jego siedzibie i poza nią, 

11) współpraca z innymi podmiotami kulturalnymi, szkołami, uczelniami 

i organizacjami pozarządowymi w zakresie szeroko pojętej edukacji 

artystycznej spójnej  z koncepcją programową Teatru, 

12) planowanie i koordynacja współpracy z wolontariuszami współpracującymi 

z Teatrem, 

13) prowadzenie krajowej i zagranicznej działalności informacyjnej, 

promocyjnej i reklamowej, we współpracy z wszelkimi podmiotami 

medialnymi w tym zakresie, 

14) organizowanie i koordynowanie spraw administracyjnych związanych 

z bieżącą działalnością działu, w tym zawieranie umów 

z podwykonawcami, nadzór nad ich realizacją, prowadzenie 

i koordynowanie dokumentacji finansowo-księgowej działu, kontrola 

budżetu działu oraz archiwizacja dokumentacji merytorycznej na poziomie 

działu, 

15) prowadzenie magazynu z materiałami promocyjno–informacyjnymi, w tym 

przygotowywanie zestawów materiałów promocyjnych, gadżetów, 

analizowanie stanów magazynu oraz informowanie o potrzebach, 

16) współpraca z Głównym Księgowym w zakresie comiesięcznego rozliczania 

i dystrybucji posiadanych materiałów promocyjnych. 

3. Dział Marketingu i Promocji wykonuje swoje zadania przy pomocy: 

1) Sekretarza Literackiego, 

2) Specjalisty ds. Sprzedaży, 

3) Specjalisty ds. Public Relations, 

4) Zespołu ds. Promocji i Komunikacji. 

 

§ 28 

Do zadań i obowiązków Sekretarza Literackiego należy w szczególności:  

1) współpraca z autorami utworów oraz organizacjami zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi i pokrewnymi w celu uzyskania stosownych licencji 

do korzystania z tych praw przez Teatr dla potrzeb realizowanego repertuaru, 
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2) aktualizacja umów licencyjnych zawartych z autorami lub organizacjami 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, stosownie 

do planowanego repertuaru, 

3) współpraca z Dyrektorem Naczelnym przy planowaniu repertuaru Teatru, 

4) opiniowanie utworów literackich w celu ewentualnego ich wykorzystania 

do działalności artystycznej Teatru, 

5) współpraca z Dyrektorem Naczelnym  przy opracowywaniu utworów 

literackich dla potrzeb Teatru, 

6) obsługa literacka przedstawień, w tym: przygotowanie i druk tekstów do prób 

i w toku pracy nad sztukami, aktualizacja i archiwizacja egzemplarzy 

reżyserskich i suflerskich, współpraca z autorami, tłumaczami, realizatorami, 

7) współpraca literacka z twórcami zaangażowanymi do realizacji przedstawień, 

8) merytoryczna kontrola strony internetowej Teatru w zakresie działalności 

artystycznej Teatru, 

9) opracowywanie planu działalności wydawniczej Teatru, nadzór merytoryczny 

nad pracami redakcyjnymi wydawnictw Teatru, 

10)  opracowywanie i nadzór nad poprawnością językową tekstów wyświetlanych 

podczas przedstawień, 

11)  monitorowanie rynku pism i wydawnictw branżowych w celu archiwizacji 

treści i artykułu nt. Teatru Pantomimy oraz ich aktualizowania, 

12)  prowadzenie spraw związanych z tłumaczeniem tekstów literackich na języki 

obce, w tym zlecanie i odbiór tłumaczeń, 

13)  ścisła współpraca z Archiwum Teatru: nadzór, pozyskiwanie, gromadzenie, 

udostępnianie dokumentacji wydarzeń teatralno-literackich Teatru 

oraz przekazywanie jej (tekstów sztuk, scenariuszy utworu, fotografii, recenzji 

i in.) do Archiwum Teatru. 

