
PREZYDENT MIASTA STARGARD  
o g ł a s z a  

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE  

UL. CZARNIECKIEGO 17  
73-110 STARGARD  

  
Wolne stanowisko urzędnicze:  
ds. kultury w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Stargardzie . 
 
Opis stanowiska: 
  
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:  

1) współpracę ze stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami prowadzącymi działalność           
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

2) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla stowarzyszeń działających na 
realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 

3) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury,  
4) organizację na terenie miasta obchodów świąt narodowych i rocznic, koordynowanie imprez i 

uroczystości, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto, 
5) koordynowanie działań oraz współpraca w zakresie organizacji imprez masowych artystyczno-

rozrywkowych i innych imprez kulturalnych, których organizatorami są samorządowe instytucje 
kultury, OSiR  Stargard Sp. z o o., MDK i MOS oraz stowarzyszenia prowadzące działalność      
z zakresu kultury, 

6) prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury, 
7) planowanie, nadzór i kontrola wykorzystania przyznanych dotacji samorządowym instytucjom 

kultury oraz organizacjom pozarządowym realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

8) realizację polityki kulturalnej Miasta w dziedzinie inicjatyw artystycznych i kulturalnych, 
9) realizację Uchwał Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie: przyznania nagród Prezydenta 

Stargard dla stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury , uhonorowania tytułem 
Mecenasa Kultury Stargardu, 

10) przyznawanie stypendiów artystycznych oraz dorocznych nagród artystycznych Prezydenta 
Miasta Stargard dla dzieci i młodzieży, 

11) przygotowanie i realizację procedury Budżetu Obywatelskiego, w tym obsługę biurową Komisji 
ds. Budżetu Obywatelskiego, 

12) inspirowanie działań w zakresie współpracy instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie kultury, 

13) opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu działalności kulturalnej. 
 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy: 
 

- zmienne tempo pracy, 
- częste kontakty z klientami zewnętrznymi, 
- sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji, 
- praca przy monitorze. 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2017 r. wyniósł 2,91% 
 

Wymagania konieczne: 
 

1) wykształcenie wyższe humanistyczne, 
2) staż pracy minimum 3 lata stażu pracy w jednostce samorządu terytorialnego, 
3) znajomość przepisów: ustawy kpa, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

4) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych. 
 
 



 
 

Wymagania preferowane: 
1) umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz współpracy z zespołem, 
2) doświadczenie w organizacji imprez masowych, 
3) znajomość programów graficznych, 
4) otwartość na innowacje. 

 
 

Wymagane dokumenty:  
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),  
2. list motywacyjny,  
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,  
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,  
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),  
6. ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,  
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po zatrudnieniu 

wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),  
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania 

rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. Nr 101, poz. 2135 z późn. zm.),  

9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia. 
 
 
Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 13.07.2017r. (uwaga: liczy się data 
wpływu do Urzędu Miejskiego w Stargardzie)  
 
na adres:  
Urząd Miejski w Stargardzie  
ul. Czarnieckiego 17 
73-110 Stargard  
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. kultury                 
w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki, Sportu i Promocji  Urzędu Miejskiego  
w Stargardzie. 
 
Uwaga:  
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
2. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.  
3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.  
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/577-50-61, 091/578-63-62 
 
 


