Załącznikdo zarządzenianr 212011
DyrektoraoŚrodka Spońu i Rekreacji
z dnia03 stycznia2011roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
oŚnoorA sPoRTU I REKREACJI W WĄGRoWCU

OGOLNE
I. POSTANOWIENIA
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1' osrodekSpońu i Rekreacjiw Wągrowcu,działana podstawieuchwaty
W Sprawie|ikwidacji
Rady Miejskiejw Wągrowcuz dnia3OwrzeŚnia
nr XLVl|i31912010
zakładubudietowegopn. ośrodekSpońu i Rekreacjiw Wągrowcu,,Wce|ujego
Spońu i Rekreacjiw Wągrowcu''
przeksztatcenia
w jednostkębudzetowąpn.,,ośrodek
nadaniastatututejjednostce.
zwanymda|ej
Spońui RekreacjiwWągrowcu,
ośrodka
organizacyjny
2' Regulamin
zadan
zakres
i
szczegołowy
oSiR
organizacyjną
okreŚ|astrukturę
,,Regulaminem''
stanowisk'
poszczegolnych
działÓwi samodzieInych
o:
3. l|ekroÓmowaw regu|aminie
_
przez
Spońui Rekreacjiw Wągrowcu;
ośrodek
to rozumieć
1)oSiR naleŻy
_
przezto rozumiećDyrektoraoSiR w Wągrowcu;
2) Dyrektorze na|eŻy
przezto
obiektbędącyw zarządzaniu
rozumiećposzczego|ny
3) obiekcie na|ezy
OSiR:
II.STRUKTURAORGANIZACYJNAOSIR

s2
go na zewnątrzDyrektor.
zarządzaireprezentuje
1. ośrodkiem
dziatyi stanowiskapracy:
następujące
oSiR
wchodzą
2. W sktad
1) Dyrektor;
2) Działksięgowości;
3) Działzap|eczaspońowego;
4) Działbazy noc|egowej;
5) Restauracja;
6) Kąpie|isko.
do
ośrodkaSpońu i Rekreacjistanowizałącznik
3. Graficznyschematorganizacyjny
regulaminu.
niniejszego

t|l.zAsADY oRGANlzAcJI PRAGY oŚRoDKA
$3
1. Do zadanDyrektoraoŚrodka nalezy:
pracyośrodka;
1)organizowanie
podlegtymi
pracownikami;
2) kierowanie
3) reprezentowanie
oŚrodkaw zakresiepowierzonych
mu uprawnień;
prowadzenie
prawidłowej
gospodarki
4)
finansowej;
5) sprawowanie
nadzorui kontro|i
nad wykonywaniem
zadańprzezpod|egłych
pracowników;
6) zapewnienie
bezpiecznych
pracy;
i higienicznych
warunkow
7) wydawanieaktownormatywnych
w formiezarządzen;
p|anupracyorazbudŻetu
8) opracowywanie
ośrodka
iskładanie
sprawozdan
iinformacji
z działa|ności
oŚrod ka.
jest słuzbowym
przełozonym
2. Dyrektorośrodka
wszystkichpracownikówośrodka,
zawieraz nimiumowyo pracę.
3' W czasienieobecności
Dyrektora,
oŚrodkiemkierujegtownyksięgowy,a w czasie
Dyrektorai głownego
nieobecności
księgowegooŚrodkiemkierujeWznaczonyprzez
Dyrektorapracownik.
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powinni:
1. Pracownicy
ośrodka
a) mieÓodpowiednie
do zajmowanego
stanowiska
kwa|ifikacje
ogÓ|nei specjalistyczne,
2. Do zadańpracowników
na|ezy:
i terminowe
a) prawidłowe
wykonywanie
zadańokreś|onych
d|adanegostanowiska,
b) efektywne
wykorzystanie
czasu pracyoraz przestrzeganie
porządku
usta|onego
pracy,
i dyscypliny
przepisÓwo tajemnicypaństwowej
c) przestrzeganie
przepisówo ochronie
i stuzbowej,
przepisowbhp i ppoz,
danychosobowych,
d) dbałośc
o mienieoŚrodka,
nie po|eceń stuzbowychprzełoŻonych.
e) wykonywa
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|.Działksięgowości.
1.GłÓwnegoksięgowegopowołuje
i odwołuje
dyrektoroŚrodka.
2' Do zadangłownego
księgowegona|ezy:
a) prowadzenie
rachunkowości
ośrodkazgodniez obowiązującymi
przepisami,
w sposobzapewniający
ochronęmieniaikontro|ę
zdarzeń,aw szczegó|noŚci:
- sporządzanie
bi|ansurocznego oraz sprawozdanz działa|ności
finansowej.
b) dostarczanie
dyrektorowi
oŚrodka informacji
ekonomicznej
d|apotrzebzarządzania,
c) bieząceprowadzenierachunkowoŚci
oraz prawidłowe
i terminowesporządzanie
zewnętrznych
i wewnętrznych
sprawozdańfinansowych,
pracw zakresieewidencjigospodarczej,
d) całokształt
e) wykonywanie
pienięznymi,
dyspozycji
środkami
pracąpod|egłych
pracowników,
f) kierowanie
g) sprawowanie
kontro|i
(wstępnej,
wewnętrznej
bieząceji następnej)
obejmującej
pojedynczeoperacjegospodarczei całoksztafty
działalnoŚci
ośrodkaw zakresie:
zgodności
operacjiz obowiązującymi
przepisami,
prawdziwoŚci
i zgodności
danych
zawartychw dokumentach
księgowychze stanemfaktycznym,
zgodności
operacji
gospodarczych z istniejącymiinstrukcjami i regu|aminami wewnętrznym
i,
gospodarności
pienięznymi
środkami
i materiatami.
h) opracowywanie
analizi planowfinansowych,

