Zarządzenie nr 77
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 26 .03.2010 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora wspólnej instytucji kultury
Na podstawie art. 30 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz ust. 1 § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) oraz § 18 pkt 8 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 403 Prezydenta
Miasta Torunia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Torunia (zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia nr 1 z dnia 4.01.2010 r., nr 11 z dnia
19.01.2010 r. oraz nr 57 z dnia 5.03.2010 r.)
\
zarządza się, co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki
Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
§ 2.
Wymagania i kwalifikacje, jakie powinni posiadać przystępujący do naboru oraz sposób ich
udokumentowania, określone zostały w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Prezydent Miasta Torunia
(-) Michał Zaleski

Załącznik do zarządzenia nr 77 PMT
z dnia 26.03.2010 r.

Prezydent Miasta Torunia
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
wspólnej instytucji kultury - Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”,
z siedzibą w Toruniu, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 13
A. Do konkursu może przystąpić osoba:
I. Posiadająca niżej wymienione niezbędne kwalifikacje i umiejętności:
1) wykształcenie wyższe;
2) co najmniej 5- letni staż pracy wynikający z zatrudnienia lub okresów wliczanych do zatrudnienia
w zakresie wszystkich uprawnień pracowniczych, w tym 3-letni na stanowiskach kierowniczych
lub samodzielnych (tj. jednoosobowych, wyodrębnionych organizacyjnie w strukturze
jednostki, podlegających bezpośrednio zarządzającemu daną jednostką) lub wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie organizowania przedsięwzięć kulturalnych,
preferowane doświadczenie w dziedzinie marketingu, promocji lub reklamy;
3) znajomość:
- przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
- przepisów prawnych gospodarowania finansami publicznymi;
- zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych na
realizację projektów kulturalnych;
- jednego z języków obcych Unii Europejskiej na poziomie komunikatywnym, w szczególności
języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego;
4) dobry stan zdrowia;
5) umiejętność zarządzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania;
6) umiejętność kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich.
II. Nie karana:
1) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
oraz przeciwko której nie toczy się postępowanie karne;
2) zakazem 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 2005 r. Nr 14, poz.114, z późn. zm.).
B. Dla udokumentowania spełniania wymogów określonych w części A uczestnik konkursu
przedkłada:
1) motywację przystąpienia do konkursu;
2) pisemną koncepcję pracy na stanowisku uwzględniającą problematykę funkcjonowania i rozwoju
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu;
3) życiorys zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej (zajmowane stanowiska
oraz wykonywane zadania), posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, opatrzony klauzulą „wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia konkursu - zgodnie z ustawą z dnia 29.01.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplom) i stażu pracy
oraz wykonywania działalności gospodarczej (świadectwo pracy lub zaświadczenie);
5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać pracę na stanowisku, o którym mowa
w ogłoszeniu;
6) oświadczenie uczestnika, że nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
7) oświadczenie uczestnika, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi.
Mile widziana opinia z ostatniego miejsca pracy.
C. Ustalono następujący tryb przeprowadzenia konkursu:
a) termin składania zgłoszeń: do dnia 30 kwietnia 2010 r. w godzinach pracy urzędu:
zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu; w punktach informacyjnych przy ul. Wały gen.
Sikorskiego 4/8 ( tel. 56 611 87 56 ) lub ul. ul. Łyskowskiego 29/35 (tel. 56 658 84 71) lub ul.
Grudziądzkiej 126B ( tel. 56 611 85 80 lub ul. Poznańskiej 52 ( tel. 56 658 86 70) lub ul. Słowackiego
118a ( tel. 56 651 03 10).
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Urzędu.

-2b) postępowanie rozpocznie się najpóźniej w piątym dniu po upływie terminu składania zgłoszeń, przewidywany
termin zakończenia postępowania konkursowego - 17 maja 2010 r. o terminie i miejscu przeprowadzenia
postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje dotyczące warunków organizacyjno - finansowych działalności Centrum Sztuki Współczesnej
„Znaki Czasu” w Toruniu będą udostępniane zainteresowanym osobom w punktach informacyjnych UMT
jw.
Pozostałe informacje o konkursie zawarte zostały w zarządzeniu nr 77 PMT z dnia 26.03.2010 r. (…)
opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.torun.pl:
O wynikach pracy komisji konkursowej składający oferty zostaną powiadomieni indywidualnie, złożone
dokumenty należy odebrać w ciągu 14 dni od zakończenia udziału w postępowaniu, w przeciwnym wypadku
zostaną komisyjnie zniszczone.

Prezydenta Miasta Torunia
(-)

Michał Zaleski