 

§ 29 

Do zadań i obowiązków Specjalisty ds. Sprzedaży należy w szczególności:  

1) budowanie strategii rozwoju publiczności, doskonalenie i wprowadzanie 

nowych form i technik pozyskiwania widzów i odbiorców spektakli i wydarzeń 

Teatru, 

2) badanie potrzeb widzów oraz opracowywanie i wdrażanie akcji 

marketingowych i promocyjnych, mających na celu pozyskanie jak największej 

liczby widzów, 

3) tworzenie planów sprzedaży przedstawień i realizowanie celów strategii 

sprzedażowej Teatru, 

4) organizowanie widowni poprzez sprzedaż, przedsprzedaż indywidualną 

i grupową oraz kolportaż biletów i abonamentów, 
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5) dbanie o pozytywne relacje z obecnymi i pozyskiwanymi grupami odbiorców 

poprzez regularny kontakt bezpośredni, mailowy i/lub telefoniczny, 

6) dystrybucja miejsc specjalnych, w tym dla zaproszonych gości i realizatorów, 

7) promocja bieżącego repertuaru np. poprzez kontaktowanie się z instytucjami 

oraz szkołami i przedstawianie propozycji repertuarowych w celu zapewnienia 

jak największej frekwencji, 

8) sporządzanie planów i wykazów wpływów i frekwencji oraz raportów 

ze sprzedaży w porozumieniu z Głównym Księgowym i zgodnie z jego 

wytycznymi w tym zakresie, 

9) wysyłanie korespondencji i zaproszeń – w sposób tradycyjny oraz drogą 

elektroniczną, na premiery, przedstawienia repertuarowe oraz inne wydarzenia 

Teatru, 

10)  nadzór nad profesjonalną obsługą widzów, 

11)  sprzedaż powierzchni reklamowych pozostających w dyspozycji Teatru. 

 

§ 30 

Do zadań i obowiązków Specjalisty ds. Public Relations należy w szczególności:  

1) tworzenie, wdrażanie i nadzorowanie planu i strategii wizerunkowej, 

komunikacyjnej i marketingowo-promocyjnej Teatru, zgodnie z przyjętymi 

założeniami, mających na celu promowanie i upublicznianie programu Teatru, 

2) budowanie pozytywnego wizerunku i marki Teatru w oparciu o jego misję 

i cele, 

3) opracowywanie planów medialnych, utrzymywanie stałych kontaktów 

z mediami oraz organizacja wizyt dziennikarskich w zakresie planowania 

działalności oraz realizacji przedstawień i wydarzeń Teatru, 

4) pozyskiwanie patronatów medialnych, 

5) tworzenie, zarządzanie i rozwój  profilów Teatru w mediach społecznościowych 

oraz strony internetowej Teatru, 

6) przygotowywanie i organizowanie konferencji prasowych, 

7) redagowanie i publikowanie materiałów informacyjnych; copywriting 

8) redagowanie i publikowanie newslettera Teatru, 

9) realizacja akcji public relations związanych z projektami i wydarzeniami 

ujętymi w planie merytorycznym Teatru, 

10) przygotowywanie zapytań ofertowych i budżetów prowadzonych przez Teatr 

kampanii promocyjnych i marketingowych, 

11) nawiązywanie relacji marketingowych z innymi instytucjami kultury, 

partnerami i podwykonawcami w celu realizacji zadań marketingowych 

i promocyjnych, 

12) przygotowanie raportów, wskaźników, sprawozdań dotyczących realizacji 

zadań PR, 
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13) występowanie w imieniu Teatru w zakresie realizowanych projektów 

komunikacyjnych; 

14) analiza działań promocyjnych i marketingowych innych instytucji o podobnym 

profilu działalności oraz monitoring mediów i prasy branżowej 

i opiniotwórczej, 

15) współpraca z agencjami PR.  

 

§ 31 

Do zadań i obowiązków Zespołu ds. Promocji i Komunikacji należy w szczególności:  

1) realizowanie strategii marketingowej i promocyjnej Teatru w kraju i zagranicą, 

2) realizowanie zadań związanych z tworzeniem i budowaniem wizerunku Teatru 

w kraju i zagranicą w oparciu o realizowane premiery, działania edukacyjne 

i okołoteatralne, 

3) komunikowanie i promowanie wydarzeń realizowanych w ramach działalności 

bieżącej, w tym edukacyjnej i okołoteatralnej, w kraju i zagranicą, 

4) tworzenie komunikatów i materiałów promocyjnych związanych z bieżącą 

działalnością Teatru, w tym związanych z realizacją działań edukacyjnych 

i okołoteatralnych, 

5) tworzenie i aktualizacja baz danych dotyczących kluczowych grup odbiorców 

dla działań edukacyjnych i okołoteatralnych w kraju i zagranicą, 

6) współpraca ze Specjalistą ds. Programowych w opracowywaniu programu 

działań edukacyjnych i okołoteatralnych, 

7) koordynacja dokumentacji fotograficznej i wideo realizowanych działań 

bieżących, edukacyjnych i okołoteatralnych, 

8) planowanie budżetu działań promocyjnych i marketingowych, 

9) planowanie druków, materiałów promocyjnych i ich kolportaż, 

10) pozyskiwanie zagranicznych partnerów branżowych i medialnych,  

11) utrzymywanie kontaktów z podwykonawcami działań promocyjnych, 

12) realizacja bieżących działań promocyjnych i marketingowych, 

13) budowanie relacji ze środowiskiem artystycznym w celu promocji i wdrażania 

działań edukacyjnych i okołoteatralnych. 

 

§ 32 

1. Pracą Działu Administracyjno – Gospodarczego kieruje Kierownik Działu 

Administracyjno – Gospodarczego. 

2. Do zadań i obowiązków Działu Administracyjno – Gospodarczego należy 

w szczególności: 

1) administrowanie obiektami należącymi do Teatru i będącymi w jego 

zarządzie oraz zapewnianie im ochrony, 

2) nadzór nad najmem pomieszczeń należących do Teatru, 
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3) analiza stanu BHP i ppoż., stałe czuwanie nad stanem bezpieczeństwa 

p. pożarowego w pomieszczeniach Teatru oraz nadzór nad bezpieczeństwem 

i higieną pracy, 

4) zaopatrywanie pomieszczeń Teatru i pracowników w sprzęt, meble, 

urządzenia i materiały, 

5) prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, 

6) prowadzenie ewidencji i zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą 

i ochronną, 

7) przygotowywanie zleceń na usługi komunalne, kontrola opłat za energię 

elektryczną, wodę, ogrzewanie, wywóz odpadów, telefony itp., 

8) prowadzenie spraw ubezpieczeń rzeczowych budynku i majątku Teatru oraz 

ubezpieczeń osobowych, 

9) administrowanie zasobami mieszkaniowymi Teatru i pokojami gościnnymi 

w Teatrze, 

10) dokonywanie bieżących przeglądów budynków Teatru oraz realizowanie 

bieżących napraw w pomieszczeniach, instalacji c.o. i sieci telefonicznej, 

11) prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz książek serwisowych 

urządzeń technicznych, 

12) współpraca z miejskim konserwatorem zabytków w zakresie prac 

konserwatorskich, restauracyjnych oraz innych związanych z siedzibą 

Teatru oraz jego otoczeniem (budynki, ogród), 

13) przygotowywanie planów i czasu pracy oraz rozliczanie ewidencji czasu 

pracy pracowników działu, 

14) realizowanie zadań z zakresu zaopatrzenia i transportu, 

15) nadzór nad sprzątaniem pomieszczeń siedziby Teatru oraz jego otoczenia 

(ogród), 

16) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z obroną cywilną, 

17) nadzór nad prowadzenie archiwum teatralnego, 

18) zaopatrywanie Teatru w środki czystości i wodę mineralną. 

3. Dział Administracyjno – Gospodarczy wykonuje swoje zadania przy pomocy: 

1) Zespołu ds. BHP i ppoż., 

2) Zespołu Pracowników Gospodarczych, 

3) Archiwum Teatralnego, 

4) Specjalisty ds. Informatycznych. 

 

§ 33 

Do zadań i obowiązków Zespołu ds. BHP i ppoż. należy prowadzenie całokształtu 

spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem 

przeciwpożarowym w Teatrze, a w szczególności:  
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1) sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy oraz bhp w Teatrze, 

2) sprawowanie nadzoru i egzekwowanie przestrzegania przepisów bhp i ppoż., 

3) organizowanie przy współudziale uprawnionych instytucji badania warunków 

pracy, szkodliwości i uciążliwości pracy na określonych stanowiskach, 

4) sprawowanie nadzoru nad przydzielaniem i użytkowaniem odzieży roboczej, 

ochronnej i sprzętu ochrony osobistej, 

5) prowadzenie rejestracji wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy 

oraz podejmowanie czynności z nimi związanych, 

6) prowadzenie sprawozdawczości i spraw związanych z odszkodowaniami 

z tytułu wypadków przy pracy oraz kierowanie pracowników na komisję 

lekarską celem określenia uszczerbku na zdrowiu, 

7) organizowanie szkoleń w zakresie ochrony ppoż., 

8) sprawowanie nadzoru i koordynowanie ćwiczeń ewakuacyjnych, 

9) przeprowadzanie kontroli w zakresie bhp i dokonywanie analizy stanu bhp 

i bezpieczeństwa ppoż. w Teatrze, 

10) uczestniczenie w komisji ds. oceny warunków bezpieczeństwa przedstawień 

prezentowanych na scenach Teatru, 

11) organizowanie i przeprowadzanie wstępnych szkoleń bhp oraz współdziałanie 

przy organizowaniu i prowadzeniu szkoleń okresowych i kursów 

podstawowych bhp, sprawowanie nadzoru nad ich terminowością oraz 

prowadzenie ewidencji szkoleń, 

12) branie udziału w komisjach odbioru dekoracji. 

  

§ 34 

Do zadań i obowiązków Zespołu Pracowników Gospodarczych należy 

w szczególności: 

1) zapewnienie właściwego pod względem czystości i higieny stanu pomieszczeń 

Teatru i jego otoczenia, 

2) troska o utrzymanie zieleni w dobrym stanie i czystości na terenie siedziby 

Teatru oraz terenu ogrodu przylegającego do siedziby Teatru, 

3) troska o utrzymanie w sprawnym stanie technicznych siedziby Teatru, jego 

obiektów oraz otoczenia Teatru – ogrodu (naprawy, konserwacje, remonty). 

 

§ 35 

Do zadań i obowiązków Archiwum Teatralnego należy w szczególności: 

1) kontrola stosowania w Teatrze instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, 

2) przejmowanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji archiwalnej 

zgodnie z obowiązującą instrukcją archiwalną,  

3) prowadzenie, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie 

wszelkich materiałów dokumentujących działalność artystyczną Teatru, 
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4) digitalizacja zbiorów archiwum artystycznego Teatru, 

5) gromadzenie, prowadzenie oraz udostępnianie księgozbioru podręcznego, 

6) nadzór nad prawidłowym przechowywaniem dokumentacji archiwalnej 

przedstawień i działalności Teatru. 

 

§ 36 

Do zadań i obowiązków Specjalisty ds. Informatycznych należy zapewnienie 

sprawności i bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, a w szczególności:   

1) administrowanie siecią LAN i WLAN oraz połączeniami internetowymi, 

2) administrowanie serwerami obsługującymi komórki organizacyjne Teatru, 

3) zarządzanie infrastrukturą informatyczną i oprogramowaniem, 

4) sprawowanie opieki nad sprzętem komputerowym,  

5) udział w wyborze i zakupie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,  

6) utrzymywanie sprawności technicznej komputerów oraz sieci, wykonywanie 

lub zlecanie napraw sprzętu,  

7) przeprowadzanie podstawowych szkoleń pracowników zakresie zabezpieczania 

danych,  

8) zabezpieczanie komputerów ochroną antywirusową oraz przed spamem, 

9) sprawowanie nadzoru oraz administrowanie kontami poczty elektronicznej, 

10) administrowanie stronami www Teatru,  

11) współpraca z firmami informatycznymi świadczącymi w tym zakresie usługi na 

rzecz Teatru, 

12) realizowanie polityki ochrony danych osobowych w elektronicznym systemie 

służącym do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami oraz 

zarządzeniami Dyrektora Naczelnego.   

 

§ 37 

1. Pracą Działu Technicznego kieruje Kierownik Działu Technicznego. 

2. Do zadań i obowiązków Działu Technicznego należy w szczególności: 

1) montaż sprzętu teatralnego, obsługa techniczna prób i przedstawień – 

w siedzibie Teatru lub poza siedzibą oraz imprez obcych realizowanych 

w siedzibie Teatru, 

2) dbałość o właściwy stan techniczny siedziby Teatru, wyposażenia siedziby 

Teatru oraz wyposażenia technicznego i scenicznego Teatru, utrzymywanie 

w gotowości urządzeń technicznych Teatru do realizacji przedstawień, 

3) przestrzeganie obowiązujących norm zużycia surowców, materiałów, 

urządzeń i sprzętu, 

4) realizowanie wyznaczonych zadań przez wszystkie zespoły i stanowiska 

wchodzące w skład Działu, 



23 

5) prowadzenie ewidencji sprzętu technicznego, dekoracji i środków 

inscenizacji, 

6) konserwacja urządzeń i instalacji technicznych, 

7) przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie produkcji 

teatralnych, 

8) opracowywanie projektów dotyczących potrzeb scenicznych w celu 

realizacji przedstawień Teatru, 

9) rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników Działu, 

10) prowadzenie magazynu materiałowego – sprzętu technicznego i dekoracji. 

3. Dział Techniczny wykonuje swoje zadania przy pomocy: 

1) Zespołu Realizacji Oświetlenia, 

2) Zespołu Realizacji Dźwięku i Multimediów, 

3) Zespołu Garderobianych, 

4) Zespołu Montażystów i Rekwizytorów. 

 

§ 38 

Do zadań i obowiązków Zespołu Realizacji Oświetlenia należy w szczególności: 

1) przygotowanie i obsługa techniczna prób i spektakli w zakresie oświetlenia, 

2) obsługa i konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji zasilających 

urządzenia oświetlenia scenicznego, 

3) obsługa i konserwacja instalacji oświetlenia i zasilania ogólnego w siedzibie 

Teatru, w tym oświetlenia roboczego, urządzeń i instalacji świateł 

bezpieczeństwa, 

4) nadzór i koordynacja nad konserwacją zasilania ogólnego siedziby Teatru oraz 

instalacji i urządzeń związanych z funkcjonowaniem otoczenia Teatru (budynki, 

ogród), 

5) prowadzenie magazynu sprzętu oświetleniowego, 

6) pomoc w pracach montażowych innych środków inscenizacji. 

 

§ 39 

Do zadań i obowiązków Zespołu Realizacji Dźwięku i Multimediów należy 

w szczególności: 

1) przygotowanie sprzętowe i obsługa dźwiękowa i elektroakustyczna 

przedstawień, prób i innych imprez, 

2) rejestracja i opracowanie specjalnych efektów dźwiękowych lub podkładów 

dźwiękowych do przedstawień, 

3) obsługa i konserwacja urządzeń elektroakustycznych, multimedialnych 

i audiowizualnych do projekcji, rejestracji i emisji obrazu, 

4) obsługa i konserwacja instalacji i urządzeń do komunikacji bezprzewodowej 

i przewodowej wewnętrznej, 
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5) rejestracja audiowizualna lub dźwiękowa prób i przedstawień, 

6) rejestracja, montaż i powielanie spotów reklamowych, 

7) archiwizowanie i powielanie nagrań archiwalnych, cyfryzacja archiwalnych 

zapisów analogowych, 

8) prowadzenie magazynu sprzętu elektroakustycznego i multimediów, 

9) wykonywanie usług dla potrzeb innych komórek organizacyjnych Teatru, 

10) pomoc w pracach montażowych innych środków inscenizacji. 

 

§ 40 

Do zadań i obowiązków Zespołu Garderobianych należy w szczególności: 

1) obsługa artystów - wykonawców w garderobach w czasie prób i przedstawień, 

2) drobne naprawy, konserwacja i czyszczenie kostiumów, 

3) pranie i prasowanie kostiumów i bielizny scenicznej, 

4) prowadzenie magazynu kostiumów, w tym zabezpieczenie kostiumów przez 

zniszczeniem lub utratą, udostępnianie lub wypożyczenie ich poza siedzibę 

Teatru wyłącznie za zgodą Dyrektora Naczelnego, 

5) pomoc w pracach montażowych innych środków inscenizacji, 

6) nadzór nad zużyciem kosmetyków i innych materiałów i środków niezbędnych 

do realizacji wydarzeń. 

 

§ 41 

Do zadań i obowiązków Zespołu Montażystów i Rekwizytorów należy 

w szczególności: 

1) przygotowanie, montaż scenografii i obsługa prób i spektakli w zakresie 

przygotowania środków inscenizacji i rekwizytów, 

2) drobne naprawy, konserwacja rekwizytów i elementów scenografii, 

3) przygotowanie i realizacja efektów specjalnych podczas prób i przedstawień, 

4) prowadzenie magazynu scenografii i rekwizytów, w tym zabezpieczenie 

elementów scenografii i rekwizytów przed zniszczeniem lub utratą, 

udostępnianie lub wypożyczenie ich poza siedzibę Teatru wyłącznie za zgodą 

Dyrektora Naczelnego. 

 

§ 42 

Do zakresu działania Specjalisty ds. Programowych należy: 

1) współudział w opracowywaniu planu artystyczno-programowego Teatru, w tym 

inicjowanie, nadzór i realizacja zadań z zakresu działalności artystycznej, 

edukacyjnej i okołoteatralnej w porozumieniu i za zgodą Dyrektora 

Naczelnego, 

2) stała współpraca z Działem Artystycznym, Działem Marketingu i Promocji, 

Działem Technicznym w celu realizacji działań programowych, 
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3) współpraca, w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Naczelnego, z reżyserami 

zaproszonymi do realizacji kolejnych premier w WTP: dbanie o wysoką jakość 

artystyczną produkowanych premier i wydarzeń artystycznych, 

4) udział w próbach generalnych, 

5) inicjowanie i utrzymywanie krajowych i zagranicznych kontaktów 

artystycznych Teatru, poszukiwanie partnerów do ewentualnych koprodukcji, 

6) monitorowanie dostępnych źródeł finansowania i programów grantowych 

pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania, 

7) generowanie networku z innymi podmiotami artystycznymi w Polsce i poza 

granicami kraju, 

8) wspieranie prac służących zachowaniu i kultywowaniu dziedzictwa Teatru, 

wspieranie prac badawczych poświęconym myśli teatralnej założyciela Teatru – 

Henryka Tomaszewskiego, 

9) wprowadzenie Teatru Pantomimy do kręgu zainteresowania najważniejszych 

festiwali teatralnych w Polsce, 

10)  tworzenie z Teatru instytucji kultury bliskiej miastu i wysoce rozpoznawalnej 

przez miasto, aktywnej i stale obecnej na wielu polach kulturowych działań. 

