
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W GRYFINIE 

 
 

 

ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 
 

1. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie jest jednostką organizacyjną Gminy 

Gryfino działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Organem sprawującym nadzór nad MOS jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. 

3. Regulamin organizacyjny Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie określa 

jego organizację wewnętrzną oraz główne zadania. 

4. Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o MOS, należy przez to rozumieć 
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2 
ORGANIZACJA I KIEROWANIE 

 

§ 2 
 

1. Młodzieżowym Ośrodkiem Sportowym w Gryfinie kieruje Dyrektor, który reprezentuje 

placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. 

2. Dyrektora MOS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. 

3. Dyrektorowi MOS bezpośrednio podlegają: 
- Główny Specjalista, 

- Główny Księgowy, 

- Specjalista, 

- zatrudnione osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych. 

4. Szczegółowe obowiązki pracowników MOS określają zakresy czynności. 

5. MOS prowadzi swoją działalność wśród dzieci i młodzieży uczącej się z terenu Miasta  

i Gminy Gryfino. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, może prowadzić 
działalność wśród dzieci i młodzieży z powiatu gryfińskiego. 

6. MOS organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców gminy Gryfino. 

7. Podstawowe szkolenie sportowe w MOS może rozpoczynać się od klasy III szkoły 

podstawowej. W dyscyplinach wczesnych (pływanie, gimnastyka artystyczna) 

szkolenie można rozpocząć od 6 roku życia. 

8. MOS może prowadzić zajęcia szkoleniowe w następujących dyscyplinach: 

- lekka atletyka, 

- gimnastyka artystyczna, 

- żeglarstwo, 

- kajakarstwo, 

- piłka nożna chłopców, 

- piłka ręczna chłopców, 

- pływanie,  

- biathlon, 



- triathlon, 

- strzelectwo sportowe, 

- szachy, 

- tenis stołowy, 

- karate. 

9. Prowadzenie zajęć szkoleniowych w innych dyscyplinach jak wymienione w pkt. 8 

może nastąpić po uzyskaniu zgody od Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

10. MOS w zakresie sportu masowego i wyczynowego organizuje imprezy sportowe 

wynikające z kalendarza WSZS oraz imprezy masowe uznane za priorytetowe na 

terenie miasta. 

11. MOS może wspierać organizację innych imprez sportowo-rekreacyjnych w zależności 

od posiadanych środków. 

 

 

§ 3 
 

1. MOS może zatrudnić na zajęcia w ramach sportu kwalifikowanego (w klubach 

sportowych) trenerów lub instruktorów posiadających licencję trenera odpowiedniego 

związku sportowego. 

2. MOS może zatrudnić na zajęcia sportowo-rekreacyjne nauczycieli wychowania 

fizycznego. 

 

 

ROZDZIAŁ 3 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 4 

 

1. W Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Gryfinie obowiązują następujące akty 

prawne: 

- Statut MOS, 

- Regulamin Pracy, 

- Regulamin Wynagradzania, 

- Regulamin przyznawania nagrody rocznej, 

- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

- Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych. 

2. Regulamin organizacyjny zatwierdza Dyrektor MOS. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2013 r. 

 

 

 

Gryfino, dn. 01.04.2013 r. 


