
Za nie Nr 121 712021
Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 19 liqca 2021 t.

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego osrodka Kultury ,,cENTRUM',

im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

Napodstawieart.16ust'lustawyzdnia25pazdziernikalgglr-oorganizowaniui
prowadzenlri ozialalnosci kulturaln;j (t.t. Dz.U. z 2o2o t poz 19.12 p62l'' zm ) oraz art' 30 ust2.pkt' 5

Irir*v i onl, 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t' j Dz.lJ 22020 t poz713 z pozn zln)

- zatzqdzam '

sl
Oglosic konkurs na stanowisko Dyrektora Mieiskiego Osrodka Kultury "CENTRUM' im Adama

Mickiewicza w Zawierciu.

s2
1. Kandydat na stanowisko Dyrektora Miejsfiego Osrodka Kulturv 'CENTRUM' rm' Adama

Mickiewicza w zawrerciu ,ortliiJ" *vJ"". ii ii", komisjq konkuisowa powolanq odrqbnym

Zazqdzeniem Prezydenta Miasta Zawiercie'

i]n-Jgr;ri" konkursu zostanie ogLloizony odrebnym Za.zqdzeniem Prezydenta Miasta zawiercie

s3
Do naboru mogA ptzystApic osoby spelniaiqce wymagania

zalacznlk do ninieiszego zatzqdzenia.

s4
Ooloszenie o konkursie podlega ogloszeniu:
- ria stronie BIP instytucji kultury;
- na stronie internetowej instytucji kultury;

- na stronie BIP organizatora,
- na stronie internetowei organizatora. 

S s
Wykonanie zarzqdzenia powieza sie Sekretazowi Miasta'

s6
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania

okreslone w ogloszeniu stanowiqcym

Prezyo e iastat

t-u rtarskt

ulerne

Ac,' Lit,t!i.1,)l :li.:z



Z,lecznik
do Zarzldzonia Nt 1217 t2021
Prerydenta Miasta Zawiercie

z dnia 19 lipca 2021 r.

1 Wvmaqania niezbedne:

1)

2)
3)

4)

posiada obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europelskie.l badz innych paistw' ktorym- na

';;;;**' umow miQdzynarodowych lub przepisow praw-a wsDolnotoweqo pzysluguje

nrawo do oodiecra zatruonr"",il't'r'i"i"ni" ir"ilpo.poi,t"t Polskiej oraz znajomo5c lQzyka

ilili;;;;hiiJ;;;kum"nte. okrestonym w przepisach o sruzbie cylvilnej,

pfi;';ffi5;il;;rvrr;a;i frawnvch ikozvstinie z petni praw publicznvch'

brak skazanla prawomocnym" ivyrokiem' sqdu za 
, 
umyslne przestepstwo Scigal:

z oskarzenia publicznego oraz umislne przestQpstwo skarbowe o@z btak toczqcego slQ

postepowania karnego,
ILxILr""sc zakaiem pelnienia funkcji kierowniczych' zwiazanvch z dvsponowanrem

srodkami publicznymi, o rtorym rnowa w ]rt gl ust t p't<t + ustavi z dnia 17 grudnia 2004 r' o

oopowieOiiatnosciza naruszenie dyscypliny finans6w publicznych'

nieooszlakowana oPinia,

It i .0.*i, pozwalajqcy na zatrudnienie na ww stanowisku

ilk.;i;;.]J *y;".2t',o.rrLni, pzepisow o szkolnictwie wvzszvm i nauce prererowane

kierunki: artystyc.n" 
"*ono,]l'i"'J, 

menadzersrie z zakresu zatzEdzania zespolem

iiil"""r"t magisterskie; lub studia podyplomowe w wyzej wymienionvm zakresie'

co najmniej 3 Ietnr staz pra"V tunioilll'?""i' "o*" 
ziecbnie lub wykonywanie dzialalnogci

5)
6)
7)

8)
gospodarczej),

9) JoSwiadczenie w pracy z instytucjami kultury' . .--,-.^: L^^^^^^ii r,,^r.^i^h^\^,ani,
'10) pzedstawienie na pismie o;i* *"rsji elektronicznej autorskrei koncepc'li funkc'ionowania i

rozwoiu Mieiskieoo ostooxr-?un,|.V bfrufnUft'f" im' Adama Mickiewicza w Zawierciu w

p"iipi,itv*i6 najilizszych 5 lat - w oparciu o obowiEzujqce przeprsv prawa

1 '1) znajomosc pzeprs6w prr*nyl'n' 
'"tJ*V-o 

r'"nt'"ri nuollznvcn ustawy o odpowiedzialnosci

za naruszenre dyscypliny trnlnsow pubiicznych' ustawy Prawo zamowien p'9'i"-tlt:l^.:.t^t:':I

o samozqOzie 6minnym, ustawy o pracownikach s"morzadowych' ustawy o organlzowanlu I

pr"ilrir"ii, irirtatnosci rutturainej ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych'

