
PROGRAM INSTYTUCJI KULTURY 
MIEJSKI DOM KULTURY W RUMI  



Założenia programowe:   

Miejski Dom Kultury w Rumi jest samorządową instytucją 
kultury, która prowadzi działalność kulturalną zgodnie ze swoim 
statutem uchwalonym Uchwałą  

Działalność instytucji jest prowadzona zgodnie z potrzebami 
społeczności lokalnej, dbałością o rozwój szerokopojętej kultury, 
także o rozwój tradycji kaszubskiej oraz aktywizację lokalnego 
środowiska. Miejski Dom Kultury w Rumi realizuje zadania i 
podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami kultury, klubami artystycznymi itp. działającymi na 
terenie miasta i poza nim.  

Do głównych zadań realizowanych przez MDK RUMIA należy 
kształtowanie postaw prospołecznych i kulturalnych, 
uwrażliwianie i poszerzanie świadomości a także umacnianie 
fundamentów relacji międzyludzkich wśród dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów. Poprzez dostępną ofertę instytucja wpływa 
również na rozwój pasji, zainteresowań i uważnego postrzegania 
zmysłami.  Integruje społeczność i umacnia poczucie tożsamości i 
przynależności poprzez działania związane z kultywowanie 
tradycji. Instytucja realizuje także zadania zlecone przez 
Organizatora, działa w zakresie jego promocji.  

Działalność MDK RUMIA- główne założenia i cele: 



Jako samorządowa jednostka kultury realizuje wydarzenia o charakterze 
artystycznym i kulturalnym- koncerty, spektakle, wernisaże, wieczorki 
kulturalne, wystawy fotograficzne, wieczorki poetyckie a także podejmuje 
działania o charakterze edukacji artystycznej - sekcje: plastyczna, 
muzyczna, taneczna, teatralna. MDK organizuje Konkursy dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów w zakresie muzyki, śpiewu, aktorstwa, 
recytacji, plastyki. W ofercie znajduje się również szeroka gama 
warsztatów rozwoju osobistego, zdolności manualnych oraz wzmacniania 
kreatywności i wyobraźni u uczestników. MDK współpracuje z 
organizacjami pozarządowymi i angażuje je do wspólnego tworzenia 
społeczności żyjącej w szeroko pojętej kulturze. 

1. organizowanie imprez własnych i zleconych 
2. rozwijanie i pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców miasta, 
3. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, artystycznej, 
rozwoju osobistego, integracji społecznej  
4. organizacja konkursów, festiwali  

5. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego 
oraz     zainteresowania kulturą i sztuką, 
6. współpraca z ośrodkami polonijnymi 
7. współpraca z placówkami oświatowymi  

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi 

9. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego, 
kultywowanie tradycji kaszubskich  
10. współpraca z ośrodkami kultury  

11. pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania kulturalne i 
wydarzenia artystyczne 

12. prowadzenie Pomorskiego Teatru Nobilis  

13. organizacja imprez rocznicowych, okolicznościowych  i Świąt 
Narodowych  

14. promocja społecznej aktywności lokalnej  

Zadania realizowane przez Miejski Dom Kultury w Rumi: 



Lp. Zadania  
problemowe 

Sposób 
realizacji 

Termin Odpowiedzialny Współodpowiedzialny

1 Organizacja 
działalności 
oświatowej i  
edukacyjnej

A) ferie 
zimowe, 
kolonie i 
półkolonie 
letnie 


B) Konkursy, 
przeglądy, 
wystawy 
twórczości 
dziecięcej, 
młodzieżow
ej


C) Współpraca
ca ze 
szkołami, 
przedszkola
mi, 
placówkami 
wychowawc
zymi

Cały rok dyrektor, 
instruktorzy

Poszczególne 
organizacje, 
placówki 
oświatowe, 
poszczególne 
instytucje 
kultury

2 Stałe formy 
pracy

SEKCJE 
ZAINTERESOW
AŃ ( muzyczna, 
teatralna, 
plastyczna, 
taneczno- 
rytmiczna, 
logopedyczna 
rytmiczna)

Cały rok dyrektor, 
instruktorzy

poszczególne 
organizacje 

Lp.



3 Formy 
aktywizujące 
społeczność 

A) 
organizowanie 
imprez 
własnych i 
zleconych 
B) 
organizowanie 
różnorodnych 
form edukacji 
kulturalnej, 
artystycznej, 
rozwoju 
osobistego, 
integracji 
społecznej  
C) 


organizacja 
konkursów, 
festiwali 

D)


tworzenie 
warunków dla 
rozwoju 
amatorskiego 
ruchu 
artystycznego 
oraz     
zainteresowania 
kulturą i sztuką, 
E) 


tworzenie 
warunków dla 
rozwoju 
folkloru, a także 
rękodzieła 
ludowego, 
kultywowanie 
tradycji 
kaszubskich 


F) 


prowadzenie 
Pomorskiego 
Teatru Nobilis 


G) 


organizacja 
imprez 
rocznicowych, 
okolicznościow
ych  i Świąt 
Narodowych  

Cały rok dyrektor, 
instruktorzy

poszczególne 
organizacje 

Zadania  
problemowe 

Sposób 
realizacji 

Termin Odpowiedzialny WspółodpowiedzialnyLp.