prawidłowego
i ) organizowanie
obiegudokumentów
niezbędnych
do prowadzenia
rachunkowości,
j ) koordynowanie
treŚcizewnętrznych
sprawozdańfinansowych,
przygotowywanie
wewnętrznych
zarządzeńW Sprawachzwiązanychz dokumentacją
k)
obiegiemdokumentów,
księgową,
dyrektoraw przypadkustwierdzenia
dokumentÓwnierzete|nych
|ub
|)zawiadamianie
przepisami,
z obowiązującymi
niezgodnych
ł)wyraŻanie
opiniiW sprawachprojektowanych
decyzjio charakterze
finansovvym,
o zauwazonych
brakachi niedociągnięciach
w zakresie
bieząceinformowanie
gospodarki
oŚrodka,
dokonywanie
roz|iczeńfinansowych
m) terminowe
oraz roz|iczanie
osob odpowiedzialnych
za powierzone
mienie,
materialnie
prawomocnie
dochodzenie
roszczeńorazściąganie
n)terminowe
zasądzonych
naleznoŚci,
pozostających
wsze|kichpo|ecenprzetoŻonych
o) wykonywanie
w związkuz powierzonym
zakresemobowiązkow,
'\-
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3. Do obowiązkówstarszegoksięgowegonalezy:
przepisami,
rachunkowoŚci
a) prowadzenie
oŚrodka zgodniez obowiązującymi
w sposóbzapewniający
ochronęmieniai kontro|ę
zdarzeń,aw szczegó|ności:
- prowadzenie
-ana|itycznej
księgowoŚcisyntetyczno
dochodowi wydatkowoŚrodka,
b) terminoweregulowanie
zobowiązańztyt' zakupumateriałow,
towaru,wynagrodzeń
podatkÓw,
oraz
c) prowadzenie
ewidencjiŚrodkówtnłałych
o charakterze
WyposaŻenia,
prowadzenie
ewidencjizakupui ewidencjisprzedaŻy
d)
d|ace|ówpodatkuod towarow
i ustugVAT,
e) wtasciweprzechowywaniei zabezpieczaniekomputerowych
baz danych,ksiąg
i papierowych
rachunkowych
dokumentow
księgowych,
pozostających
f) wykonywanie
wszelkichpolecenprzełoŻonych
w związkuz powierzonym
zakresemobowiązków.
4. Do obowiązkow
inspektorana|eŻy:
przygotowywanie
a)
umÓwz kontrahentami,
grafikurezerwacjimiejscnoc|egowych
b) prowadzenie
oraz obiektowspońowych,
pracy
pod|egłych
pracowników,
i
koordynacja
c) organizacja
i koordynacjadziałańpromocyjnych
d) inicjowanie
w ce|upozyskaniak|ientow
bazy
i obiektówspońowych,
noc|egowej
pism przychodzących
e) prowadzenie
ewidencjikorespondencji
iwychodzących,
pracownikÓw
f) prowadzenie
ewidencji
iwydawaniede|egacji
oSiR,
g) obsługa
centralite|efonicznej,
prowadzenie
fakturVAT za Świadczoneusługi,
h) wystawianie
Ęestru faktur,
k|ientow
i ) obsługa
oŚrodka,
j ) organizacja
imprezsportowo-rekreacyjnych,
k ) wspołpraca
dot.organizacjiimprezspońowo-rekreacyjnych
z UrzędemMiejskimi
innymiinstytucjami,
| ) opracowywanie
regu|aminów
wewnętrznych
obiektów,
ł)sporządzaniesprawozdawczości,
pozostających
m )wykonywanie
wsze|kichpo|eceńprzełoŻonych
w związku
z powierzonym
zakresemobowiązkow.
5. Do obowiązkow
inspektora
ds. kadri p|acnalezy:
kasy ośrodkazgodniez obowiązującąinstrukcją
a) prowadzenie
kasową,
