
UCHWAŁA NR 892 / 2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 15 lipca 2011 r. 
 
 
w sprawie:   ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru 

Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu  
 
 
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1629), 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Nowego im. Tadeusza 
Łomnickiego w Poznaniu. 
 

§ 2 
Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zostanie zamieszczone 
w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, jednym dzienniku o zasięgu regionalnym, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
oraz podane do wiadomości pracowników Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu. 
 

§ 3 
Ustala się następujące kryteria doboru kandydatów na funkcję dyrektora: 

1) wykształcenie wyŜsze, 
2) minimum 5-letni staŜ pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością 

kulturalną lub 5 lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą, 
3) znajomość problematyki będącej przedmiotem konkursu, 
4) znajomość zasad dotyczących funkcjonowania instytucji kultury (w tym przepisów 

prawnych), 
5) opracowanie autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej Teatru Nowego im. 

T. Łomnickiego w Poznaniu, 
6) umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności menadŜerskie i organizacyjne. 

 
§ 4 

Rozpoczęcie postępowania konkursowego nastąpi po upływie 30 dni od daty opublikowania 
ogłoszenia w prasie. Przewidywany termin zakończenia postępowania – po upływie 30 dni od 
daty rozpoczęcia.  
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 



 
U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały Nr 892 / 2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 15 lipca 2011 r. 

 
 
 
 Ze względu na odwołanie dotychczasowego Dyrektora Teatru Nowego im. Tadeusza 
Łomnickiego w Poznaniu (uchwała nr 808/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
30 czerwca 2011 r.) istnieje konieczność powołania nowej osoby na to stanowisko.  
 Zgodnie z wolą Ministra Kultury, zawartą w rozporządzeniu z dnia 19 października 
2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie 
kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. z 2004 r., Nr 242, poz. 
2422), Teatr Nowy im. T. Łomnickiego naleŜy do placówek, w których powołanie dyrektora 
winno przebiegać poprzez procedurę konkursową. 
 W myśl rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji 
i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. 
U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1629), postanowienie o ogłoszeniu konkursu określa w szczególności 
formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora oraz termin rozpoczęcia 
i przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego. Ponadto organizator powinien 
zamieścić ogłoszenie o konkursie w mediach, przewidzianych w ww. rozporządzeniu.   
  
 Uwzględniając powyŜsze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik do Uchwały Nr 892 / 2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 15 lipca 2011 r. 

 
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko  

Dyrektora Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu 
na czas określony (4 lata) 

ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań 
 

 
I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać: 

1) wykształcenie wyŜsze,  
2) udokumentowany minimum 5-letni staŜ pracy na stanowiskach kierowniczych związanych 

z działalnością kulturalną lub 5 lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
związanej z kulturą, 

3) znajomość problematyki będącej przedmiotem konkursu, 
4) znajomość zasad dotyczących funkcjonowania instytucji kultury (w tym przepisów 

prawnych), 
5) umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności menadŜerskie i organizacyjne. 
 

Ponadto poŜądane są: 
1) znajomość co najmniej jednego języka obcego, 
2) dodatkowe kwalifikacje zawodowe. 

 
II. Oferty kandydatów powinny zawierać: 

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Dyrektora 
Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu, 

2) pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej Teatru, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) Ŝyciorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, 
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje, 
6) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej oraz minimum 5-

letni staŜ pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną lub 
5 lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą (świadectwa 
pracy lub zaświadczenia), 

7) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym, 

8) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 
pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 ze zm.), 

9) oświadczenie, Ŝe kandydat wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.            
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora. 

 
III. Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach na adres: 

 



Departament Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, p. 25 
 

w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (tj. do 17 sierpnia 2011 r.), 
z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na 
stanowisko Dyrektora Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu”. 
Za datę złoŜenia oferty uwaŜa się datę wpływu do Departamentu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą 
poddane procedurze konkursowej. 
 
 

IV. Informacje dodatkowe 
 

1) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
powoła Komisję Konkursową (zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) 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. 
O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. 

3) Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 30 dni po 
upływie terminu składania ofert.  

4) Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych 
działalności Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu, moŜna uzyskać 
w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu, al. Niepodległości 18, tel. 61 854 16 83. 

5) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia 
zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.  

 
 
 
 


