
Ogłoszenie o konkursie ukazało się w Dzienniku Polskim w dniu 20 lipca 2015 roku oraz w Gazecie Krakowskiej
w dniu 20 lipca 2015 roku.

Wójt Gminy Polanka Wielka 

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Gminnego  Centrum Kultury w Polance Wielkiej

Wymiar etatu:         1 pełny 

Miejsce wykonywania pracy:  Gminne  Centrum Kultury w Polance Wielkiej (GCK)
                                                  32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 61

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

A. Podstawowe:
1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia;
2. co najmniej 5 – letni staż pracy w tym co najmniej 2-letni w instytucji kultury;
3. doświadczenie  w  pracy  z  grupami  młodzieżowymi,  artystycznymi  oraz  innymi

środowiskami twórczymi;
4. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych;
6. niekaralność i brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 168).

B. Dodatkowe:
1. wykształcenie  o  kierunku  lub  specjalności:  zarządzania  kulturą,  kulturoznawstwa,

animacji kultury, bibliotekarstwa;
2. znajomość  zasad  organizacji  i  funkcjonowania  instytucji  kultury  w  Polsce

oraz obowiązujących w nich zasad ekonomiczno-finansowych;
3. posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych

w tym z programów UE;
4. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy;
5. znajomość  podstawowych  aktów  prawnych  z  zakresu  funkcjonowania  samorządu

gminnego,  prawa  zamówień  publicznych  oraz  przepisów  dotyczących  finansów
publicznych;

6. predyspozycje  do  organizowania  i  prowadzenia  przedsięwzięć  promocyjnych
związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

7. umiejętności organizacyjne;
8. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji

projektów z dziedziny kultury;
9. kreatywność,  dyspozycyjność,  odpowiedzialność,  rzetelność,  kultura  osobista,

posiadanie umiejętności organizacji pracy;

10. predyspozycje  do  organizowania  i  prowadzenia  przedsięwzięć  promocyjnych
związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

11. prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.



II. Wymagane dokumenty:

1. pisemne opracowanie pod nazwą: „Koncepcja funkcjonowania Gminnego Centrum 
Kultury w Polance Wielkiej”, które powinno zawierać co najmniej:

1) wskazanie propozycji działań GCK mających wpływ na rozwój społeczności 
Gminy Polanka Wielka,

2) wskazanie źródeł finansowania działalności GCK,

3) opis zakresu planowanej współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami i grupami 
nieformalnymi działającymi na terenie Gminy Polanka Wielka,

4) propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury w GCK,

2. list motywacyjny,

3. życiorys/CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

4. dokumenty  poświadczające  wykształcenie,  doświadczenie  zawodowe
oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6. kserokopia dowodu osobistego,

7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. oświadczenie  o  niekaralności  w  zakresie  pełnienia  funkcji  związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,

9. aktualne  zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  do  zatrudnienia
na stanowisku kierowniczym,

10. oświadczenie  o  korzystaniu  w  pełni  z  praw  publicznych  oraz  posiadania  pełnej
zdolności do czynności prawnych,

11. oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora GCK w Polance Wielkiej.

III. Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno
– finansowymi działalności GCK.



Informację o warunkach organizacyjno – finansowych GCK w Polance Wielkiej można
uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61; 32 – 607 Polanka
Wielka, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

IV. Informacja o sposobie i terminie składania wniosku:

Wniosek o przystąpienie do konkursu należy składa
 w  zamkniętych  kopertach  z  podanym  adresem  zwrotnym  z  dopiskiem  „Konkurs  na
stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej” w terminie do dnia
21 sierpnia 2015 roku  do godziny 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Polanka Wielka lub
przesłać na adres:  Urząd Gminy Polanka Wielka 32 – 607 Polanka Wielka,  ul.  Długa 61
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

V. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów:

Konkurs  przeprowadzi  Komisja  Konkursowa  powołana  odrębnym  Zarządzeniem  Wójta
Gminy Polanka Wielka. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka – telefon: 33/84-
88-008.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w ciągu 30 dni od terminu składania
wniosków.

Informacja  o  wyniku  konkursu  będzie  umieszczona  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej
Urzędu Gminy Polanka Wielka.