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za sprzedane
odpowiedzia|nych
z utargówpracowników
b) w sezonie|etnim_ roz|iczanie
wodnego,
sprzętu
wstępuna korttenisowyorazzwypoŻyczalni
bi|ety
przeszeregowaniem,
zwaInianiem,
sprawzwiązanychz angaŻowaniem,
c) załatwianie
pracownikÓw,
karanień
nagradzaniem,
W sprawachzwiązanych
idokumentacji
aktosobowychpracownikow
d) prowadzenie
pracy,
ze stosunkiem
wsze|kichzaświadczeń
dotyczących
Sprawosobowychi
e) wydawaniepracownikom
pracy,
stosunku
pracy,a W szczegolności
przezpracownikow
regulaminu
f) nadzÓrnad przestrzeganiem
pracy
przepisÓwo dyscyp|inie
g) opracowanie
rocznychp|anÓwur|opówWypoczynkowych,
pracowniczej,
sprawozdawczości
h) sporządzanie
|istptac,umówz|eceniei umowo dzieło,
danychorazsporządzanie
i) przygotowanie
j) dokonywanie
roz|iczeń
z ZUs i US,
wynagrodzeń
kartyewidencji
oraz
odrębnied|akaidegopracownika
k) prowadzenie
przydziału
odzieŻyi obuwiaroboczego,
nieodpłatnej,
dokumentacji
osob skierowanych
do wykonywania
l) prowadzenie
pracyna cele społeczne,
dozorowanej
w oparciuo zatwierdzony
rocznyplan
działa|noŚci
socja|nej
ł)prowadzenie
socjaInej,
działalnoŚci
pracownikana emeryturę
dokumentaĄizwiązanejz przejściem
m) komp|etowanie
Iubrentę
pracownikom
iwynagrodzeniu
osiR zaświadczeń
o zatrudnieniu
n) sporządzenie
(RP-7),
pozostających
wszelkichpo|eceńprzełoŻonych
w związku
o ) wykonywanie
zakresemobowiązkow.
z powierzonym
ll. Działzap|eczasportowego
6. Zadaniadziałuzap|eczaspońowego;
mieniei sprzętośrodka,
a) dbanieo wszystkieobiektyi urządzeniaośrodka,powierzone
pzy|egłym,
porządek
na terenieośrodka
oraztereniedo niego
zie|eńi
ptytboiskspońowych,końów,
b) bieząceutrzymanie
pomieszczeńha|i,sa|i,siłowni,
oraz
odnowybio|ogicznej
szatnipiłkarskich,
c) sprzątanie
pomieszczeń
socjaIno sanitarnych,
przygotowywanie
obiektowdo imprezspońowychi rekreacyjnych
oraz do sezonu
d)
letniego,
naprawyobiektowi urządzenośrodka,
e) obstugai wsze|kiegorodzajukonseruuacje,
przełoŻonemu
zauwazonychusterek,
f ) zgłaszanie
bezpoŚredniemu
Wsze|kich
pracy,zasadp.poŻ.,zasadbhp,
g) przestrzeganie
dyscypliny
przepisami
h) terminowepobieranieopłatza usługizgodniez obowiązującymi
icennikami.
odprowadzanie
i) terminowe
utargowgotÓwkowych,
j) w okresiegrzewczymutrzymanie
temperatury
w obiektachzamkniętych,
odpowiedniej
wsze|kichpo|eceńprzełoŻonych
związanychz działalnością
całego
k) wykonywanie
zespołuobiektÓwsportowych.
Działemzap|eczaspoftowegokierujeDyrektorośrodka.
||.Działbazynoc|egowej
7, Zadaniadziałubazy noclegowej:
w nalezytymporządkuwszystkichpomieszczeńw częścibazy noc|egowej,
a) utrzymanie
- sanitarnych
pomieszczeń
socja|no
orazdbanieo powierzone
mieniei sprzęt,
wsze|kichzauwaionychusterekw działaniu
b) zgłaszanie
urządzeńbezpośredniemu

