Załącznik nr 1 do zarządzenia

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Regulamin organizacyjny jest częścią statutu Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu.
Określa w szczególności:
1. Zakres działania i zadania Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu, zwanego
dalej Centrum.
2. Organizację i tryb działania centrum jako zakładu pracy, sposób przyjmowania i załatwiania
skarg i wniosków oraz strukturę stanowisk, zakres ich obowiązków i odpowiedzialności w
zakresie zarządzania
3. Zasady funkcjonowania jednostki
§2

Ilekroć w regulaminie mowa jest o Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Sportu i
Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu.

Rozdział II
Zasady funkcjonowania centrum
Centrum funkcjonuje w oparciu o statut, w którym są określone wynikające z przepisów
ustawy o kulturze fizycznej określone zadania:
§3
Centrum posiada Regulamin Pracy, w którym określone są w szczególności:
•

Obowiązki pracodawcy i pracowników

•
•
•
•
•
•

Czas pracy, urlopy i zwolnienia od pracy, zasady usprawiedliwiania nieobecności
Obowiązki dotyczące BHP i p. poż
Ochrona pracy kobiet
Nagrody i wyróżnienia
Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzeń
Odpowiedzialność porządkowa pracowników
§4

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Centrum ponadto posiada:
•
•
•

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin Wynagradzania pracowników
Regulamin przyznawania nagród Dyrektora
§5

Pracownicy Centrum wykonują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności
opracowanych przez Dyrektora.

Rozdział III
Zasady podpisywania pism

§6
Składnie podpisów
1. Dyrektor podpisuje:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Pisma tajne i poufne
Wewnętrzne akty normatywne
Listy nagród
Projekt planu budżetowego
Dokumenty dotyczące spraw pracowniczych i osobowych związane z zatrudnieniem,
zwalnianiem, wynagradzaniem i karaniem pracowników
Umowy, umowy zlecenia i o dzieło
Pisma kierowane do jednostek nadrzędnych, instytucji politycznych, społecznych,
administracyjnych, kontroli zewnętrznej
Odpowiedzi na skargi i wnioski
Sprawozdania
Listy płac
Zarządzenia, ogłoszenia wynikające z bieżącej działalności Centrum

l. Czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego
m. Dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub
wydania środków pieniężnych, materiałów lub towarów

2. Główny Księgowy podpisuje:
a. Sprawozdawczość finansową i analizy ekonomiczne
b. Umowy, umowy zlecenia i o dzieło mających charakter umów finansowych
3. Wzory podpisów Dyrektora, Głównego Księgowego oraz innych pracowników
podpisujących dokumenty w obiegu wewnętrznym są umieszczone w Instrukcji Obiegu
Dokumentów Księgowych
4. Wzory pieczątek do podpisu obowiązujących w Centrum są umieszczone są w załączniku
nr 2 Instrukcji Sporządzania, Kontroli i Obiegu Dokumentów Księgowych.
5. Przy oznakowaniu spraw używa się skrótu DKFAK.
6. Dyrektor dekretuje korespondencję przychodzącą i przydziela do załatwienia odpowiednim
działom według ustalonego zakresu czynności.
7. Korespondencje do podpisu Dyrektora zaparafowaną przez pracownika przygotowującego
projekt wraz z kompletem dokumentacji dotyczącej danej sprawy należy składać do
Dyrektora za pośrednictwem sekretariatu.

Rozdział IV
Organizacja Centrum
W skład Centrum Wchodzi:
- Dyrektor
- Stanowisko ds księgowych
- stanowisko ds Administracyjno – Biurowych
- pomoc administracyjna
- konserwator
- sprzątaczka
- koordynator imprez sportowych
- instruktor sportu

- animator Orlika
- kierowca
- Inspektor Ochrony Danych osobowych

§7
W czasie nieobecności Dyrektora centrum zadania, kompetencje i uprawnienia przejmują:
1. Główny Księgowy - w zakresie gospodarki finansowej
2. osoba upoważniona pisemnie przez Dyrektora – w pozostałym zakresie