12) umie1qtnose zatzqdzanta,"t"f 
"rni'i"otftl'ii' 

umiejqtnoSc podejmowania decyzli umiejQtnoSci

' interiersonalne: piaca zespolowa, komunikatywnose'

2. \lVvmaoaniadodatkowq:
udokumentowane doswi adczenie, kt6re zwiqzane jest z zazqdzaniem zespolem i projektami'

umiejQtnoSe analitYcznego i strategicznego mYSlenia,

zdolnoSci organizacYrne,
prawo jazdy kat. B
odoowiedzialnos6, systematycznosc, obowiazkowose, bezstronnoso' wysoka kultura osobista'

odpornosc na stres. dyspozycy.lnosc

3. Za zad ko c s sku m no

1

2
3
4
5

oosoodarowanie mleniem Miejskiego Osrodka Kultury ,,CENTRUM" im' Adama Mickiewicza w

i;#;;;";;^v, oii"i ,bstoki"," w sranicach zwvkleso za.z4du' zwtqzane z

prowadzeniem zailadu w zakresie jego zadafr statutowych' 
. - -

i<ierowanie Osrodkiem pzy pomocy Kierownik6w kom6rek organizacyjnych'

kierowanie Osrodkiem poprzez wydawanie zatzqdzeh i polecen sluzbowych'

reprezentowanie OSrodka na zewnalrz'
oinrona powierronego mienia przed Wadziez1' zniszczeniem czy pozatem'

skladanie oswiadczen woli w imieniu Osrodka,

il;;;G;itr;rawnien zwierzchnika stuzbowego w stosunku do pracownik6w osrodka'

Prezydent Miasta Zawiercie
oglasza nab6r na stanowisko

Ovrektora Mieiskie-go Osrodka Kultury ,,CENTRUM" w Zawierciu- 
ul. Piastowska '1, 424o0 Zawiercie

1)

2l
3)
4)
5)
6)
7l



8)
e)
10

zatwierdzaniezakresowczynnosci,uprawnieniodpowiedzialnoscidlapracownik6woSrodka,
oapowieOziatnoSC za meryt'oryczna dzialalnosc kierowanej lednostki'

I iv!i""",,r""r" i rozticzinio 
-srolk6w 

finansowych poinoozacvcn z dotacji' dochod6w

wlasnych, darowizn, "po"a"iy 
skladnkow majqtkowych oraz innych 

'1'6!?l^:.
l1i-*V."f"S"- ofreStonel 

' bud,etlm zakladu na dany rok z zachowaniem celowoscr

11)
lgospodarnoSci,
orowadzenie zqodnie z przepisami finansowymi rozltczeh majqtkowych'

w tvm inwentaryza-1i ptanowych i zdawczo - odbiorczych'

nadz6r nad realizacjE zalecen pokontrolnych,

zaoewnienie sprawnego funkc.ionowania OSrodka

nii.or n"o wlaSciwyrn' i terminowym zalatwieniem skarg.i wnioskow'

ii;;J;;il iagadnielr 
''ootvczqcvcn 

obo'iiqzku udostepniania informacji

w Biuletynie lnformac.li Publicznel.

12
IJ
14

4. Mie warunki pracv na stanow ku:

1)

2)

3)

5. Wvmaqane dokumentv:

6. Mieisce i termin sklad an dokume

mieJsce wykonywania pracy: Mieiski Osrodek Kultury ,,CENTRUM" im' Adama Mickiewicza'

ul Piastowska 1 . 42400 Zawiercle,
praca biurowa - ptaca na pierwszym piQtrze budynku (budynek bez. windy)'

i, 
-pori".i"."ni"ch 

biurowych, stanowisko wyposa2one w urzqdzenia biurowe' kompute(

Waca ptzy monitoze powyzej 4 godz. dziennie,

zatruonienie na podstawie powolinia w wymiarze pelnego etatu na okres do 7 lat'

1) list motywacyjnY,
2\ szczegolowy zyciorys zawodowy (CV),

3) kwestionariuszosobowy,
4\ Disemna autorska koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejsklego Osrodka Kultury
' 

,Cf r.rrnuu" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu, wraz z wersiE elektroniczlE ..-.
sr iiopie dokumentow potwierdzajqcych posiadane wyksztalcenie idodatkowe kwaliflkacje,

;i i.ili; ;;k;;;iil ioi.ri",ozaidcvcn posiadany staz pracy.tub okres prowadzenia dzialalnoscr
' gospodarczej (swiadectwa pialy, zaswtaaizenie, o .obecnym zatrudnieniu' decyzja o

iyiiesreniu z ewidencii dziablnosti gospodarczej lub zaswiadczenie CEIDG)'

7) oi*iiO"r"ni" o posiadaniu obywateistwa polskiego lub.kraiu Unii Europejskiej' bAdz,innych
' panstw, kt6rym na podstawie Ltm6w migdzynarodowych lub przepisow prawa wspolnotowego

izysluguje prawo do podjgcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. oraz

in"1or"oS'e jezyka polskiego'iotwierdzona dokumentem okreslonym w przepisach o sluzbie

cywilnel.
8) oi*i"air"ni" o posiadaniu pelnej zdolnosci do czynno6ci prawnych' 

