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Zarządzenie Nr 66/2021

Dyrektor'a Donru Krrltury w Łapaclr
z dnla2a.I2.20Ż1 r.

w sprawle:
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko

Zastępcy Dyrektora Dornu Kultłrry w Łapach

Na podstawie ań. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowaclzenirr
działalności ktrlturalrrej lDz. U. z 2020 t. poz. I94 z póżtt. zrn./, $ 15 trst 2 statuttt Domrt Kultury w
Łapach, będącego Zalącznikierrr do Uclrwały Nr XIXlI64l20 Rady Miejskiej lv Łapaclr z clnia 28
lutego 20Ż0 t w sprawie uclrwalenia statuttt Dotrru Krrltury w Łapaclr lDz.Utz. Woj. Pocll' Z2aŻ0 u
poz. 1390l, zarządzatn co rrastępuje:

$1
1. Wprowadza się:

1. ogłasza się konkurs rra kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora Donru Kultury rv
Łapach. Treść ogłoszetria stanor'vi zaŁącznik nr 1 clo rrirriejszego zatządzenia.

2. Regularrrin pracy korrrisji konkrtrsowej, stanowi załączniknr 2 do nirriejszego zarządzenia.

$2
Zaruądzenie wclrodzi w Życie z dnierrr pocljęcia.
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Zalqcznik Nr I
Do Zarzqdzcnie Nr 66 /202 I

Dy'ektora Donu Kultur;, v Lapaclt
z dnią 20' l2.202 l t:

DYREKTOR DOMU KULTURY W ŁAPACI-I
oGŁAsZA NABÓR NA STANowISKo

Zastępcy Dyrektora Dornu Kultury w Łapach

I. WYMIAR ZATRUNIENIA: I etatu

II. PoDSTAWowE OBOWIĄZKI:
1. Wiedza tra temat działalrrości statutowej Donru Krrltrrr'y w Łapaclr.
2. ZnajornoŚÓ przepisów prawa dotyczącycli furrkcjonowania instytrrcji krrltury or'az

otgatrizowani a i prowa dzenia dzi ałalrro ś ci ku lturalnej .

3. Znajorirośó zagadnieri związanych z projektarrri finansowanynri ze śroclków UE oraz
doświadczęnie w pozyskiwanirr ftrnd uszy pozabtrdzetowyclr.

II I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, S'IAZ) :

1. Obywatelstwopolskie;
2. Wykształcenię mininrum: wyzsze pełne
3. Brak skazania plawomocllyll1 wyrokierrr sądu za unryślne irrzestępstwo ścigane

z oskatżenia publicznego lrrb unryślne przestępstwo skarbowe;
4. Posiadanie pehej zdolności do czynności prawrryclr oraz korzystanie z pełni pr'aw

publicznych;
5. Stan zdrowia pozwalaj ący na zatruclnietrie na zajmowanyn stanowiskrr;
6. Dyspozycyjność wykonywarrie prac odbywaÓ się bęclzie w godzirraclr

popołirdrriowych;
7. Korzystarrie z pełni praw prrblicznyclr i posiadarrie pełnej zclolności do czyrrrrości

prawnych.
8. Doświadczenie w kierowarrie grlu)ą około 20 osób'

Iv. UMIEJĘrNOŚCI:
1. własna inicjatywa w działaniu,
2. urrriejętnośó pracy w zespole,
3. kultura osobista,
4. sanrodzielność i clobra orgarrizacja pracy.

V' ZAKRES ZADAN, JAKIE MA REALIZOWAC ZASTĘPCA DYREKToRA DOMU
KULTURY W ŁAPACH:

i. Zarządzanie Dolrrem Ktrltury w ł,apaclr w zastępstwie podczas nieobecności Dyrektor'a
poptzęZ realizowatrie założonyclr planów i zadań, w tytrr odpowiedzialrrość za poziotn iclr
wykonania.
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2. Realizacja zadań wskazanychptzezDyrektora w przydzielonym zakresie czynności.

Pozyskiwanie funduszy pozabuclzetowych.
3' Sprawowanie kontroli rrad działalrrością ktrlturalrrą f)omu Ktrlttrry w Łapach oraz tworzenię

