
PREZYDENT MIASTA PUŁAWY 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  

OD DNIA 28 STYCZNIA 2021 R. 

KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE -  DYREKTORA  

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PUŁAWACH 

 
adres siedziby: 24-100 Puławy, ul. Hauke-Bosaka 1   
 
1. Opis stanowiska: 

 
Do głównych zadań Dyrektora będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:  

• kierowanie bieżącą działalnością jednostki i reprezentowanie jej na zewnątrz, 

• organizowanie działalności jednostki, kierowanie gospodarką finansową oraz efektywne 
gospodarowanie mieniem jednostki, 

• współdziałanie w realizacji statutowych celów i zadań jednostki z organami gminy, 
właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i innymi jednostkami 
zewnętrznymi, 

• kierowanie gospodarką finansową jednostki i ponoszenie odpowiedzialności za jej 
prawidłowość, w tym opracowywanie planu finansowego jednostki i sprawozdań, 
dysponowanie środkami określonymi w planie w sposób określony w ustawie o finansach 
publicznych, 

• prowadzenie polityki kadrowej. 

 
 2. Wymagania związane ze stanowiskiem: 

 
Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie, 

2) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawnicze, ekonomiczne, z zakresu 
zarządzania i marketingu, wychowania fizycznego, turystyki, 

3) co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez co 
najmniej 3 lata działalności gospodarczej z obszaru  prawniczego, ekonomicznego, 
zarządzania i marketingu, wychowania fizycznego, turystyki, 

4) znajomość aktów prawnych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania jednostki,        
w szczególności: 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

• ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

• ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, 

• ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

• ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, 

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 
wycieczek zagranicznych i przewodników turystycznych,  

• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, 

• ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych, 

• ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 



• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

• ogólna znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20166/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
 

5)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

6) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

7) kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych                         
z dysponowaniem środkami publicznymi, 

8) nieposzlakowana opinia, 

9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym. 
 

Wymagania dodatkowe: 

1) dobra znajomość obsługi komputera (obsługa pakietu Microsoft Office), 

2) znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym, 

3) wysoka kultura osobista, 

4) doświadczenie w kierowaniu zespołem,   

5) umiejętność skutecznego podejmowania decyzji, 

6) zdolności logistyczno-organizacyjne, 

7) umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem, 

8) umiejętność pracy pod presją czasu, 

9) odpowiedzialność , zaangażowanie  i skuteczność w realizacji powierzonych zadań, 

10) umiejętność skutecznego komunikowania się oraz budowania relacji, 

11) dyspozycyjność (praca w soboty, w niedziele i święta). 

 

3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

• praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz praca w terenie,  

• pełny wymiar czasu pracy, 

• budynek siedziby jednostki nie posiada windy. 
 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia  ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Puławach                                 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 

 
5. Wymagane dokumenty: 

• koncepcja pracy na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji              
w Puławach (na okres minimum 5 lat), 

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na 
stronie BIP Urzędu Miasta Puławy w zakładce Rekrutacja/Rekrutacja 2021/Dokumenty 
do pobrania), 

• list motywacyjny, 

• referencje (opcjonalnie), 



• poświadczone za zgodność kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

• poświadczone za zgodność kserokopie innych dokumentów o posiadanych 
kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach, 

• poświadczone za zgodność kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy 
(świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia), 

• poświadczona za zgodność kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo 
polskie, 

• oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta                
z pełni praw publicznych, 

• oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

• oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 

• klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego (wzór dostępny na stronie BIP Urzędu Miasta Puławy                        
w zakładce Rekrutacja/Rekrutacja 2021/Dokumenty do pobrania), 

• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na poddanie się badaniom psychologicznym                
w zakresie posiadania predyspozycji kierowniczych, 

• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na 
kierowniczym stanowisku. 

Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem do celów związanych z rekrutacją  
można dokonać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Puławy pok.119. 
 
Oferty należy składać w terminie do dnia 19 stycznia 2021 r. do godz.16:00                               

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 w zamkniętych kopertach                   

z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach” oraz informacją o nadawcy. 

Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności MOSiR                 
w Wydziale Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy ul. Lubelska 5, pok. 
222, 223. 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 458 60 40,  81 458 61 06. 

Umowa o pracę z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta na czas określony. 

 

Uwaga: 
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (test, rozmowa kwalifikacyjna, badanie 

psychologiczne), kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty lub 
telefonicznie. 

2.  Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski 
przez tłumacza przysięgłego. 

3.  Oferty, które wpłyną  po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Osoba wyłoniona do zatrudnienia w drodze naboru zobowiązana jest złożyć najpóźniej                       

w dniu zawarcia umowy o pracę zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego                    
o niekaralności. 

5. Wymagane oświadczenia, list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone własnoręcznym 
podpisem kandydata. 



6. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym 
kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu  przepisów art.16 ust.3 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 
1282) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. 
ustawy). 

 
 
 

Prezydent Miasta Puławy 
 
         (-) Paweł Maj 


