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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  126/0050/2022 Burmistrza 
Miasta Oława z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora samorządowej 

instytucji kultury – Centrum Sztuki w Oławie 

 

 

Burmistrz Miasta Oława  

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko  

Dyrektora Centrum Sztuki w Oławie 

 

I. Nazwa i adres jednostki: Centrum Sztuki, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława 

 

II. Wymagania niezbędne 

1. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane humanistyczne. 

2. Co najmniej pięcioletni staż pracy odpowiadający charakterowi pracy na powierzonym 

stanowisku. 

3. Znajomość zasad zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących 

zasad ekonomiczno-finansowych. 

4. Znajomość przepisów:  

a) Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 

b) Ustawy o finansach publicznych (w szczególności przepisów dotyczących gospodarki 

finansowej w instytucjach kultury); 

c) Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; 

d) Ustawy prawo zamówień publicznych. 

5. Obowiązkowość, dyspozycyjność, komunikatywność i odporność na stres. 

6. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi. 

7. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.  

8. Obywatelstwo polskie. 

9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

10. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

11. Brak objęcia zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych,  

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 2021 r.  

poz. 289 ze zm.). 

 

III. Wymagania dodatkowe 
1. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym. 

2. Doświadczenie w pracy z różnymi grupami artystycznymi oraz współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. 

3. Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków 

finansowych. 

4. Predyspozycje menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem, a także predyspozycje  

do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną  

i twórczością artystyczną. 

5. Wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków 

dyrektora. 

6. Znajomość, co najmniej jednego języka obcego, w tym jednego, co najmniej na poziomie 

średniozaawansowanym. 

7. Prawo jazdy kat. B. 

8. Odporność na stres, komunikatywność 
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IV. Wymagane dokumenty 

1. List motywacyjny 

2. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie* 

3. Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o tym, że: 

a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 

b) Nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

c) Nie jest objęty zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r.  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

d) Zapoznał się z treścią art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 2022 r.  

poz. 1110). 

4. Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o stopniu znajomości języka obcego. 

5. Kopie dokumentów potwierdzających: 

a) Wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe; 

b) Posiadanie dodatkowych kwalifikacji. 

6. Do oferty mogą być dołączone dodatkowe dokumenty potwierdzające dorobek  

i osiągnięcia zawodowe, rekomendacje, recenzje. 

7. Sporządzona na piśmie koncepcja funkcjonowania Centrum Sztuki ze szczególnym 

uwzględnieniem wizji rozwoju instytucji, a także współpracy z innymi placówkami 

kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi oraz gospodarowania 

środkami finansowymi i efektywnego wykorzystania bazy lokalowej. 

 

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem (tłumacza 

przysięgłego) na język polski. 

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, do Urzędu 

Miejskiego lub przesłać za pośrednictwem poczty, w terminie do 16 grudnia 2022 r.  

do godz. 14: 00, na adres: Urząd Miejski w Oławie, pl. Zamkowy 15, z podaniem imienia, 

nazwiska, adresu oraz z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum 

Sztuki w Oławie”. 

Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie  

nie będą rozpatrywane. 

 

V. Informacje dodatkowe 

Warunki pracy na stanowisku 

1. Miejsce pracy: Praca w budynkach Ośrodka Współpracy Europejskiej ODRA przy  

ul. Młyńskiej 3 oraz przy ul. 11 Listopada 27 a także poza nimi (również w zmiennych 

warunkach pogodowych), w zależności od potrzeb. 

2. Na zajmowanym stanowisku pracownik wykonuje typowe prace związane z prawidłową 

realizacją zadań Centrum Sztuki w Oławie (uczestnictwo w spotkaniach służbowych, 

charytatywnych, publicznych).  

3. Pracownik pełniąc funkcję kierowniczą jest narażony na: 

a) Stres związany ze stałym, dużym dopływem informacji i pozostawaniem w gotowości  

do udzielenia odpowiedzi; 

b) Niekorzystne czynniki psychofizyczne (zagrożenia wynikające z pracy na 

stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością finansową). 

4. Pracownik obsługuje typowe urządzenia administracyjno-biurowe: komputer, monitor, 

telefon. Praca w pozycji siedzącej - obciążenie statyczne.  

5. Rodzaj pracy wymaga: 

a) Przemieszczania się wewnątrz jak i na zewnątrz budynku; 

b) Obsługi klienta (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny); 
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c) Przejazdów samochodem w ramach obowiązków służbowych. 

6. Warunki pracy na stanowisku są bezpieczne. 

 

Kandydaci dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego będą zobowiązani 

zaprezentować, podczas trwania rozmowy kwalifikacyjnej, własną koncepcję funkcjonowania 

Centrum Sztuki. 

Kandydat na stanowisko dyrektora może zapoznać się z warunkami organizacyjnymi 

dotyczącymi działalności Centrum Sztuki na stronie https://www.bip.cs.olawa.ig.pl/webcm 

(statut, regulamin i schemat organizacyjny) zaś z warunkami finansowymi w Urzędzie 

Miejskim pod nr tel. 71 301 10 00 - Skarbnik Miasta). 

Przewidywany termin zakończenia procedury konkursowej: I połowa stycznia 2023 r. 

 

VI. Podstawa zatrudnienia na stanowisku dyrektora Centrum Sztuki: 

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania  

(art. 68 kodeksu pracy) na okres 5 lat. 

Przewidywany termin zatrudnienia: 1 marzec 2023 r. 

 
 

* wzór kwestionariusza osobowego znajduje się na stronie www.bip.um.olawa.pl w zakładce Praca oraz 

https://www.bip.cs.olawa.ig.pl/webcm/przetargi-ogloszenia 

 

 

 

Burmistrz Miasta Oława  

/-/Tomasz Frischmann 