planów pracy' realizowanie i koorclynowanie pracy i zespołu.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA:
1) List rnotywacyjny i CV, opatrzotre własnolęcznynr podpiserrr karrclyrJata (podarry
nr telefbnu do kontaktu).
2) Kopie dokunrentów potwierdzających posiaclane wykształcenie, potrvierclzone przę,z karrdydata,
dyplomów) - . zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętnoŚci.
,,ZAZG)DNOŚC Z ORYGINAŁEM, opatzone clatą i czytelnynr poclpisetrr''.
3) oświadczęnię _ załącznik rrr ] clo nirriejszego ogłoszenia.
4) oświadczerrie karrdydata o Zapoznal7irr się z obowiązkietrr infonrracyjriynr Adrrrinistratola Danyclr
Osobowych o przetrvarzauin danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2
ogólnego rczpotządzenia o ochronie clarrych osobowyclr rc20|616'19 z clnia 27 kwietrria2016 r', -
załącznik nr' 2 do nirriej szego ogłoszeni a.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMEN'|oW:
Dokumenty na|eŻy składać osobiŚcie w Sekretariacie Dorrru Ktrltury w Ła1rach (w godz. 8-15) w
zamkniętej kopercie opatrzonej imierrienr i nazwiskiem oraz adresem do kot'esporrclencji, z clopiskiern
,,Nabór na stanowisko - Zastępcy Dyrektor'a Donrtt Krrltury w Łapaclr'' lub przesyŁaÓ pocztą
do dnia 15.01. 20Żt t.. tra adres: Dom I(rrltury, 18-100 Łapy, tll. Główna 8. Doktrrnenty, które wpłyną
po tyrn ternrinie nie będą rozpatrywane.

VIII. INNE INFORMACJE
o Dodatkowe infornracje nrozna uryskaó w Donru Ktllttuy,

tel. 858 751 850, 504 012 169
o Kandydaci, ktotzy speŁrią wyrtragania fornralne, będą infornrowani clrogą rnailową lub

teleforricznię o tenrrinie i rrriejscu przeprowaclzenia rozmowy.
o Dopuszcza się zatrtrclnięnie na czas określony'
o W temrinie 1 tygodnia po ogłoszerriu wyrriku naboru naleŻy odebrać rłoŻonę dokumenty. Po

upływie tego tenninu dokunrenty, które nie będą odebrarre zostaną zntszczone nle.
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Zatqcznik nr I

/irnię i nazwisko/

ladresl

OSWIADCZENIE

oświadczam, że:
- nię byłam/em skazanaly prawomocnyrn wyrokierrr sądu za unyślne przestępstr,vo ścigane z
oskarżenia publicznego ltrb urrryślrre przestępstwo skarbowe;
- posiadam pełną zdolnośÓ do czynności prawnych oruz kolzysta z pełrri praw ptrblicznych;

- rnój starr zdrowia urrrożliwia wykorrywanie obowiązków na wskazanynr stanowisku.

/c4ttelny podpi,s/
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o zapoznanizt się z obotl,iqzk'ient infonnacyiłl1,m AcIminisłł'cttora Danyclt osobolvych o przetv,cłrzaniu clanycl,,
osobov)lch w procesie rekrulacji, natrlaclstcłu,ie ąrt. l3 tłst, l i 2 ogólnego rozporzqdzenia o ochronie clcłĄ,cl,,
osollow,ch nr 20l6/679 z dnią 27 la,yielnią 2a I 6 r,

Wyrażanr zgodę na przetwauanie tlloich danych osobolvyclr rv celu realizacji procestl rel<rLrtacji ne
stanowisko _ Zastępcy Dyfektora Dornu Kultttly rv Łapach, zgodrrie zRozpot'ządzenienr Parlanlerltu Ettt'opejskiego i

Rady (UE) 20161679 z clnia27 kwietnia 2016 rokrł w sprawie ochrony osób fizycznych w związkLt zprzetwarzal^ńenl
danych osobowyclr iw sprawie swobodnego przeplywy talticlr danych oraz rrchylenia dyrektyr,vy 95l46/'$/E (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz'Ul'z' UE L 1 19 z04.05.20l6, str. 1, zpóź-tl. zlll')

(czrytehry podpisl

Zgodnie z art' 13 ust. l i ust.2 l'ozporządzenia Parlanretrtu Europejskiego i Racly (UE) 2016/679 z dnia2]
kwietnia 2016 roku w sprawie oclrrotty osób fizyczllyclr w związktl Z pruetwaf7-anient datlyclr osobolvyclr i rv slrrawie
swobodnego przepływu takicl-r danyclr oraz trchylenia dyrektyrvy 95l46/wB, (ogólne rczpot'z'ąclzenię o ochronie
danych) (Dz' Urz. UE L l19 z 04'05.201ó' str' l, z późlt. zltr') - Zwanęgo dale.i R.oDo, zostaje Pani/Pan
poinfornrowana/y, że:
l. Administratorenr pozyskanyclr danych osoborvych jest Donr Ktrltury w Łapach z sieclzibą przy tll'Główna 8' Łap1,
2. W Donru Kultury w Łapach wyn1aczol1y został inspektor ochrony danyclr, z którym nlożna sl<ontal<totvać się ze
pośrednictwem poczty elektroniczne.j pod adresenl iod@dklapy.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane po lvyrazenitl zgody, zgodrrie z art. 6 ust l lit. a RoDo, lvyłącznie rv cęlu
realizacji zadair wynikających Z procesu rekrutacji;
4. odbiorcą Pani/Parra danyclt będą wyłącznie podnrioty uprawlriotre do uzyskania clanych na podstawie plzepisół
prawa;

