ZARZi\DZENIE Nr A~,{ONIII/19
PREZYDENT A MIAST A LODZI
z dnia l ~ ~~t-vf"'c:a.
2019 r.
w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum
Dialogu im. Marka Edelmana w Lodzi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 pazdziernika
1991 r. oorganizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983
oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) oraz rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora instytucj i kultury (Dz. U. poz. 724)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. Oglaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Dialogu
im. Marka Edelmana w Lodzi, z siedzibq w Lodzi przy ul. Wojska Polskiego 83, zwany dalej
"Konkursem" .
§ 2. Ogloszenie 0 Konkursie, stanowiqce zalqcznik do zarzqdzenia, zostanie
zamleszczone:
1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
w Lodzi oraz najego stronie intemetowej;
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem
intemetowym http://bip.uml.lodz.pl w zakladce "Praca" oraz najego stronie internetowej;
3) w co najmniej jednym dzienniku lub intemetowym wydaniu dziennika 0 zasiygu
ogolnokrajowym i co najmniej jednym regionalnym;
4) w dwoch serwisach intemetowych 0 tematyce zwiqzanej z zakresem dzialania instytucj i
kultury.
§ 3. Wykonanie
zarzqdzenia
powierzam
Dyrektorowi
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi.

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

""

,\

Wydzialu

Kultury

Zalqcznik
do zarzqdzenia Nr A9~O/VIII/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia .2. ~ ~';e. 'Yf(A.ia. 2019 r.

Ogloszenie

Prezydent Miasta Lodzi oglasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Lodzi, z siedzibq w Lodzi przy ul. Wojska
Polskiego 83.
§ 1. 1. Oglaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Dialogu
im. Marka Edelmana w Lodzi, z siedzibq w Lodzi przy ul. Woj ska Polskiego 83, zwany dalej
Konkursem.
2. Do udzialu w Konkursie mogq bye dopuszczone osoby spelniajqce nastypujqce
wymogl:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego panstwa Unii
Europejskiej~ lub innego panstwa, kt6rego obywatelom, na podstawie um6w
miydzynarodowych lub przepis6w prawa wsp6lnotowego, przysluguje prawo do podjycia
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw
publicznych;
3) niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przestypstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe;
4) niebycie karanym karq zakazu pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem srodkami
publicznymi, 0 kt6rej mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci
za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 i 1495);
5) brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postypowania 0 przestypstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub przestypstwo skarbowe, a takze brak prowadzenia
przeciwko kandydatowi postypowania wyjasniajqcego lub postypowania wywolanego
wniesieniem wniosku 0 ukaranie w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych;
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii;
7) wyrazenie zgody na poddanie siy procedurze sprawdzajqcej przewidzianej przy
dopuszczeniu do informacji niejawnych, 0 kt6rej mowa w ustawie z dnia 5 slerpnla
2010 r. 0 ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
8) posiadanie wyksztalcenia wyzszego, z uzyskanym dyplomem magistra;
9) co najmniej 5-letnie doswiadczenie w organizowaniu lub prowadzeniu dzialalnosci
kulturalnej;
10) co najmniej 3-letnie doswiadczenie na stanowiskach kierowniczych;
11) znajomose przynajmniej jednego jyzyka obcego (w tym jyzyka angielskiego) w stopniu
komunikatywnym w mowie i pismie;
12) odpowiedni stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Centrum
Dialogu im. Marka Edelmana w Lodzi;
13) znajomose akt6w prawnych regulujqcych prowadzenie instytucji kultury;
14) znajomose zagadnien zwiqzanych z pozyskiwaniem srodk6w pozabudzetowych w tym
z UE;
15) posiadanie doswiadczenia w zarzqdzaniu.