 

§ 43 

Do zadań i obowiązków Sekretariatu należy w szczególności:   

1) prowadzenie rejestru spraw, 

2) przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej, 

3) prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 

4) nadzór nad terminowym i prawidłowym obiegiem dokumentów, 

5) prowadzenie terminarza narad i spotkań dyrekcji Teatru, 

6) udzielanie informacji interesantom i gościom, a w razie potrzeby kierowanie 

ich do właściwych komórek organizacyjnych, 

7) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z pracą Sekretariatu, 

8) obsługa urządzeń biurowych oraz obsługa ksero dla potrzeb wszystkich 

komórek organizacyjnych, 

9) dbałość o sprawne działanie kserokopiarki oraz zgłaszanie konieczności zakupu 

artykułów niezbędnych  do jej eksploatacji, 

10) wysyłka całej korespondencji teatralnej, 

11) dokonywanie drobnych zakupów dla potrzeb Sekretariatu, 

12) rejestrowanie i przechowywanie normatywnych aktów wewnętrznych Teatru. 

 

§ 44 

Do zadań i obowiązków Radcy Prawnego należy w szczególności:  

1) reprezentowanie Teatru w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz 

przed innymi organami orzekającymi, 
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2) bieżące informowanie kierownictwa Teatru o zmianach obowiązujących 

przepisów prawnych, 

3) udzielanie porad, wyjaśnień i opinii prawnych w sprawach dotyczących Teatru, 

4) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, umów 

z kontrahentami i innych dokumentów oraz opiniowanie ich pod względem 

formalno- prawnym. 

 

§ 45 

Do zadań i obowiązków Specjalisty ds. Zamówień Publicznych należy 

w szczególności:  

1) opracowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień 

publicznych, 

2) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, 

3) udział w prowadzonych postępowaniach przetargowych, 

4) podpisywanie, aneksowanie i kontrolowanie umów podlegających prawu 

zamówień publicznych, 

5) udzielanie informacji pracownikom Teatru w zakresie zamówień publicznych,  

6) opiniowanie dokumentów finansowych i opatrywanie ich stosownymi 

informacjami dot. trybu udzielenia zamówienia, 

7) sporządzanie i uaktualnianie rocznego planu zamówień publicznych, 

8) przygotowywanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych 

i przygotowywania projektów tych raportów w celu przedłożenia 

we właściwych instytucjach,  

9) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zamówień publicznych, 

10) prowadzenie archiwum dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi, 

11) monitorowanie zmian powszechnie obowiązujących przepisów i procedur 

w zakresie zamówień publicznych. 

 

§ 46 

Do zadań i obowiązków Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu art. 39 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 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), należy 

w szczególności:  

1) informowanie i doradzanie administratorowi danych w zakresie obowiązków 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 

2) konsultowanie oceny skutków dla ochrony danych,  

3) współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie w stosunku do niego roli 

punktu kontaktowego,   
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4) udział w procedurach dotyczących naruszeń ochrony danych, w tym 

w zgłoszeniach do organu nadzorczego oraz zawiadamianiu osób, których dane 

dotyczą,  

5) zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzania danych u administratora danych,  

6) odpowiadanie na zapytania i wnioski osób, których dane dotyczą we wszystkich 

sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz 

z wykonywaniem przysługujących im praw, 

7) organizacja szkoleń dotyczących przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

ich stosowania. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 47 

Wszyscy pracownicy Teatru zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. 

 

§ 48 

Zmiany do Regulaminu wymagają formy pisemnej dokonanej w trybie właściwym 

dla jego zatwierdzenia. 

 

§ 49 

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do 

wiadomości pracowników poprzez publiczne udostępnienie jego treści 

w sekretariacie Teatru. 

2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc Regulamin Organizacyjny Teatru 

zatwierdzony w dniu 26 listopada 2020 r. 

 

 

 

Wrocław, ……………………….  r. 
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