§8
Do wspólnych zadań działów i stanowisk pracy należy:
1. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia
właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
2. Wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora
3. Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku
4. Podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie spraw
5. Dbanie o dobro pracodawcy i ochronę mienia
6. Przestrzeganie przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w
szkoleniach
7. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego

§9
Zakres czynności i obowiązków Dyrektora jednostki:
1. Do obowiązków merytorycznych należy:
a) Gospodarowanie terenami sportowymi, rekreacyjnymi i turystycznymi, administrowanie
urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi oraz inna działalność związana ze świadczeniem
usług sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności:
- zagospodarowanie sportowych, rekreacyjnych i turystycznych terenów oraz obiektów,
- udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej różnym podmiotom dla
organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych
- organizowanie własnych i zleconych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,

- ścisła współpraca z placówkami oświatowymi z Gminy Susz w organizacji imprez
sportowych,
- prowadzenie szkoleń w zakresie kultury fizycznej i rekreacji dla potrzeb własnych oraz
zleconych przez inne organizacje i instytucje,
- prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki,
- eksploatacja i konserwacja bois oraz stadionów (w tym skatepark i boisko Orlik),
- prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,
- współpraca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie organizacji imprez
sportowych, rekreacyjnych i innych służących mieszkańcom Gminy Susz i turystom.
b) Koordynacja działalności sportowej na terenie Gminy Susz.
c) Propagowanie idei wychowania przez sport.
d) Ustalenie rocznego planu imprez sportowych i rekreacyjnych.
e) Wykonywanie obowiązków pracodawcy w kierowanej jednostce wynikających z prawa
pracy.
f) Realizacja programu współdziałania Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie sportu i turystyki.
g) Pozyskiwanie środków finansowych na zadania realizowane przez CSiR.
2. Zakres odpowiedzialności:
a) Za realizację swoich zadań i kompetencji, organizację i skuteczność pracy Csntrum Sportu
i Rekreacji w Suszu.
b) Dokładną znajomość i stosowanie przepisów prawnych oraz wytycznych obowiązujących
na powierzonym stanowisku.
c) Racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi zgodnie z obowiązującymi aktami
prawnymi, a w szczególności z ustawą o finansach publicznych, Prawo zamówień
publicznych, o rachunkowości.
d) Zarządzanie powierzoną częścią majątku gminnego.
e) Właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów.
f) Skutki prawne podejmowanych decyzji oraz sporządzanych i podpisywanych dokumentów
o charakterze majątkowym, administracyjnym lub porządkowym.
3. Podczas nieobecności w pracy ma obowiązek wyznaczyć osobę, która będzie go
zastępowała.

§10
Główny Księgowy zatrudniony jest przez Dyrektora Centrum. Odpowiada on za całokształt
pracy księgowej i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum. Organizuje swoją prace
zgodnie z zakresem czynności, ściśle przestrzega obowiązujących przepisów prawnych i
sumiennie wykonuje zadania planowe oraz polecenia przełożonego.
2. Do obowiązków Głównego Księgowego należy:
a. Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zasadami.
b. Kontrola dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki
- sporządzania kalkulacji kosztów wykonywanych zadań
- sporządzanie sprawozdawczości finansowej
c. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej
- wstępnej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków
- wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych
jednostki oraz ich zmian
- następczej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań
d. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych
- terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie
- terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych
e. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami
polegającej na:
- dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania
budżetu
- gospodarce środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki
- zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę
- przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych

- zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty
zobowiązań
f. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i
innych będących w dyspozycji jednostki
g. Opracowywanie planów finansowych i rzeczowych dla jednostki budżetowej
f. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora
jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
- zakładowego planu kont
- instrukcji obiegu dokumentów
- zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
i. Sporządzanie sprawozdań finansowych w wykonywanego planu budżetu według wymagań
Urzędu Miasta
j. Opracowywanie analiz ekonomicznych obrazujących całokształt jednostki budżetowej
k. Ewidencjonowanie wydatków związanych z działalnością socjalną Centrum
l. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej według
rzeczowego wykazu akt i Instrukcji Sporządzania, Kontroli i Obiegu dokumentów
ł. Bieżące prowadzenie kart wynagrodzeń i potrąceń pracowników, uwidacznianie zmian
dotyczących uposażenia
2. Sporządzanie list płac na podstawie otrzymanej dokumentacji tj.:
- angaży zatrudnienia pracowników
- kart urlopowych
- wniosków premiowych
- pism dot. gratyfikacji jubileuszowych
- wniosków o wypłatę ekwiwalentu za urlop
- wypłat odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, rentę lub grupowego zwolnienia
3. Bieżące wystawianie informacji do Urzędu Skarbowego
4. Wnioskowanie o otwieranie i zamykanie rachunków bankowych
5. Terminowe i prawidłowe naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
odprowadzanie na podstawie sporządzanych deklaracji miesięcznych oraz rozliczeń rocznych.

6. Przestrzeganie przepisów dotyczących dyscypliny finansowej a zwłaszcza nad
zachowaniem równowagi finansowej.
7.Przedkładanie wniosków w sprawach inwentaryzacji oraz dokonywanie ich rozliczeń
8. Przejrzyste i czytelne prowadzenie dokumentacji płacowej
9. Dokonywanie potrąceń ustawowych z wynagrodzeń pracowników oraz według złożonych
indywidualnych deklaracji o potrąceniach.
10.Przygotowywanie przelewów.
11.Prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji z zachowaniem ustawowego terminu oraz
przekazywanie zobowiązań wobec ZUS.
12. Prowadzenie dokumentacji z tytułu umów cywilnoprawnych.
13. Przygotowanie zastawień pomocniczych płacowych służących do analiz ekonomicznych i
sprawozdań statystycznych.
14.Bieżące dokształcanie i śledzenie przepisów w zakresie prawidłowego naliczania
wynagrodzeń i zasiłków.
15. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów płacowych i księgowych
zgodnie z rzeczowym wykazem akt i Instrukcji Sporządzanie Kontroli i Obiegu Dokumentów
16. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora w ramach zajmowanego stanowiska.
17. Ponosi odpowiedzialność za prowadzenie kont syntetycznych i analitycznych oraz za
prawidłowe księgowanie operacji gospodarczych
Zakres uprawnień i odpowiedzialności:
1. Ma prawo do uzyskiwania od kierownictwa i pracowników niezbędnych informacji i
danych służących do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków.
2. Egzekwowania od poszczególnych komórek organizacyjnych dokumentów stanowiących
podstawę naliczania płac.
3. wszelkie uprawnienia wynikające z Regulaminu Pracy oraz innych przepisów prawa pracy.

§11

Zakres obowiązków na stanowisku referenta do spraw administracyjno – biurowych:
1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem pracy w centrum w zakresie administracji,
obsługi, podstawowych spraw ekonomicznych

