
ZARZĄDZENIE Nr 131/2022 

Wójta Gminy Żabia Wola 

z dnia 29 grudnia 2022 roku 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Gminie Żabia Wola 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), w związku z art. 11 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), § 8 

Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola stanowiącego załącznik 

do Uchwały Nr 94/LIX/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 listopada 2022 r., 

zarządzam co następuje: 

  

§ 1 

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia 

Wola. 

2. Wymogi formalne wyboru kandydata oraz kwalifikacje kandydata zawarte są w treści 

ogłoszenia o konkursie. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2 

Powołuję komisję konkursową w składzie: 

1. Dariusz Dąbrowski – Przewodniczący Komisji; 

2. Bohdan Nowosielski – Członek Komisji; 

3. Bożena Kot – Członek Komisji; 

4. Kamila Piątek - Członek Komisji. 

§ 3 

Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Żabia Wola oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Żabia Wola. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  Wójt  

Gminy  Żabia Wola  

/-/ Piotr Rybka  

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia   
Wójta Gminy Żabia Wola nr 131/2022 

z dnia 29 grudnia 2022 r.  
FP.210.12.2022 

 

 

NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA  

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GMINIE ŻABIA WOLA 

 

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze 

stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola 

   

I. Nazwa i adres jednostki: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola 

ul. Wiejska 2F, 96-321 Żabia Wola 

 

II. Stanowisko: 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola 

 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodne z opisem danego 

stanowiska ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe: 

 

1. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym 

stanowisku):  

‒ obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające 

obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                             

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz.530), 

‒ wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania, organizacji sportu, wychowania fizycznego, 

turystyki i rekreacji lub administracji, 

‒ co najmniej 5-letni staż pracy, 

‒ znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych oraz znajomość przepisów 

z obszaru działania Ośrodka, w tym: o samorządzie gminnym, sporcie, prawo zamówień 

publicznych, finansach publicznych, rachunkowości, bezpieczeństwa imprez masowych, 

wolontariacie, pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania 

administracyjnego, 

‒ pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 

‒ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                           

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

‒ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, 

‒ nieposzlakowana opinia, 

‒ biegła znajomość obsługi komputera oraz MS Office, 

‒ prawo jazdy kat. B, 

‒ gotowość korzystania z własnego samochodu do celów służbowych, 

‒ przedłożenie w formie pisemnej autorskiego opracowania pn. „Koncepcja 

funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola”. 



2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne 

wykonywanie zadań na danym stanowisku): 

‒ umiejętności organizacyjno – menadżerskie,  

‒ doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce samorządowej,  

‒ doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych, 

‒ komunikatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów, 

‒ umiejętność pracy w zespole oraz zarządzania zespołem pracowników, 

‒ kreatywność, 

‒ dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość,  

‒ zorientowanie na rezultaty pracy, 

‒ umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, 

‒ znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, znajomość drugiego języka 

obcego będzie dodatkowym atutem. 

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmujący w szczególności: 

− zarządzanie działalnością statutową jednostki, 

− reprezentowanie jednostki na zewnątrz,  

− wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec podległych pracowników, 

− koordynowanie i popularyzacja działań z zakresu sportu, kultury fizycznej, rekreacji                 

i turystyki, 

− organizacja: zajęć, zawodów, imprez sportowo-edukacyjnych w oparciu 

o administrowaną bazę sportową, 

− współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami, stowarzyszeniami, klubami 

i innymi instytucjami w obszarze sportu i rekreacji, 

− udostępnianie obiektów OSiR dla organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych,  

− zarządzanie obiektami sportowymi administrowanymi przez OSiR, 

− opracowanie planu finansowego jednostki i nadzór nad jego realizacją. 

 

V. Warunki pracy na stanowisku: 

− praca biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie, 

− naturalne i sztuczne oświetlenie, 

− praca w budynku przy ul. Wiejskiej 2F w Żabiej Woli, na pierwszym piętrze, 

− ze względu na lokalizację obiektów bazy sportowo – rekreacyjnej, praca wymagająca 

wyjazdów w teren własnym samochodem w celach służbowych (obszar gminy Żabia 

Wola),  

− praca polegająca na szczególnej dyspozycyjności (możliwość pracy w weekendy, 

dni świąteczne i godziny popołudniowe), 

− pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo,  

− zadaniowy system czasu pracy. 

 

VI. Wymagane dokumenty: 

− Curriculum Vitae, 

− list motywacyjny, 

− kserokopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie, 



− kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe 

(świadectwa pracy) lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy                    

o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku), 

− kwestionariusz dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie (plik w załączniku), 

− podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez 

Urząd Gminy Żabia Wola danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji, 

w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska, miejsca 

zamieszkania oraz informacji o uzyskanym wyniku- w Biuletynie Informacji Publicznej  

− oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

− oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, 

− oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, 

− oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

− oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 

stanowiska, 

− kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, 

którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą 

się w gronie najlepszych kandydatów, 

− pisemne autorskie opracowanie pn. „Koncepcja funkcjonowania Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Gminie Żabia Wola”. 

 

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV, koncepcja powinny być własnoręcznie 

podpisane, a dokumenty złożone jako kopie powinny być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez kandydata. 

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:  

− wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem 

i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata z dopiskiem 

„Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia 

Wola”, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 

3, 96-321 Żabia Wola lub przesłać na w/w adres do dnia 23 stycznia 2023 r., 

do godziny 12:00 bądź w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie stosownego 

formularza na stronie www.zabiawola.pl,  

− złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,  

− oferty niekompletne oraz te, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną 

komisyjnie zniszczone,  

− kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie 

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

VII. Informacje dodatkowe:  

− Wnioski zostaną rozpatrzone przez powołaną przez Wójta Gminy Żabia Wola Komisję 

Konkursową w terminie 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.  



− Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod 

względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap – rozmowy kwalifikacyjne 

z kandydatami, którzy spełniają wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne.  

− O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani 

indywidualnie.  

− Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).  

− W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Żabia Wola w rozumieniu 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

nie przekroczył 6%. 

− Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Żabia Wola pod numerem telefonu 

46 858 27 00. 

 

 

  Wójt  

Gminy  Żabia Wola  

/-/ Piotr Rybka  

 