3. Dodatkowe preferowane umiejytnosci:
1) umiejytnosc kierowania zespolem;
2) doswiadczenie w kierowaniu projektami;
3) ukoilczone studia podyplomowe z dziedziny kultury i/lub zarz,!dzania lub stopieil doktora
nauk z zakresu kultury, pedagogiki lub zarz,!dzania.
4. Oferta kandydata musi zawierac nastypuj,!ce dokumenty:
1) pisemne oswiadczenie 0 przyst,!pieniu do Konkursu na stanowisko dyrektora Centrum
Dialogu im. Marka Edelmana w Lodzi;
2) wlasnorycznie podpisane CV z adresem do korespondencji elektronicznej wraz z listem
motywacyjnym;
3) autorski program merytoryczny prowadzenia Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
w Lodzi, podpisany przez autora, a kazda ze stron przez niego parafowana, (0 objytosci
maksymalnie 16 stron A4) ze szczeg6lnym uwzglydnieniem:
a) dotychczasowego dorobku Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Lodzi,
b) popularyzowania wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Lodzi, dorobku
r6znych kultur oraz dzialail dedykowanych mniej szosciom narodowym
przebywaj,!cym obecnie w miescie Lodzi,
c) proponowanego sposobu i zakresu realizacji Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla
Miasta Lodzi wraz z uwzglydnieniem innych dokument6w strategicznych
dotycz'!cych Lodzi,
d) oferty edukacyjnej dla dzieci i mlodziezy tworzonej przez instytucjy kultury
na terenie Miasta Lodzi, maj,!cej na celu pozyskiwanie swiadomego odbiorcy,
e) planu wsp61pracy ponadregionalnej z innymi instytucjami kultury i podmiotami
zewnytrznymi,
f) propozycji dzialail sluz,!cych pozyskiwaniu przez instytucjy zewnytrznych srodk6w
finansowych na dzialania merytoryczne i/lub inwestycje,
g) planu zr6znicowania dzialalnosci edukacyjno-warsztatowej uwzglydniaj,!cej r6zne
grupy spoleczne oraz zasoby infrastrukturalne instytucji kultury,
h) plan6w komunikacyjno-promocyjnych na rzecz swiadomego kreowania wizerunku
instytucj i kultury;
4) koncepcjy organizacyjn,! dzialalnosci Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Lodzi
uwzglydniaj,!c,! kierunki i harmonogram zmian w strukturze organizacyjnej instytucji
kultury sluz,!cych racjonalizacji koszt6w administracji i obslugi instytucji kultury;
Uwaga! Autorski program merytoryczny i koncepcja organizacyjna powinny zakladac
strategi~ na minimum 3 lata z rozpisaniem celow na poszczegolne lata. Oczekuje si~, ze
przedstawiony material okresli nie tylko zalozone plany, ale rowniez sposoby ich
realizacji. Powyzsze plany powinny dotyczyc zarowno zagadnien merytorycznych jak
i organizacyjnych. Oczekuje si~, by kandydat na dyrektora instytucji kultury okreslil
wizj~ instytucji kultury, do ktorej zmierzac b~dzie w perspektywie minimum 3-letniej.

5) wykaz oraz kr6tki opis realizowanych i wsp6lrealizowanych przez kandydata projekt6w
w sferze kultury;
6) oryginal lub odpis dyplomu ukoilczenia studi6w wyzszych sporz'!dzony przez uczelniy
lub uwierzytelniony przez notariusza;
7) dokumenty poswiadczaj,!ce co najmniej 5-letnie doswiadczenie w organizowaniu
lub prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (kopie swiadectw pracy, zaswiadczeil lub
oswiadczeil);

