
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
oraz PREZYDENT MIASTA GDYNI

ogłaszają konkurs na kandydata na stanowisko
DYREKTORA NACZELNEGO

Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
(Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej,

Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia)

I. Formalne kryteria wyboru kandydata, w tym wymagane kwalifikacje:
1. wykształcenie wyższe;
2. udokumentowane doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej trzyletni staż na stanowiskach 
kierowniczych (preferowany w instytucjach artystycznych lub  instytucjach kultury);
3. terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów.
I.a. Preferuje się kandydatów posiadających:
1. znajomość problematyki życia teatralnego i muzycznego;
2. znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności
kulturalnej, a także znajomość prawa zamówień publicznych, zagadnień z zakresu
finansów publicznych;
3. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego;
4. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i delegowania zadań;
5. znajomość języka obcego;
6. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy 
pozabudżetowych oraz środków z UE;

II. Wymagane dokumenty
1. pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu zawierające podstawowe dane osobowe, o 
których mowa w art. 221 kodeksu pracy tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, 
adres do korespondencji (w tym adres poczty elektronicznej), a w przypadku dostarczenia danych 
innych niż wymagane – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych 
danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);
2. życiorys (ze wskazaniem okresów zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych);
3. koncepcja organizacyjna i finansowa, dotycząca zarządzania Teatrem, uwzględniająca 
możliwości budżetowe instytucji i środki zewnętrzne, jak również nowe warunki funkcjonowania 
Teatru po rozbudowie, oraz koncepcja działalności artystycznej Teatru (do 10 stron), ze wskazaniem 
linii repertuarowej, działań edukacyjnych etc., zawierająca deklarację, czy kandydat – w przypadku 
powołania – ma zamiar powołać inną osobę na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych  (§ 
10 ust. 2 statutu Teatru). Jeżeli kandydat planuje powołanie innej osoby na stanowisko zastępcy 
dyrektora ds. artystycznych, możliwe jest wskazanie tej osoby;
4. kopie dokumentów poświadczających staż pracy i zdobyte wykształcenie (dyplomy, świadectwa 
pracy, zaświadczenie z obecnego miejsca pracy itp.);

5. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 
grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. 
U.2013 r. poz. 168);

6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie karne;

7. oświadczenie o znajomości zakazów wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. 



U. z 2006 r. Nr 216 poz. 1584 ze zm.) – informacje na temat ww. zakazów można uzyskać na 
stronie internetowej www.bip.pomorskie.eu w zakładce „jednostki organizacyjne – oferty pracy”. 
Do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie 
kandydata.

III. Informacje dodatkowe:
1. Kandydat ma prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. Przez złożenie dokumentów kandydat wyraża zgodę na poddanie się procedurze 
konkursowej.
2. Informacji o konkursie oraz o instytucji udzielają: Renata Wierzchołowska – sprawy 
merytoryczne (58 326 82 84) i Magdalena Wonerska – sprawy finansowe (58 326 82 88). Kandydat 
ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Teatru po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w 
sekretariacie Teatru (tel. 58 620 01 05).
3. Za termin rozpoczęcia postępowania konkursowego uznaje się dzień pierwszego 
posiedzenia komisji konkursowej, który wstępnie zaplanowano na 21 października 2013 roku. 
Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i zakończenia postępowania konkursowego – 30 
listopada 2013 r. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „konkurs na dyrektora Teatru 
Muzycznego” oraz podanym imieniem, nazwiskiem oraz adresem korespondencyjnym oraz 
numerem telefonu prosimy kierować na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Kultury
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Departamentu Kultury (Gdańsk, ul. Długi Targ 8/10).
Oferty muszą wpłynąć do dnia 18 października 2013 roku, do godziny 15.00. 
Uwaga: dotyczy to także ofert nadsyłanych pocztą. Nie decyduje data stempla pocztowego!
Nadsyłanych ofert nie zwracamy.
Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012, poz. 406) Organizator przed powołaniem dyrektora zawrze 
z nim odrębną umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru oraz 
program jego działania. Odmowa zawarcia umowy skutkuje niepowołaniem kandydata na 
stanowisko dyrektora. Zgodnie z art. 15 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy dyrektor zostanie 
powołany na stanowisko z dniem 1 stycznia 2014 roku na okres od 3 do 5 sezonów 
artystycznych.
O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

INFORMACJA
Obowiązki i zakazy wynikające z Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.) i Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006r. 
nr 216 poz. 1584 ze zm.) dotyczące kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki 
organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną
1. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 216 poz. 1584 ze zm.) 
kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i 
członkowie organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną w okresie zajmowania stanowisk lub 
pełnienia funkcji nie mogą:
1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego,
2) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby 
wywołaćpodejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,
3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad 



nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą,
5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej 
niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek,
6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także 
zarządzaćtaką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej 
działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i 
zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Zakaz zajmowania stanowisk we władzach spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie dotyczy, o ile 
jest sięzgłoszonym do objęcia takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez:Skarb Państwa, 
inne państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału 
zakładowego lub 50% liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby 
prawne jednostek samorządu terytorialnego; nie można zostać zgłoszonym do więcej niż dwóch 
spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby (art. 6 ust. 1).
2. Małżonkowie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osób 
zarządzających i członków organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną nie mogą być 
członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek 
handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą 
takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne (art. 27b ust. 
3 ustawy o samorządzie województwa). Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w art. 27b 
ust. 3, nastąpiły przed powołaniem na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej 
jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą 
prawną, istnieje obowiązek zrzeczenia się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia 
powołania na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji małżonek traci je z 
mocy prawa po upływie ww. terminu (art. 27b ust. 4 ustawy o samorządzie województwa).
3. Ponadto istnieje obowiązek złożenia przez kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki 
organizacyjnej, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną 
oświadczenia majątkowego dotyczącego jego majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską 
wspólnością majątkową (art. 27c ustawy o samorządzie województwa).
4. Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osobę zarządzającą i członka 
organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną w trakcie pełnienia funkcji lub trwania 
zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia 
obowiązuje zakaz przyjęcia jakiegokolwiek świadczenia o charakterze majątkowym, nieodpłatnie 
lub odpłatnie, w wysokości niższej od jego rzeczywistej wartości od podmiotu lub podmiotu od 
niego zależnego, jeżeli biorąc udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych 
dotyczących tego podmiotu, mieli bezpośredni wpływ na jego treść (art. 27h ustawy o samorządzie 
województwa).


