
Wójt Gminy Wińsko 

ogłasza konkurs na stanowisko 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku 

 

1. Wymagania niezbędne : 

1) obywatelstwo polskie, 

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw 

publicznych, 

3) niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia 

publicznego, 

4) niekaralność za przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej, 

5) nieposzlakowana opinia, 

6) wykształcenie wyższe kierunkowe: turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, 

7) co najmniej 4 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności 

gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, 

8) mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy 

9) znajomość zasad funkcjonowania zakładów i jednostek budżetowych, 

10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku, 

11) biegła znajomość obsługi komputera, 

12) prawo jazdy kat. B. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

a) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach 

samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o sporcie, ustawy - prawo 

zamówień publicznych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, 

b) mile widziana praca na stanowisku kierowniczym, 

c) predyspozycje do kierowania zespołem pracowników, 

d) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, 

e) obowiązkowość, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność, kreatywność 

f) umiejętność dobrej organizacji pracy.  

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) nadzorowanie i organizowanie zajęć, zawodów i innych imprez o charakterze sportowym, 

rekreacyjnym i turystycznym, 

2) propagowanie i popularyzowanie  różnorodnych form sportu, rekreacji i turystyki, 

3) tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i turystyki, 

4) tworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu przez społeczeństwo, 

5) zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej do prowadzenia zajęć sportowych, 

6) należyte utrzymanie oraz  dążenie do rozbudowy własnej bazy sportowo – rekreacyjnej  

i rozszerzanie oferty dla mieszkańców, 

7) współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami (w tym z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Wińsku) realizującymi  działania statutowe w  zakresie kultury fizycznej, sportu i 

turystyki, 

8) gospodarowanie powierzonym mieniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, 



9) utrzymywanie w gotowości technicznej i eksploatacyjnej terenów, obiektów oraz urządzeń 

sportowych i rekreacyjnych, 

10) wykonywanie obowiązków Gminy w zakresie zapewnienia wszelkich form bezpieczeństwa 

osobom korzystającym z obiektów sportowo - rekreacyjnych, 

11) realizowanie innych zadań z zakresu sportu, rekreacji i turystyki, ustalonych przez Radę Gminy i 

Wójta Gminy, 

12) organizacja i koordynowanie wszelkich przedsięwzięć na rzecz promocji turystycznej gminy, 

13) przygotowywanie i realizacja wydawnictw promocyjnych gminy, 

14) współpraca z  Polską Organizacją Turystyczną, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wińsku, 

regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, organami administracji rządowej i 

samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi w celu podejmowania wspólnych 

przedsięwzięć promocyjnych gminy, 

15) sporządzanie dla potrzeb organów gminy planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, 

wniosków finansowo-inwestycyjnych, 

16) realizacja czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników GOSTiR, 

17) kierowanie jednostką budżetową w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania i 

pełnej realizacji zadań, 

18) reprezentowanie jednostki na zewnątrz, składanie w jego imieniu wiążących zobowiązań 

mających skutki prawne w zakresie przyznanego mu umocowania, 

19) kierowanie całym zakładem zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa  

i odpowiedzialności za realizację zadań gospodarczych, 

20) wydawanie zarządzeń wewnętrznych,  

21) podejmowanie dyspozycji finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

22) nadzór nad zorganizowaniem odpowiedniej ochrony mienia, bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz bezpieczeństwa p.poż. w zakładzie, 

23)  przestrzeganie przepisów prawnych i opinii w tym zakresie, 

24) zorganizowanie i nadzór oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej, 

25) wykonywanie innych zadań nałożonych przez Wójta Gminy Wińsko. 

 

4. Warunki pracy na stanowisku:  

a) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji, ul. Piłsudskiego 33, 56-160 

Wińsko,  

b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko kierownicze urzędnicze, Dyrektor 

c) wymiar czasu pracy: pełen etat, 

d)  planowany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2019 r. 

 

5. Wymagane dokumenty: 

a) list motywacyjny, 

b) życiorys (curriculum vitae) obejmujący informacje o zamieszkaniu, w rozumieniu 

przepisów kodeksu cywilnego, adresie do korespondencji, przebiegu kształcenia, 

przebiegu pracy zawodowej, ukończonych kursach, szkoleniach związanych z pracą 

zawodową, posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach, dodatkowych zajęciach 

zawodowych, znajomości języków obcych oraz zainteresowaniach, 

c) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do niniejszego 

ogłoszenia), 



d) kserokopie świadectw pracy, 

e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie , 

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,  

g) zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia pracy na stanowisku określonym w 

ogłoszeniu lub oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu, 

h) oświadczenie (załącznik do niniejszego ogłoszenia): 

 posiadanie obywatelstwa polskiego,  

 oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności  

prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

 oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,  

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z 

ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,  

i) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata, który ma określony stopień 

niepełnosprawności, 

j) wykaz złożonych dokumentów. 

6. Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych 

kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na 

dokumencie. Dokumenty aplikacyjne powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie 

złożonych dokumentów z podaniem numeru strony. 

7. Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach. I etap polegający na analizie 

formalnej dokumentów, II etap będzie stanowiła rozmowa kwalifikacyjna. O terminie II etapu 

osoby, które spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomione telefonicznie. Planowany 

termin rozmowy kwalifikacyjnej: 12.12.2018 r. 

Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w 

sekretariacie Urzędu Gminy Wińsko, pokój nr 9, I piętro lub przesłać pocztą na adres urzędu 

– pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku” w terminie do dnia 07.12.2018 r. do 

godz.14.00 (decyduje data wpływu do urzędu). Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą 

rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej www.bip.winsko.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu 

Gminy Wińsko. 

8. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 

a) Administratorem zebranych danych jest Wójt Gminy Wińsko, pl. Wolności 2, 56-160 

Wińsko, 

b) Administrator wyznaczył Inspektora  Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres e-mail: iod@winsko.pl lub listownie na adres siedziby 

administratora, 

c) Dane będą przetwarzane do przeprowadzenia niniejszego konkursu przez Gminę Wińsko, 

d) Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, 

http://www.bip.winsko.pl/
mailto:iod@winsko.pl


e) Składający ofertę posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sportowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się z naruszeniem 

przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 

2016r., 

f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego 

wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6,0 %. 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Wińsko 

 

/-/ Jolanta Krysowata-Zielnica 

 

 

Wińsko, dnia 23.11.2018 r. 

 

 