5. PanilPana dane będą puechowywane jedynie przez ol<res niezbędny clo rcalizacji celów' dla których został1
zgrotrradzone, w tyln do celów ar'chiwizacyjllych przez okt'es nię dlvŻszy niż wskazany rv odnoŚnyclr przepisach prawe
krajowego;
ma Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych (art.l5 RoDo),
b. żądania sprostowania swoiclt danyclr osobowych (art. l6 RoDo),

c. żądania usunięcia swoiclt danych osobowyclr (art' 17 RoDo),
c. Żądania ograniczenia przetwarzatria swoich danych osobolvych (art' l8 RoDo);
7.każrlejosobie,którawyraziłazgodęnaprzętwal'Zanieswoichdanychosobowychzgodrliezaft.6ust. llit.a)luŁ

art. 9 ust' 2lit' a) RoDo _ przysługuje prarvo do cofuięcia zgody w dowolItym nronrencic bez r,vpływrr na zgoclność
z prawenl plzetwat'zania, którego clokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcierlr (ar't.7 RoDo);
8. ma Pani/Pan prawo wniesięnia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danyclr osobowych;
9. podanie danyclr jest wyrrogietn clobrowolnyrrt, jednakŹe niezsędne do realizac.ii pl'ocosu rel<rutacj i, a konsckwencjr
rriepodania danych będzie odmorva dopuszczenia lub przelwanie procesu rekrutac-ii;
t0. Pani/Pana dane przetwarzalle w Domu Kultuly w Łapaclr na podstawie RoDo nie podlegają zautotnaĘzowal1enlL
poclejmowarriudecyzji,wtynl oprofilorvaniu,októryntnlowawalt.22ust. li4RoDo

iknr 2

/cłteltt.ll lsodpi's/
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Znklczttik Nr 2

,r,.,oxi"'ś'"i,':,':';:,:,';,:;,xor|;::|,
z clnia 20. 12.202 I t:

REGI]LAMIN PRACY ZESPoł't] KONK t] RSOWI]GO
PoWoŁANEGo W CtrI.IJ PRZtrPROWADZtrNIA KONK{JI{SU NIA

KANDYDATA NA S'rANowISKo ZAS'rĘPCY DYIąEI('rORA DOMU
KULrtJRY W ł'APACFI

sr.
1. Kandyclata na stanowisko Zastępcy Dyrektora Donru l(trltury rvyłania się rv droclze l<ollktlrstl.
Ż. Kandydat tra w/w statrowisko nltrsi spelniać rvylnagaIlia niezbędne (formalne) Zawalte w ogłoszcllitl o

naborze.

s2.
1. I(oIlkurs przepror,vadza zespół l<onkttrsowy składający z:

a) Dyrektora Dolnu Kultury iv Łapach
b) Specjalisty ds. księgowo-kaclrowych lv Łapaclr
c) 1 przedstarviciela wyznaczonych przez Organizaton

Ż' Członkienr zespołu kotlkursowego nie llloze byó osoba:
a) przystęptljąca clo konkttrsrt;
b) w stosunku do której osoba przystęptrjąca do konktlrstl jest ltlałzolrkienl, krełvnytn lttb polł,inorł,atynr

w linii prostej, krewnym lLlb powinoivatytll w lirrii boczne i do clrugiego stopnia rvłącznie ltlb
pozostaje rv takim stosunku prawnyln czy faktyczttytn, że trroŹe to porvoclować uzasadttione
wątpliwości co do jej obiektywizInu i bezstronności'

$3.
1. Zespółkotrktlrsowy:

l. rozpoczyna pracę po tlplywie tertnitltt zgloszeri clo kotrkttt'sl'l.
2. przeprowaclza postępowanie kotlkursowe I1a karrdydata tla statrorł'isl<o Zastępcy Dyrel<tora Domu

Kultury rł, Łapach,w tynr:
a) ustala spełnienie warttnków określonych w ogłoszetlitl o kotrkursie ptzez jego tlczestników ltlb strvierclza
uclrybierria lub braki rv złozonyclt of'eftach,

b) przeprowadza rcz.tnowy z uczestnikalni konkulsu,

2. rozstrzyga konkurs na karrdydata l1a Stalrowisko Zastępcy Dyrektora Donrtt Kultury rv Ła1laclr,
sporządza z lliego protokół.

