Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84 /2020
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 14.05.2020r.

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie
Nazwa i adres instytucji : Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie
ul. Katedralna 9 14-500 Braniewo
Wymiar czasu pracy : pełen etat
Forma zatrudnienia : powołanie na czas określony od 3 do 7 lat
Kandydat ubiegający się o stanowisko Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury im. Tadeusza
Kopacza w Braniewie powinien spełnić poniższe wymagania:
1. Wymagania niezbędne:
1/ obywatelstwo polskie,
2/ wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: artystyczne, kulturalno-oświatowe,
menadżerskie i zarządzanie,
3/ co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku w
instytucjach kultury lub placówkach oświatowych,
4/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5/ pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6/ niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1440 z późn. zm),
7/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
2. Wymagania dodatkowe:
1/ znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury w tym
przede wszystkim: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych,
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy prawo zamówień
publicznych, przepisów prawa pracy,
2/ doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
3/doświadczenie we współpracy z stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi działającymi
w sferze kultury,
4/ doświadczenie w zarządzaniu finansami w tym w szczególności finansami publicznymi,
5/dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków
finansowych na działalność kulturalną,
6/ predyspozycje organizacyjno -menadżerskie oraz umiejętność kierowania zespołem,
7/ kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres, motywacja do pracy, dyspozycyjność,
8/ prawo jazdy kat. B.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1/ zarządzanie i reprezentowanie Braniewskiego Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w
Braniewie na zewnątrz,
2/ kierowanie bieżącą działalnością jednostki,
3/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
4/ prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,
5/ poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,
6/przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań
określonych odrębnymi przepisami.
4. Wymagane dokumenty:
1/ list motywacyjny, z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko Dyrektora Braniewskiego
Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie,
2/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3/ kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,
4/ kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy i
doświadczenie zawodowe,
5/ autorska pisemna koncepcja realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i
rozwoju Braniewskiego Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie
uwzględniająca program rozwoju instytucji, współpracy z innymi podmiotami,
gospodarowania środkami finansowymi oraz możliwościami pozyskiwania środków
zewnętrznych,
6/ oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7/ oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z
dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1440 z późn. zm.),
8/ oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,
9/ oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni
praw publicznych,
10/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Informacje dodatkowe:
1/ Przedkładane kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
własnoręcznym podpisem składającego kandydata. Dokumenty wytworzone przez
kandydata na potrzeby Konkursu składane w oryginale muszą być każdorazowo podpisane
czytelnie przez kandydata.
2/ Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wzór
kwestionariusza osobowego dostępne są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Braniewa pod ogłoszeniem.
3/ Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora
Braniewskiego Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie” w terminie do
5 czerwca 2020r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta Braniewa lub drogą
pocztową na adres: Urząd Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo.
Za termin złożenia dokumentów przesłanych pocztą uważa się datę ich wpływu do Urzędu
Miasta Braniewa do godziny 15.00.

4/ Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Braniewskiego
Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie, udzielane będą przez osobę pełniącą
obowiązki Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie
pod numerem telefonu 55 506 50 20
5/ Konkurs zostanie przeprowadzony w II etapach:
I etap – sprawdzenie spełnienia wymagań formalnych,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z przedstawieniem koncepcji.
6/ Osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu, spełniające wymagania formalne zawarte
w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
7/ Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na na tablicy informacyjnej w
Urzędzie Miasta Braniewa oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Braniewa.
8/ Burmistrz Miasta Braniewa zastrzega możliwość unieważnienia Konkursu bez podania
przyczyny.
9/ Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2020r. poz. 194) organizator przed powołaniem Dyrektora
zawrze z nim odrębną umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności
instytucji kultury oraz program jego działania.
10/ Informacji na temat konkursu na Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury im.
Tadeusza Kopacza w Braniewie można uzyskać pod tel. 55 644 01 03

Informacja z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Braniewa, adres:
ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e–mail: iodum@braniewo.pl
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w
celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane na podstawie
zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie
Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane
osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe,
kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
Wyniki przeprowadzonej rekrutacji opublikowane będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Braniewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Braniewa.
Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji
będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu
określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym);
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych)
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych
jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
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Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 z zm) oraz rozporządzenie Ministra Rrodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U.z 2018r.poz. 2369)
2

Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3
4

Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

