
Olsztyn, 20 maja 2019 r.  

WÓJT GMINY OLSZTYN     

OGŁASZA  KONKURS NA STANOWISKO  
DYREKTORA  

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, 

 Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE K. CZĘSTOCHOWY, PLAC PIŁSUDSKIEGO 15 
 

1. Wymagania niezbędne: 

 
a) wykształcenie wyższe   
b) minimum dwuletni  staż pracy w instytucjach kultury  lub w  innych jednostkach na 

stanowiskach związanych z działalnością kulturalno-artystyczną lub wykonywanie przez co 
najmniej dwa  lata działalności gospodarczej  związanej  z działalnością artystyczno-
kulturalną. 
 

2. Wymagania dodatkowe:  

a) doświadczenie i znajomość  problematyki zagadnień związanych  z zarządzaniem i 
finansowaniem instytucji kultury 

b) osiągnięcia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów kulturalnych 
c) doświadczenie  na stanowisku kierowniczym  
d) wysoka kultura osobista 
e) komunikatywność 
f) sumienność 
g) dyspozycyjność 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 
a) organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, 
b) zarządzanie GOK w Olsztynie. 

c) realizowanie celów i zadań statutowych GOK 
 

4. Warunki pracy na stanowisku: 
 

a) wymiar czasu pracy – pełny etat  

b) zatrudnienie na podstawie powołania 

c) w sezonie wiosenno-letnim praca w soboty i niedziele    

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
a) życiorys z przebiegiem kariery zawodowej  (CV), 

b) autorska koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w  

Olsztynie (do 10 stron) 

c) kopia dokumentów  poświadczających wykształcenie, 

d) kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 



e) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o 

korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do dokonywania czynności 

prawnych. 

 

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: 

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami 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 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji 

podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których 

pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.” 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

(Na podstawie art. 13 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), 

w skrócie „RODO”): 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Olsztyn, z siedzibą w Olsztynie, Pl.Piłsudskiego 

10, 42-256 Olsztyn 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, 42-

256 Olsztyn, e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl 

3) Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie na 

podstawie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

poz. 1000). 

4) Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 

ww. stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy i art. 6 ust.1 lit. „a”  RODO. 

5) Podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie 

pozostałych danych jest dobrowolne. 

6) Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem 

zgody (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO). 

7) Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące. 

8) Kandydat ma prawo do żądania od Urzędu Gminy Olsztyn dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

Wymagane dokumenty z dopiskiem „Konkurs–Dyrektor GOK”  należy składać  w terminie  do  
14 czerwca  2019 r.,  do Urzędu Gminy Olsztyn,  Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn k. 
Częstochowy   



 

  Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Olsztyn powoła komisję konkursową 

określając tryb jej pracy. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem 

formalnym bez udziału kandydatów,  II etap - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi 

wymagania formalne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną 

poinformowani indywidualnie. 

 