2. Sporządzanie zakresów czynności dla pracowników
3. Nadzór nad dyscypliną pracy pracowników obsługi
4. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej miesięcznych rozliczeń czasu pracy
pracowników
5. Opracowywanie harmonogramu pracy pracowników obsługi
6. Ustalanie w porozumieniu z Dyrektorem planów wyposażenia w meble i sprzęt
7. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdział korespondencji i przesyłek
8. Wysyłanie korespondencji
9. Obsługa poczty elektronicznej
10. Udzielanie informacji interesantom i w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych
osób
11. Wystawianie delegacji służbowych
12. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów
13. Przechowywanie i nadzór nad pieczęciami
14. Kompletowanie aktów normatywnych prawa wewnętrznego
15. Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i rozwiązywaniem stosunku
pracy z pracownikami ( przygotowywanie umów, wystawianie świadectw pracy,
ustalanie uprawnień do dodatków stażowych, do nagród jubileuszowych, ustalanie
uprawnień urlopowych)
16. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi
przepisami
17. Prowadzenie ewidencji czasu pracy
18. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i przekazywanie ich do księgowości
19. Kierowanie pracowników na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne i
prowadzenie ewidencji w tym zakresie
20. Sporządzanie planów urlopowych
21. Przygotowywanie wniosków nagrodowych
22. Współdziałanie w zakresie opracowywania regulaminów, instrukcji i innych
przepisów normujących zakres działania Centrum
23. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów kadrowych
24. Kontrolowanie magazynów, sprzętu, stanu higieniczno – sanitarnego
25. Sporządzanie protokołów przekazywania sprzętu będącego na wyposażeniu Centrum
26. Zbieranie i opiniowanie wniosków i podań pracowników do Komisji Socjalnej
27. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem wstępnym i okresowym BHP,
współpraca w tym zakresie z inspektorem BHP
28. Prowadzenie ewidencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych
29. Prowadzenie ewidencji środków ochrony osobistej pracowników
30. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów ds. administracyjno –
biurowych
31. Wystawianie faktur oraz not księgowych za wynajem pomieszczeń, sprzętu będącego
na wyposażeniu Centrum, wpisowego zawodników
32. Wystawianie not korygujących
33. Sprawdzanie pism pod względem merytorycznym, legalnym, gospodarnym i celowym

Zakres uprawnień:
1. Ma prawo do uzyskiwania od kierownictwa i pracowników niezbędnych informacji i
danych służących do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków
2. Pisemnego lub ustnego zgłaszania Dyrektorowi stwierdzonych nieprawidłowości
mających wpływ na prawidłowe zarządzanie i realizację zadań
3. Uprawnień wynikających z Regulaminu Pracy i innych przepisów prawa pracy
4. Prowadzenie dokumentacji kadrowej
5. Dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji
Zakres obowiązków na stanowisku pomoc administracyjna:
1. Znajomość i przestrzeganie obowiązującego ustawodawstwa pracy
2. Znajomość zakresu zadań własnej komórki organizacyjnej oraz gruntowna znajomość
swoich obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności
3. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego
4. Dotrzymywanie terminów, które wynikają z okoliczności opracowywanych spraw
5. Zorganizowanie swojego stanowiska pracy
6. Przedkładanie załatwianych spraw bezpośredniemu przełożonemu do kontroli
7. Przestrzeganie drogi służbowej
8. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad współżycia i współpracy z ludźmi
9. Prawidłowe zabezpieczenie powierzonego mienia i oszczędność w zużyciu środków
pracy
10. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
11. Zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej w związku z wykonywaną pracą,
przestrzeganie przepisów dla jej ochrony poprzez właściwe postępowanie z aktami i
dokumentami, a w szczególności z tajnymi i poufnymi oraz dopilnowanie właściwego
zabezpieczenia użytkowego pomieszczenia biurowego
12. Rzetelne informowanie przełożonego o istotnych faktach z zakresu prawa pracy, jak i o
trudnościach uniemożliwiających wykonywanie przydzielonych zadań
13. Czynne zapobieganie wszelkim próbom sprzeniewierzenia, kradzieży lub marnotrawstwa
mienia w miejscu pracy
14. Zadaniem pomocy administracyjnej jest wykonywanie różnych drobnych prac, a w
szczególności:
- pomoc w sporządzeniu dokumentów i umów
- obsługa komputera i tworzenie na nim dokumentów
- gromadzenie i przechowywanie akt prawnych i zarządzeń wewnętrznych
- wystawianie faktur
- czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji, jej
rejestracją i wysyłką
- dbanie o bieżące uaktualnienie strony internetowej
- pomoc przy inwentaryzacji

- wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora oraz współpraca z
pozostałymi pracownikami
- wstawianie na stronę wszelkich wydarzeń odbywających się w CSIR
Zakres uprawnień:
1. Korzystanie z uprawnień pracowniczych wynikających z ogólnie obowiązujących
przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych
2. Korzystanie z zakładowych urządzeń socjalnych
3. Domaganie się od bezpośredniego przełożonego skutecznej pomocy w realizacji
podstawowych zadań
4. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych
5. Ma prawo do uzyskiwania od kierownictwa i pracowników niezbędnych informacji i
danych służących do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków
6. Uprawnień wynikających z Regulaminu Pracy i innych przepisów prawa pracy
§12
1. Zakresy czynności i obowiązków:
1) konserwatora
2) sprzątaczki
3) kierowcy

