
OGŁOSZENIE  O  NABORZE 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

z dnia 26 września 2022 roku 
 

Kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu 

ogłasza nabór na wolne  

stanowisko pracy ds. sportu 

w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu ul. Klasztorna 9 

 
I. Wymagania obligatoryjne: 

 

• obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych, 

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

• brak skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, prze-

ciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiary-

godności dokumentów lub za przestępstwa karne  skarbowe oraz wymierzenia kary zakazu peł-

nienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, 

• wykształcenie wyższe, 

• znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office,  

• znajomość lokalnego środowiska sportowego, 

• nieposzlakowana opinia. 

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału 

w prowadzonej dalszej części postępowania rekrutacyjnego. 

 

II. Wymagania dodatkowe: 

 

• znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządowej:  

Ustawa o samorządzie powiatowym, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa 

o finansach publicznych oraz Ustawy o sporcie, 

• znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office, 

• prawo jazdy kat. B, 

• dyspozycyjność. 

 

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 

• planowanie i organizowanie inicjatyw sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

• opracowywanie kalendarza przedsięwzięć sportowych PCS, 

• przygotowywanie obiektu i dokumentacji związanej z organizacją zajęć, zawodów 

i rozgrywek sportowych, 

• monitorowanie programów oraz przygotowywanie projektów i dokumentacji w celu 

pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych PCS, 

• animowanie szkoleń, kursów oraz programów edukacyjno-promocyjnych związaną 

z kulturą fizyczną i zdrowym stylem życia, 

• współpraca z klubami sportowymi i innymi partnerami społecznymi. 

  

 

 

 



IV. Informacja o warunkach pracy: 

 

• pełny wymiar czasu pracy – 40 h/tydzień  

• praca biurowa 70% 

• praca w terenie 30% 

• planowany termin zatrudnienia 2 listopada 2022 roku. 

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCS w miesiącu poprzedzającym 

datę publikacji ogłoszenia o naborze wynosił poniżej 6%. 

 

VI. Wymagane dokumenty: 

 

• list motywacyjny, 

• życiorys (CV), 

• kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, 

• kserokopie świadectw pracy, 

• kserokopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, 

• kwestionariusz, 

• oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełne zdolności do czynności prawnych 

oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

• oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem 

sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

 

Kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność 

z oryginałem. 

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego 

przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ( UE ) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchyleń dyrektyw 95/46WE.” 

 

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub drogą 

pocztową w terminie do 11 października 2022 roku do godz. 18.00 na adres: Powiatowe Centrum 

Sportu w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Klasztorna 9, w zaklejonych kopertach z dopiskiem 

„Nabór na wolne stanowisko pracy ds. sportu”. 

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do PCS. 

Dokumenty, które wpłyną do PCS po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać się w siedzibie PCS lub na stronach 

internetowych Powiat Raciborski BIP PCS. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 415 24 71. 

O wyniku naboru zostaną poinformowane osoby uczestniczące w  naborze na ww. stanowisko pracy 

w terminie do 28 października 2022 roku. 

Każdy z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie powiadomiony o terminie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

Kierownik PCS w Raciborzu 

         Robert Myśliwy 