przełozonemu,
odprowadzanie
utargowgotowkowych,
c) terminowe
pracy,zasadp.poŹ.,
zasadbhp,
dyscypliny
d) przestrzeganie
po|eceń
przełoŻonych
pozostających
wsze|kich
w związkuz powierzonym
e) wykonywanie
zakresemobowiązkow.
kierujeDyrektoroŚrodka'
Działembazy noc|egowej
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8. Zadaniadziaługastronomii:
ii kierujekierown
icznego,który:
Dziatemgastronom
ik punktugastronom
i kierujepracązatrudnionych
w kuchnii bufeciepracowników,
a) organizuje
jadłospisy,
grupspońowychorazosobami
uzgadniaz kierownikami
b) usta|aszczegołowe
indywidualnymi,
posiłkow,
c) sporządzakalku|acje
do sprzedaŻywg otrzymanych
d) sporządzazestawieniaprzyjęciatowarowi ich kalkulację
fakturza dostarczonetowary,
oraz kredytowej,
e) sporządzazestawieniasprzedaŻydot.sprzedazygotowkowej
odprowadzautargi,
f) terminowo
g) zaopatruje|oka|WeWszystkiepotrzebneproduktyspozywczeoraz drobnysprzęt'
pracowników,
terminówbadańokresowych
iwpisÓwdo ksiązeczekzdrowia
h) pi|nuje
przełoŻonem
ie bezpośred
niemu
zauwazonychusterek,
i) zgłaszan
u Wsze|kich
j) bieząceutrzymanie
w czystości
|oka|u,
kuchnioraz pomieszczeńmagazynowych,
i sanitarnych,
socjalnych
pracy,zasadp. poz.,zasadbhp,
dyscypliny
k) przestrzeganie
po|ecenia
przełoŻonych
pozostających
| ) wykonujewsze|kie
w związkuz powierzonym
zakresemobowiązków.
( punktsezonowy):
9. Zadaniakąpie|iska
kierujekierownik,
KąpieIiskiem
ktory:
a ) pobieraopłatyza ustugizgodniez obowiązującym
cennikiemi ewidencjonuje
na kasie
fiskalnej,
odprowadza
b) terminowo
utargigotowkowe,
i niezwłoczne
reagujena kaŻdysygnałwzywaniapomocy,
c) obserwujeobszarkąpie|iska
sprzęt,któryzapewniabezpieczeństwo
osób kąpiących,
d) kontro|uje
koloruflagiinformacyjno
e) wywieszana maszcieodpowiedniego
ostrzegawcze,
przekroczenia
za pomocąurządzena|armowych
f ) sygna|izuje
obowiązującego
regulaminu,
g) reagujena wszystkiewypadkinaruszania
regulaminu
obowiązującego
na terenie
kąpieIiska,
przepisowbhp i p. poz.
h) przestrzega
| ) posiadamateria|ną
odpowiedzialnośĆ
za powierzone
sktadniki
majątkowe,
znajdującesię w wypoŻycza|ni
oraz zabezpieczaje przedkradzieŻąizniszczeniem,
j) wykonujewsze|kiepo|eceniaprzełoŻonych
pozostających
w związkuz powierzonym
zakresemobowiązków.
KONCOWE
IV POSTANOWIENIA
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pracownikow
ZadaniaposzczegÓ|nych
okreŚ|ająindywiduaIne
zakresyczynnoŚci.

s7

jestschematorganizacyjny
Integralną
częŚciąniniejszego
Regu|aminu
ośrodka,
ktory
pod|egłoŚci
poszczego|nych
pracownikÓw.
zakresbezpośredniej
okreś|a
i pośredniej
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wewnętrzną
inne dokumentynormujące
uzupełniają
ńegulaminorganizacyjny
ośrodka.
organizację

se

zgodnie
na|eiypostępowaÓ
Regu|aminem
W sprawachnieobjętychniniejszym
p
isam
i.
i
rzep
ra
i
obowi
z wytycznymi dyrekto
ązującym
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wchodziw Źyciez dniem1 stycznia2011roku.
Regulamin
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