Konserwator
Zakres obowiązków
1. Systematyczne lokalizowanie usterek występujących w budynku hali poprzez
dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, komunikacyjnych
i obiektów sportowych.
2. Kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych
działających w budynku hali ( wodno-kanalizacyjnych, grzewczych,
elektroenergetycznych, klimatyzacyjnych).
3. Systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie remontów bieżących zgłaszanych
ustnie przez pracowników CSiR .
4. Wykonywanie innych prac remontowo-budowlanych, nie wymagających
specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zleconych przez dyrektora CSiR.
5. Drobne prace malarskie.
6. Troska o wyposażenie warsztatu w niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie
zakupów, uzgadnianie z Dyrektorem zamówień potrzebnych materiałów w placówkach
handlowych.
7. Utrzymywanie porządku i czystości w warsztacie.
8. Wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami bhp.
9. Koszenie trawników na terenach przylegających do budynku Centrum Sportu i Rekreacji
im. Jana Pawła II w Suszu.

Zakres uprawnień i odpowiedzialności
1. Zapewnienie przez pracodawcę niezbędnego sprzętu, środków czystości, ubrania i obuwia
ochronnego.
2. Zapewnienie zabezpieczonego miejsca do przechowywania sprzętu, środków czystości,
rzeczy osobistych, które pracownik jest zobowiązany otrzymywać w czystości
i zabezpieczać przed kradzieżą.
3. Pisemne lub ustne zgłaszanie przełożonemu nieprawidłowości wynikłych podczas
wykonywania pracy i innych zdarzeń mających wpływ na prawidłowy przebieg pracy.
4. Przestrzeganie ustalonego zgodnie z harmonogramem czasu pracy.
5. Przestrzeganie regulaminu pracy oraz przepisów bhp i p.poż.

Sprzątaczka
Zakres obowiązków
1. Dokładne ścieranie kurzu i brudu wilgotną ścierką z wszelkich powierzchni w
pomieszczeniach wraz z zapleczem, gabinetach, korytarzach, klatkach schodowych ( z
krzeseł, ławek, drabinek, parapetów , szafek, półek , gablot, obrazów , grzejników, półek,
opraw oświetleniowych itp.)
2. Dokładne mycie okien minimum dwa razy do roku oraz systematycznie wszystkich
powierzchni szklanych,
3. Systematyczne zmywanie na mokro wszystkich korytarzy i klatek schodowych oraz
sprzątanie toalet po każdej przerwie.
4. Raz w tygodniu mycie drzwi, lamperii i listew przypodłogowych
5. Codzienne mycie podłóg, opróżnianie koszy na śmieci.
6. Systematyczne szorowanie wszystkich urządzeń sanitarnych ( muszle, deski klozetowe,
pisuary, rury, baterie, umywalki, parapety okienne, glazura, kabiny itp.).
7. Systematyczne dezynfekowanie sanitariatów rozcieńczonym środkiem dezynfekcyjnym.
8. Pranie firanek i zasłon podczas ferii zimowych i letnich oraz ich zawieszanie.
9. Codzienne odkurzanie i czyszczenie wykładzin podłogowych.
10. Osuwanie pajęczyn z sufitów, naroży, ścian, obrazów i gablot, spod szaf i regałów.
11. Systematyczna współpraca w zakresie utrzymania porządku, wyposażenia sal i
zabezpieczenia sprzętu.
12. Przygotowanie pomieszczeń do remontów ( pomoc przy przestawianiu mebli) oraz
sprzątanie po remoncie.
13. Sprawdzanie i zamykanie okien i drzwi w salach, łazienkach, gabinetach, wygaszanie
niepotrzebnych świateł.
14. Pilnowanie porządku na wyznaczonych korytarzach podczas przerw lekcyjnych wraz
z dyżurującymi nauczycielami.
15. Zgłaszanie wszystkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej,
zamków, drzwi, okien, tynków itp.
16. Sprzątanie dodatkowej powierzchni za nieobecnych pracowników na zlecenie kierownika.
17. Utrzymywanie w czystości wydzielonego rejonu pracy

