
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Zarząd Powiatu Grodziskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum 
im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1. 

(przewidywany okres nawiązania stosunku pracy na zasadzie powołania obejmuje cztery lata) 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki: 

I.Wymagania: 

I. I .Obowiązkowe: 

- posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 
- posiada udokumentowany, minimum 5 - letni staż pracy na stanowiskach związanych z organizacją, 
upowszechnianiem i prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym co najmniej 3 - letni na stanowisku 
kierowniczym, 
- posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym, 
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, 
- nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, 
- złożyła komplet dokumentów w wymaganym terminie. 

1.2. Dodatkowe: 
- doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, 
- doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz zdolności organizatorskie, 
- znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, 
finansów publicznych, przepisów prawa pracy, 
- doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w muzeum. 

2. Dokumenty składane przez kandydatów powinny zawierać: 

1. Pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym kandydata na stanowisko 
dyrektora Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku. 

2. Opracowaną koncepcję organizacyjno-programową Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów 
w Stawisku. 

3. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej. 
4. Kwestionariusz osobowy. 
5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokumenty potwierdzające staż 

pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia. 
6. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy związanej 

z działalnością kulturalną, np. zaświadczenia, zakresy czynności, opisy stanowisk, opinie, 
referencje. 



7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym. 

8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 
w pełni z praw publicznych. 

9. Oświadczenie uczestnika, że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy 
się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe. 

1 O. 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 (t.j.: 
Dz.U. z 2021 r., poz. 289 ze zm.). 

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu na potrzeby postepowania konkursowego, zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (RODO). 

12. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest 

przedłożyć oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 
dokumentów składanych do naboru, wymienionych w pkt 5 i 6 ogłoszenia o naborze. 

3. Informacje dodatkowe: 

1. Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać 

w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu 
lub adresem e-mail i dopiskiem: ,,KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM" na 
adres: Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Daleka 1 lA, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

Dzień 17.02.2023 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli 
oferta wpłynie do Starostwa Powiatu Grodziskiego najpóźniej w dniu 17.02.2023 r. do godziny 16.00. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem 
formalnym bez udziału uczestników, II etap - rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie 
wcześniej niż po upływie 7 dni od dokonanej przez komisję oceny spełnienia przez uczestników 
warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień czy braków formalnych 
w złożonych ofertach. 

Rozpatrzenie ofert konkursowych pod względem formalnym (I etap) nastąpi do dnia 29.02.2023 r. 

3. O dopuszczeniu do II etapu postępowania konkursowego oraz o miejscu i terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

4. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 14.03.2023 r. 

5. Wszelkie dodatkowe informacje, w tym również o warunkach organizacyjno-finansowych 

instytucji, uzyskać można w Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, tel. 22 758-93-63 oraz 

w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Grodziskiego tel. 22 300- 85-72. 