. 
korzystaniu--' 

i pelni praw publicznych oraz" braku skazania prawomocnym wyrokiem. sadu

za umyslne przest9pstwo' Scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne pzestQpstwo

skarbowe, oraz brak toczqcego siQ postepowania karnego,

9) oiwiadczenie o niekar;ln;Sci 
'zakazem pelnienia funkcji kierowniczych zwiqzanych

z dysponowaniem Srodkami publicznymi,

10) oswiadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

tii oSwlaOczenie o'stanie zdrowia pozwalajqcym na pracQ_na stanowisku Dyrektora Miejskiego

Osrodka Kultury ,,CENTRUM" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu,

12) klauzula o wyrjZiniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne nale2y skladac w zamknietych kopertach:' - 6soU-iScie w punkcie-informaiyjnym Urzqdu Mielskiego w Zawierciu ul LeSna 2,

- lub przeslic za poSrednictwem operatora pocztowego na adres: UtzEd Miejski

w Zawierciu, ul. Lesna 2, 42-400 Zawaercie

zdopiskiemnakopercie:ofefiapracynastanowiskoDyrektoraMiejskiegoosrodkaKultury
,,CENTRUM" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu'

I



2) Oferty nalezy skladac do dnia 29 lipca 2021 r' (decyduie data wplywu do Urzqdu)

1)

2)

3)

aolikacie. ktOre zostana zlozone lub wplynq za posrednictwem operatora pocztowego do

uL.Ju' rvri"iii,"oo w Zawierciu po wy2ej wymienionym terminre nie bedE rozpatrywan9 ..^..
;Ji;ily*;;jil-i'v-r*uitio'nu.iuirtsooo*y, kbncepcja funkcjonowania rrozwoju MOK

orr. *yinrg"n" ogwiadczenia i klauzule muszq by6 wlasnorQcznie podpisane

;;y';ilil;",i oraz klauzul, o kt6rych mowb w pkt'S (Wymagane dokumenty) ppkt' 7' 8' 9'

10, 11,1}dostepne sawtaz z ogloszeniem o naboze na wolne stanowisko pracy w Biuletynie

r"iLirl"ii iru'itl.n"i 'Urzqdu [itie.lskiego w zawierciu oraz Mie.iskiego osrodka Kultury,,

CENTRUM" im. Adama Mickiewicza w zawierciu,

oooia,any,miejScu,terminieigodziniepzeprowadzeniarozm6wkwaliflkacyjnychkandydaci
zostanq powiadomieni indywidualnie,
nab6r ni stanowisko pzeprowadzi komisja Rekrutacyjna powolana przez Prezydenta Miasta

Zawiercie,
kandydat wyloniony w procesie rekrutacji przed nawiqzaniem stosunku pracy jest

ioOoiriai"n,'Oo dostarczenia zaiwiadczenij o niekaralnosci oraz p,edlo1enta oryginal6w

dokumenl6w,
ogr"..""i"onabozepodlegapublikacjiwBiuletynje.lnformacjiPublicznejina.Stronie
Niernetowe; Urzgdu Miejskiego w Zawieiciu oraz w Biuletynie lnformacJi Publicznej i stronie

ini"r""io*"j utielskiego Osrodfa Kultury ,,CENTRUM" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UpzeJmie InformujQ, iz:
ij nOrini"tr"tor".'pani/pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie, ul. Le5na

2', qi=q11 zawiercie, numer telefonu 32 67 13 481 lub adres mail sekretariat@zawiercie.gu

ii pr"ilp"* dane'osobowe bedq przetwazane na podstawie art 6 ust l lit c ogolnego

,|rporiqainia o ochronie danycn w celu pzeprowadzenia Konkursu na kandydata na

siiiio*isfo Dyrektora Miejskiego Osrodka Kultury, zgodnie z ustawq z dnia 25 pa2dziernika

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalno5ci kulturalnej, ustawq Kodeks ptacy oraz

przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

b1 Pani/Pana'dane osobowe nie bqde udostQpniane podmiotom trzecim'

4i PantlPana dane osobowe prieinowywine bQdq przez okres niezbedny do realizacii

wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie Wzez okres oraz w zakresie wymaganym przez

przepisy prawa.
6) uia iinitpan prawo dostepu do swoich danych osobowych, mozliwosc ich sprostowania

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec peetwazania.
6)WpzypadkupowziQciainformacjioniezgodnymzprawempzetwarzaniuPani/Pana
danycn oiobowycn, przystugu.le Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

wlasciwego w sprawach ochrony danych osobowych.
7) podanL $zez pani4pana danych osobowych wynika z przepis6w prawa, a ich nie podanie

spowoduje niemoznosd wziQcia udzialu w procedurze rekrutacji.

a) eani/Pana dane osobowe nie bqdq pzetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym

r6wniez w formie profilowania.

4)

5)

6)

7\

Zawiercie, dn.19.07 .2021 r

7 lnformaciedodatkowe:


