
 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

OGŁOSZENIE 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii Sudeckiej w 

Wałbrzychu z siedzibą przy ul. J. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych   

I. Kwalifikacje wymagane od kandydatów na stanowisko dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu:  

1. formalne kryteria wyboru, w tym niezbędne wymagania kwalifikacyjne: 

1) wykształcenie wyższe, 
2) co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy w podmiocie działającym w sferze kultury na 

stanowisku kierowniczym,  
3) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza artystycznych, a 

także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach,  
4) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
5) korzystanie z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie być 

skazanym/-ą prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

6) nie być karanym/-ą 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 2013 r., poz. 168) 

2. wymagania dodatkowe: 

1)  doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji projektów kulturalnych, finansowanych ze źródeł 

pozabudżetowych, 

2) ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania firmą, przedsiębiorstwem. 

II. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać: 

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym kandydata na stanowisko dyrektora 
Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, 

2) przedstawienie pisemnej koncepcji zarządzania i programu działania Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu na 
pięć sezonów artystycznych, 

3) życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć, 
4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, 

certyfikatów itp.), 
5) dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia itp.), 
6) zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska 



 

kierowniczego,  
7) oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw 

publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany 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 2013, poz. 168), 

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia 
konkursu na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.). 

10) w przypadku spełniania wymagań dodatkowych – potwierdzające to dokumenty (opinie, rekomendacje, 
informacje o dorobku zawodowym i stopniu znajomości języka obcego). 

III. Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor 

Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław oraz adresem 

zwrotnym, nr telefonu oraz adresem poczty elektronicznej w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się 

niniejszego ogłoszenia w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i jednym dzienniku o zasięgu 

regionalnym. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie 

będą poddane procedurze konkursowej.  

Nadesłane oferty nie są zwracane. 

IV. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła Komisję 
Konkursową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629) i określi 
tryb jej pracy. 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez 
udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. 
3. O dopuszczeniu do konkursu bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez komisję 
konkursową.  
4. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w ciągu sześćdziesięciu dni po upływie terminu składania ofert.  
5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być 
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.  
6. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.kultura.dolnyslask.pl  
7. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany 
przez kandydata.  

http://www.kultura.dolnyslask.pl/


 

8. Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno – finansowych instytucji – Filharmonii 
Sudeckiej w Wałbrzychu można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego po uprzednim umówieniu terminu pod nr tel. 71/770 43 15, 71/770 43 26, 71/770 43 19. 
 
 

 