8) dokumenty poswiadczaj,!ce co najmniej 3-1etnie doswiadczenie na stanowiskach
kierowniczych;
9) certyfikaty potwierdzaj,!ce znajomosc jyzykow obcych lub pisemne oswiadczenie
kandydata 0 znajomosci jyzyka w stopniu komunikatywnym w mowie i pismie;
10) aktualne (wazne trzy miesi,!ce od daty wystawienia) zaswiadczenie lekarskie 0 braku
przeciwwskazan do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez
lekarza medycyny pracy;
11) oswiadczenie 0 posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopiy dowodu osobistego)
lub oswiadczenie 0 posiadaniu obywatelstwa innego panstwa Unii Europejskiej
lub innego panstwa, ktorego obywatelom, na podstawie umow miydzynarodowych lub
przepisow prawa wspolnotowego, przysluguje prawo do podjycia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
12) oswiadczenie 0 posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystaniu z pelni
praw publicznych oraz ze nie toczy siy wobec niego postypowanie kame;
13) oswiadczenie 0 niekaralnosci wraz ze zobowi,!zaniem do wyst,!pienia do Krajowego
Rejestru Kamego celem uzyskania zaswiadczenia 0 niekaralnosci w przypadku
wylonienia kandydata w Konkursie alba kserokopiy posiadanego, waznego
zaswiadczenia potwierdzaj,!cego spelnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego
Rejestru Kamego;
14) oswiadczenie 0 niebyciu karanym kar,! zakazu pelnienia funkcji zwi'!zanych
z dysponowaniem srodkami publicznymi, 0 ktorej mowa w ustawie z dnia 17 grudnia
2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych;
15) oswiadczenie 0 wyrazeniu zgody na poddanie siy procedurze sprawdzaj,!cej
przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, 0 ktorej mowa w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2010 r. 0 ochronie informacji niejawnych;
16) oswiadczenie 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach skladanych w zwi,!zku z naborem, dla potrzeb niezbydnych dla jego
realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 29 rozporz,!dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwi,!zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz,!dzenie 0 ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pozn. zm.l);
17) oswiadczenie 0 braku prowadzenia przeciwko kandydatowi postypowania 0 przestypstwo
scigane z oskarzenia publicznego lub przestypstwo skarbowe, a takze brak prowadzenia
przeciwko kandydatowi postypowania wyjasniaj,!cego lub postypowania wywolanego
wniesieniem wniosku 0 ukaranie w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych;
18) oswiadczenie 0 wyrazeniu zgody, w przypadku wylonienia kandydata w Konkursie,
na udostypnienie do publicznej wiadomosci w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu
Miasta Lodzi autorskiego programu dzialania Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
w Lodzi;
19) spis wszystkich dokumentow skladanych w ofercie przez kandydata.
5. Oferta kandydata moze dodatkowo zawierac:
1) kserokopie dokumentow potwierdzaj,!cych posiadanie dodatkowych umiejytnosci
i kwalifikacji;
2) kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
3) kserokopiy dyplomu ukonczenia studiow podyplomowych z dziedziny kultury, oswiaty
lub zarz,!dzania;

1) Zmiana wymienionego rozporz,!dzeniazostalaogloszona w Dz. Urz. UE L 127 z23.05.2018, str. 2.

4) kserokopie dokument6w potwierdzajqcych posiadanie stopni naukowych i tytu16w,
certyfikat6w i innych.
6. Dostarczenie dokument6w wymienionych w ust. 4 stano wi warunek dopuszczenia
kandydata do Konkursu.
7. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokument6w w jyzyku obcym, nalezy
dolqczyc ich tlumaczenie na jyzyk polski dokonane bezposrednio przez kandydata alba biuro
tlumaczen, alba tlumacza przysiyglego.

§ 2. Miejsce i termin zlozenia ofert oraz termin ich rozpatrzenia:
1) uczestnicy przystypujqcy do Konkursu mogq skladac swoje oferty zawierajqce wszystkie
wymagane dokumenty w zamkniytej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem
i adresem zwrotnym uczestnika oraz z dopiskiem: "Konkurs na kandydata na

stanowisko dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Lodzi - NIE
OTWIERAC", w Urzydzie Miasta Lodzi w Wydziale Zarzqdzania Kontaktami
z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni, ul. Piotrkowska 110
(wejscie od strony pasazu Schillera), 90-926 L6dz, L6dzkie Centrum Kontaktu
z Mieszkancami lub przeslac oferty na ww. adres w terminie do dnia 2 pazdziernika
2019 r.;
2) za daty doryczenia uwaza siy daty otrzymania tych dokument6w przez Urzqd Miasta Lodzi
(daty wplywu do Urzydu Miasta Lodzi);
3) dokumenty doryczone po ww. terminie skladania dokument6w nie Sq rozpatrywane
i podlegajq zwrotowi;
4) 0 zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy
spelniajqcy wymogi formalne zostanq powiadomieni indywidualnie;
5) zlozone wnioski zostanq rozpatrzone w terminie do dnia 31 pazdziernika 2019 r.

§ 3. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
w Lodzi kandydaci mogq zapoznac siy w u organizatora, tj. w Wydziale
Kultury w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi ul. Piotrkowska
102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim um6wieniu telefonicznym.
§ 4. Powolanie na stanowisko dyrektora Centrum Dialogu 1m. Marka Edelmana
w Lodzi moze nastqpic najwczesniej od dnia 1 stycznia 2020 r.
§ 5. Informacja 0 skladzie Komisji Konkursowej oraz szczeg610wy regulamin jej pracy
zostanq umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem
intemetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