Dom Kultury w Łapach, ul. Głowna B, 1B-100 ŁapY, NlP: 966_05-73-936, REGoN: 000645553
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$4.l' Pracami komisji kieruje Dyrektor Domu Krrltury w Łapach.
2. Zespół może prowaclzió, pl'acę, jeżeIi w posiedzenitl lrczesttticzy co najlnrriej 2/3 sl<łaclu zespołu.
3. Zespół podejrnuje decyzję zwykłą większością głosów lv głosorvanitl jarvnym.
4. Członkowie zespołu biorą udział w pracaclr zespołu osobiście. kazdy członek zespołu cjysponu.ie.ieclnyni

głoseIrr.

Zespół przeptowaclza konkurs w trakcie co najlrrniej 
j*u"n 

posieclzeri:

1. pierwsze posiedzenie obejlnuje co następujące czynności:
a) ustalenie szczegółowyclr kryteriów ocelly tlczęsttrikórv konkursu, przy uwzglęclnienitl treści ogłoszenia o
konkurcie,

b) otwarcie i zapoznanie się z treścią ofert złozotlycll ptzez uczestników konkurstl i trstalenie spełlrierria
warunków określonyclr w ogłoszeniu o konkttrsie y:rzezposzczególllyc|r uczestlrików konktrr',i lub
stwierdzenię uclrybieli ltrb braków w złożollyclr ofertach,

c) podjęcie decyzji o doprtszczeniu ltlb odtnowie dopuszczenia poszczególnyclt uczestnikólr'kottktlrstr do
drugiego etapu postępowania konkulsowego'

d) ustalenie tennilrtt posiedzenia, w celu przept'olvadzenia roznrólv z tlczestIlikallli konl<ursu, które oclbędzie
się w tenninie 3 dni roboczycli od dnia posiedzenia lra któryln postanowiotlo o clopuszczeniu lub ocllnolvie
dopuszczenia poszczególnyclr uczestnikórv kotrlęursu do drrrgiego etapu postępowania ltonkursowego,

e) poinfor'mowanie uczestników konkursu o clopuszczetriu do drugiego etapu postę1rorvaItia konktlrsorvego
oraz miejsctr i ter'minie rozlllowy lub o odnrowie dopuszczenia clo drugiego etapu 1iostępowania
/telefonicznie lub pisemn iel;

2. Posiędzenie zespołu wyzllaczol-te w celu przeprowadzenia rozlnów z uczestltil<anli koltktrrstt i
rozstrzygnięcia konkttrsu obejnrtlje w szczególtrości przcprowadzellie następujących czynności:

a) przeprowadzenie rozmowy z uczestuikami konkursu,

b) rozstrzygltięcie kottkursu na ltarrdydata lla statrowisko Zastępcy Dyrektora DK rv Łapaclt,

c) sporządzenie protokohr.

3. W celu rozstrzygltięcia konkursu zespół pt'zeprowadza głosowatrie jawne i wyłarria lraIrclyclata na
zastępcę ciyrektora spośród uczęstIrików konkursu, których oferty spełnily warunki okręślonę w
ogłoszeniu o konktrrsie,bezwzględną rł'iększością głosów czlonków zespołtt obecnych na 1;osieclzeniu.4. Jeżeli pierwsze głosowanie, o któtyln tllowa rv ust' 2, rrie wyłoni kanclyclata nir zastępcę clyr.ektor.a, a
oferty co najlnrriej dwóch tlczestników kolrl<ursu spełniły r.varunki określolle w ogłośzenitt o konkru.sie,
pzeprowadza się drugie głosowanie, Drugie głosowanie dotyczy chvóch uczestnikórv konkursu, którzy
rrzyskali najwięcej głosów a jeże i lvedług powyzszej zasady nie nrożtla wi'łonió clwóch tlczestników
konkursu, wszystkich tlczestników konktlrsu' ktorzy uzyskalidwie najwięi<sze liczby głosóiv.

5. Jęzeli w drugim głosowanitl karrdydat tta zastępcę dyrektora nie zostanie wyłoniony zgoclnie z zasactanri
określonylni w ust. 2, zespoł l<onkursowy nroże przeprowaclzió trzecie głosorł,anie wełług reguł
określonych w ust. 3.

$6.
Z posiedzeli zespołu spotządza się protokół, który podpistlją obecni na posieclzenitl członkowi

D{f,nfi KlJLTtrRY W ŁAl)ĄĆ!r
18-100 Łapy
ttl' GłÓrvna 8

NtP 966-05-73-936
tel. 85 715 23 00 mgr
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