4 Wypoczynek i 
rekreacja 

A) Gry i 
zabawy 
świetlicowe


B) Wycieczki 
do 
okolicznych 
atrakcji


C) Warsztaty 
kreatywne 


D) Gry i 
zabawy 
plenerowe 


E) Wycieczki 
rowerowe

Akcja zima, 
akcja lato 

dyrektor, 
instruktorzy

Poszczególne 
organizacje 

5 Organizacja 
czasu wolnego

A) zajęcia w 
ramach 
sekcji 
tematyczny
ch 


B) tematyczne 
warsztaty 
rozwojowe


C) Ferie 
zimowe, 
kolonie i 
półkolonie 
letnie


D) Imprezy 
kameralne, 
plenerowe

Cały rok dyrektor, 
instruktorzy

poszczególne 
organizacje 

Zadania  
problemowe 

Sposób 
realizacji 

Termin Odpowiedzialny WspółodpowiedzialnyLp.



6 Działania 
promujące, 
rozpowszechn
ianie wiedzy, 
kultury i sztuki 

A) fotorelacje z 
imprez 


B) Prowadzeni
e mediów 
społecznoś
ciowych i 
strony 
internetowej 


C) Plakatowani
e, 
informacje 
na ulotkach 
i w 
biuletynach 
miejskich 
oraz 
mediach 
lokalnych 


D) Tworzenie 
folderów i 
informatoró
w 


E) Tworzenie 
video relacji 

Cały rok dyrektor, 
specjalista ds. 
promocji 

7 Organizacja  
pracy, sprawy 
administracyjn
o- 
gospodarcze

A)Opracowywa
nie planów 
finansowych i 
merytorycznych

B)sporządzanie 
planów imprez 

C) 
sporządzanie 
planu pracy 
sekcji 
tematycznych

D) pisanie 
sprawozdań 
finansowych i 
merytorycznych 

E) prowadzenie 
rejestru umów i 
faktur 

F)opracowywan
ie zarządzeń, 
regulaminów 

G) Prowadzenie 
dokumentacji: 
obiektu, 
finansowej, 
kadrowej, 
technicznej, 
okresowych 
przeglądów 
instalacji, ppoż. 
I stanu bhp


cały rok wg. 
potrzeb i 
terminów 

dyrektor, kadry, 
księgowość 

Zadania  
problemowe 

Sposób 
realizacji 

Termin Odpowiedzialny WspółodpowiedzialnyLp.



Plan stałych imprez w kalendarzu: 

Cały rok -Lekcje z Kulturą / działalność Pomorskiego Teatru Nobilis 


Cały rok - Wieczorki kulturalne, wernisaże, koncerty kameralne, spotkania z ciekawymi osobami, 
koncerty mis i gongów, gościnne spektakle teatralne, wieczory poetyckie, wieczory autorskie, 
spotkania tematyczne. 


Styczeń/ Luty- Akcja Zima dla dzieci 


Marzec - Uroczysty Koncert z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn 


 Maj - Festiwal Pieśni Maryjnych 


Czerwiec- Festiwal Kolorów


Czerwiec - Festiwal O’Polski 


Maj/Czerwiec - Projekt Rumski Wokal


Lipiec Warsztaty dubbingowe


Lipiec/Sierpień Letni House i zimne lody


Lipiec/Sierpień- Piknik młodych, Teatr pod chmurką


Lipiec/Sierpień- Akcja Lato dla dzieci 


Lipiec/ Sierpień - Kultura pod chmurką 


Lipiec - Kolonie letnie w Helu 


Sierpień- NOC SPADAJĄCYCH GWIAZD- nocowanie przy scenie letniej MDK 


Sierpień - Leśna potańcówka 


Lipiec/ Sierpień -Letnie Koncert Organowe 


Sierpień - Jarmark Kaszubski 


Sierpień/Wrzesień- Kino plenerowe 


Wrzesień- Czerwiec - Sekcje zainteresowań dla dzieci, młodzieży, dorosłych 


Październik- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej 


Listopad - Koncert Niepodległościowy 


Listopad - Projekt Wierszogadanie/Premiera 


Listopad  - Gala Kultury 


Grudzień- Jarmark Świąteczny 


Sporządziła


Agnieszka Skawińska 