Zakres uprawnień i odpowiedzialności
1. Zapewnienie przez pracodawcę niezbędnego sprzętu, środków czystości, ubrania i
obuwia ochronnego
2. Zapewnienie zabezpieczonego miejsca do przechowywania sprzętu, środków
czystości, rzeczy osobistych, które pracownik jest zobowiązany otrzymywać w
czystości i zabezpieczyć przed kradzieżą
3. Pisemne lub ustne zgłaszanie przełożonemu nieprawidłowości wynikłych podczas
wykonywania pracy i innych zdarzeń mających wpływ na prawidłowy przebieg pracy
4. Przestrzeganie ustalonego zgodnie z harmonogramem czasu pracy
5. Przestrzeganie regulaminu pracy oraz przepisów BHP i ppoż
Kierowca
Zakres obowiązków
1) do przestrzegania obowiązków wynikających z niniejszego Zakresu Obowiązków
Kierowcy, ustalonego czasu i porządku pracy,
2) do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych, a także stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i
wskazówek przełożonych,
3) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje,
których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę,
4) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
6) utrzymywać pojazd w stałej gotowości eksploatacyjnej oraz używać go wyłącznie zgodnie
z jego przeznaczeniem.
7) przestrzegać przepisów o ruchu drogowym, transporcie drogowym oraz czasie pracy
kierowców, a także
8) Utrzymywać porządek w miejscu pracy, dbać o powierzony pojazd oraz jego wyposażenie,
9) Konserwacji i wykonywania drobnych napraw pojazdu,
10) Informować Pracodawcę o konieczności zakupu części zamiennych, ogumienia i
narzędzi,
11) Prawidłowo wypełniać karty drogowe, tarczki tachografu oraz pozostałą dokumentację, a
także obsługiwać tachograf zgodnie z instrukcją, jego przeznaczeniem oraz przepisami prawa.
12) W sytuacji zaistnienia konieczności naprawy pojazdu kierowca ma obowiązek
niezwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu. Na dokonanie naprawy w trasie kierowca winien
uzyskać zgodę Pracodawcy.
Zakres uprawnień:
1. Korzystanie z uprawnień pracowniczych wynikających z ogólnie obowiązujących
przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych
2. Korzystanie z zakładowych urządzeń socjalnych
3. Domaganie się od bezpośredniego przełożonego skutecznej pomocy w realizacji
podstawowych zadań
4. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych

5. Ma prawo do uzyskiwania od kierownictwa i pracowników niezbędnych informacji i
danych służących do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków
6. Uprawnień wynikających z Regulaminu Pracy i innych przepisów prawa pracy

§13
Zakresy czynności i obowiązków koordynatora imprez sportowych, instruktora i Animatora
Orlika:

Instruktor sportu
Zakres obowiązków
1. Wykonywanie zadań statutowych centrum w zakresie działalności sportowej
2. Organizacja zawodów i imprez sportowych
3. Wykonywanie miesięcznych harmonogramów zajęć sportowych zatwierdzanych przez
Dyrektora CSiR
4. Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora
5. Szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych na terenie Gminy
6. Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak
również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej
7. Inicjowanie i prowadzenie akcji promujących sport
8. Inicjowanie organizacji nowych imprez do kalendarza
9. Kontrola wykorzystywanego sprzętu sportowego znajdującego się na wyposażeniu
hali
Animator sportu
Zakres obowiązków
1. Popularyzacja zajęć sportowych na terenie Gminy i Miasta Susz
2. Organizacja imprez oraz zawodów sportowych
3. Włączanie innych instytucji i organizacji działających na terenie Gminy i Miasta Susz
do realizacji idei związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia poprzez
zainteresowanie sportem
4. Współpraca z nauczycielami szkół i przedszkoli w zakresie organizowania zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży
5. Prowadzenie wymaganej dokumentacji
6. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniające
powszechną dostępność
7. Angażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach projektu Lokalny
Animator Sportu
8. Dbanie o odpowiedni stan techniczny i porządek powierzonego mu mienia
9. Pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska

10. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja harmonogramu zajęć na „Boisku Orlik 2012” przy
hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu oraz
udostępnianie obiektu grupom zorganizowanym
11. Przestrzeganie zasad BHP i popż, regulaminu pracy i innych obowiązujących w CSiR
w Suszu

Koordynator imprez sportowych
Zakres obowiązków
1. Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych
2. Czuwanie nad prawidłowym przeprowadzeniem zajęć, imprez oraz zawodów
sportowych
3. Ustalanie regulaminów imprez i zawodów
4. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników zajęć, imprez oraz zawodów sportowych
5. Organizowanie meczów i rozgrywek sportowych
6. Współpraca z innymi jednostkami i organizacjami sportowymi
7. Wyjazdy w roli opiekuna na różnego rodzaju wydarzenia sportowe
8. Inicjowanie nowych imprez do kalendarza
9. Współpraca z pozostałymi pracownikami CSiR Susz
10. Opracowywanie relacji z przeprowadzonych imprez oraz ich udostępnianie na
stronie internetowej
11. Prowadzenie zawodów, turniejów i imprez ustalonych CSiR Susz
12. Przestrzeganie przepisów BHP i popż, porządkowych, sanitarnych i dopilnowanie
ich przestrzegania przez powierzone mu dzieci i młodzież
13. Dbanie o powierzone mu mienie będące na wyposażeniu CSiR Susz, czystość i
porządek

Uprawnienia
1. Możliwość korzystania ze sprzętu będącego na wyposażeniu CSiR
2. Ma prawo do uzyskiwania od kierownictwa i pracowników niezbędnych informacji i
danych służących do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków
3. Pisemnego lub ustnego zgłaszania Dyrektorowi stwierdzonych nieprawidłowości
mających wpływ na prawidłowe zarządzanie i realizację zadań
4. Uprawnień wynikających z Regulaminu Pracy i innych przepisów prawa pracy
5. Dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji
Inspektor ochrony danych osobowych
Zakres obowiązków:
1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników,
którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na
mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

2.

3.
4.
5.

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie
danych i doradzanie im w tej sprawie
Monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii
lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub
podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym
podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu
uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty
Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz
monitorowanie jej wykonania
Współpraca z organem nadzorczym
Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których
mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we
wszystkich innych sprawach.

Rozdział V
Działalność kontrolna
§ 13
1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.
2. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor.
3. Kontrolę zewnętrzną wykonują:
a) Burmistrz Susza
b) Skarbnik
c) Inne instytucje upoważnione do przeprowadzenia kontroli
4. Celem kontroli jest ustalenie i określenie:
a) stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej,
rzetelne udokumentowanie i ocena działalności
b) przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości
c) osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości
d) sposobów naprawiania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w
przyszłości
5. Tryb przeprowadzenia kontroli oraz jej zakres ustala Dyrektor
6. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie planu kontroli wewnętrznej
7. Dokumentację związaną z przeprowadzanymi kontrolami , również zewnętrznymi
Gromadzi i przechowuje sekretariat

Rozdział VI
Postanowienie końcowe
§14

Organizację i porządek pracy oraz obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin
Pracy Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu wprowadzony zarządzeniem
Dyrektora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa oraz postanowienia statutu CSiR .
§16
Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania
§17
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego podpisania
§18
Regulamin organizacyjny Centrum udostępnia się do powszechnego wglądu

Potwierdzam znajomość Zarządzenia nr 5/2018 Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji im.
Jana Pawła II w Suszu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i
Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu.
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