
MOSiR.210.2.2022                                                                                         Piła, 7 grudnia 2022 r. 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PILE  
        Z SIEDZIBĄ: PIŁA 64-920 UL. BYDGOSKA 76  

    ZATRUDNI ( OD DNIA 1 LUTEGO 2023 r.)  PRACOWNIKA NA STANOWISKU 
KIEROWNIKA-GOSPODARZA  OBIEKTU  W OŚRODKU TURYSTYCZNO 

WYPOCZYNKOWYM „PŁOTKI” K. PIŁY (KIERUNEK ZELGNIEWO). 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

1. obywatelstwo polskie; 

2. wykształcenie co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym, umożliwiające 

wykonywanie zadań na stanowisku lub wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu 

przepisów o szkolnictwie wyższym) odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie 

zadań na stanowisku (preferowane: ekonomiczne, organizacja i zarządzanie, techniczne, 

wychowanie fizyczne); 

3. staż pracy – minimum 5 letni; 

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;  

5. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

6. nieposzlakowana opinia. 

II. WYMAGANIA DODATKOWE: 

1. znajomość przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, kultury fizycznej i sportu,                      

o bezpieczeństwie imprez masowych, prawa pracy i bhp, ustawy o pracownikach samorządowych 

i innych niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku,                    

a także związanych z organizowaniem działalności sportowej i ratownictwa wodnego; 

2. znajomość obsługi komputera; 

3. doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym; 

4. umiejętność planowania i organizacji pracy; 

5. postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń                       

o stronniczość i interesowność; 

6. posiadanie cech osobowościowych: sumienność, sprawność, bezstronność,  odpowiedzialność oraz 

bezkonfliktowa współpraca z innymi pracownikami; 

7. prawo jazdy kat. B; 



8. mile widziane: uprawnienia operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew, uprawnienia 

spawalnicze. 
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III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
1. organizowanie i kierowanie pracą pracowników zatrudnionych w Obiekcie OTW Płotki ; 
2. kierowanie i realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Obiektu, w tym: 

- właściwe utrzymanie i eksploatacja oraz zabezpieczenie w niezbędny sprzęt sportowo-rekreacyjny, wodny                    
i ratowniczy; 

- właściwe przygotowanie domków letniskowych oraz  przyległych do Obiektu terenów (w tym również: plaża,  
boisko plażowe, parkingi itp.); 

3. zapewnienie bezpieczeństwa pobytu osób korzystających z usług Obiektu, wraz z przyległymi do Obiektu 
terenami (w tym również: plaża, boisko plażowe, parkingi itp.); 

4.  dopilnowanie wykonania okresowych przeglądów technicznych, przeglądów p.poż, bhp, oraz sanitarnych; 
5. dokonywanie z przełożonym ustaleń w zakresie planowanych remontów i konserwacji urządzeń; 
6. sprawowanie pieczy nad majątkiem w Obiekcie i racjonalne gospodarowanie powierzonym mieniem,                   

w tym również:   przygotowanie środków trwałych – wyposażenia do inwentaryzacji; 
7. współdziałanie z Działem Ekonomiczno-Finansowym w zakresie obowiązków wynikających  z ustawy                        

o zamówieniach publicznych; 
8. współdziałanie z Kierownikiem Zespołu Obiektów Sportowych oraz Kierownikiem-gospodarzem:  Obiektu 

„Centrum” i Obiektu  „Piaszczyste”  - w zakresie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wypoczynku sobotnio-
niedzielnego; 

9. współdziałanie z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie nadzorowanego Obiektu;.                                
10. podejmowanie działań i inicjatyw  zmierzających do osiągnięcia jak najwyższych wpływów finansowych ze 

sprzedaży usług.  

IV. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU: 
1. praca w systemie zmianowym; 
2. stanowisko usytuowane w budynku OTW  „Płotki”; 
3. stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy. 

V.  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pile, w rozumieniu przepisów                            

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 

6%. 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. list motywacyjny; 



2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia; 

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 
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4. oświadczenie kandydata (własnoręcznie podpisane) o: 

1) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji; 

2)posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; 

3) braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane                       

z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku; 

5) posiadaniu nieposzlakowanej opinii. 

VII. DODATKOWE INFORMACJE: 

-  kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i /lub adresu poczty elektronicznej (e-mail); 

   -  kandydaci spełniający wymagania  niezbędne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą  

poczty  elektronicznej (e-mail) - o terminie  i miejscu prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Pile 
ul. Bydgoska 76 (sekretariat), korespondencyjnie na adres MOSiR-u z dopiskiem: „Dot. zatrudnienia na 
stanowisku kierownika-gospodarza Obiektu OTW „Płotki”  w terminie do dnia 23 grudnia 2022 r. 

Oferty, które wpłyną do MOSiR-u po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 

W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego - za 

termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do MOSiR-u. 

D Y R E K T O R 
    MOSIR w Pile 
/-/ mgr Dariusz Kubicki 

   KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O PRACĘ  W  MIEJSKIM  OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W PILE. 



Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz zgodnie   z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego                            m i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych  uprzejmie informuję: 
1) ,Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile,  z siedzibą: 64-920 Piła,  ul. Bydgoska 76; 
2) zbieranie danych osobowych przez Administratora danych osobowych jest niezbędne  w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy i mogą być 

udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie  przepisów prawa; 
3) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli  przetwarzania danych, zawartych w zbiorach danych; 
4)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art 22 ¹ § 1 Kodeksu pracy  wynikających z art. 6 ustawy                                

o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z  2022 r., poz. 530) spowoduje, że otrzymana aplikacja nie  będzie przez MOSiR w Pile rozpatrywana. 


