
W ramach realizacji przez OW SARP projektu OpenHeritage, a w szczególności w celu
realizacji zadania Living Memory Exibition (dalej: LME) jako części laboratorium na Pradze
Północ (PragaLAB) OW SARP ogłasza nabór na stanowisko kuratora zadania LME. Zadanie
będzie obejmowało w szczególności:

1. opracowanie autorskiej koncepcji LME jako artystycznego wyrazu:

a)  zidentyfikowanych  w  procesie  działań  PragaLAB  wartości  dziedzictwa  Pragi
Północ związanych z pracą i społecznością dziedzictwa 

b) zapisu działań, inicjatyw i eksperymentów prowadzonych w ramach PragaLAB

2. sporządzenie  kosztorysu  realizacji  LME  w  ramach  budżetu  ustalonego  z
kierownikiem projektu z min. 1 dodatkowym wariantem zakładającym pozyskanie
dodatkowych  środków  i/lub  partnerów/sponsorów/mecenasów  projektu  (ze
wskazaniem  sugerowanych  źródeł  finansowania  i/lub  rodzaju
partnerów/sponsorów/mecenasów w zależności od przyjętych rozwiązań)

3. udział w organizacji działań zmierzających do realizacji LME w zakresie ustalonym z
kierownikiem projektu w trybie roboczym, na podstawie opracowanej koncepcji

4. nadzór nad realizacją pilotażowej części LME.

Harmonogram przewidywanych działań:

okres  realizacji  umowy  od  grudnia  2019  do  końca  listopada  2020,  z  możliwością
przedłużenia trwania umowy, jeżeli realizacja LME będzie tego wymagała.

Kryteria wyboru kuratora:

 doświadczenie w pracy kuratorskiej, tworzenia autorskich koncepcji wystaw 

 doświadczenie w produkcji wystaw lub nadzorze nad produkcją wystawą

 wykształcenie  i/lub doświadczenie  zawodowe związane  z  ochroną,  badaniem  lub
promocją dziedzictwa kulturowego
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 znajomość specyfiki dziedzictwa oraz uwarunkowań społecznych i/lub społeczno-
gospodarczych Pragi Północ wynikająca z doświadczenia zawodowego i/lub pracy
naukowej.

Kryteria będą oceniane łącznie.

Dodatkowymi atutami będą:

 dobra znajomość języka angielskiego

 różnorodność doświadczenia zawodowego (np. związana zarówno z działalnością
badawczą, wystawienniczą jak i artystyczną).

Oferujemy:

 zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich . 

 udział  w  międzynarodowym  projekcie  i  możliwość  kontaktu  z  partnerami
realizującymi laboratoria i LME w innych krajach

 dużą swobodę twórczą.

Aplikacje  wg  załącznika  należy  nadsyłać  na  adres:  katarzyna.sadowy@ohpraga.pl.
Aplikacje muszą zawierać:

 wypełniony formularz

 CV

Okres trwania naboru: od 8 listopada 2019 do 20 listopada 2019

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do OW SARP  (Zamawiający, administrator danych), zgadza się Pan/Pani
na przetwarzanie przez Zamawiającego Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym
w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
W dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem ewa.wajda@oh-
praga.pl.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Oddział Warszaw-
ski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, telefon 22 826 74 39 
e-mail: rodo@sarp.warszawa.pl

Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymo-
gów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w
rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgo-
dy,  wyrażonej poprzez wysyłanie nam swojego zgłoszenia rekrutacyjnego i  ich podanie nie ma wpływu na
możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W
tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, po-
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legający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organa-
mi państwowymi.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia poda-
nych danych (na których przetwarzanie wyraził/a Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/
Pani także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszło-
ści: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z pra-
wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłosze-
niu przez okres 90 dni. Ponadto Pana/Pani dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, do-
chodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 90 dni.
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Załącznik do ogłoszenia/formularz:
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Imię i nazwisko Opis

Proszę  wymienić  o  krótko
opisać  koncepcje/projekty
wystaw  Pani/Pana
autorstwa  lub
współautorstwa  (tytuł,
nazwa  instytucji,  data,
krótka  charakterystyka
wystaw  –  do  500  znaków
dla każdej)

Prosimy  podać  tytuły
wystaw,  które  zostały
zrealizowane  (poprzez
podanie tytułu)

Prosimy  wymienić  oraz
krótko  opisać  wystawy,
które były produkowane lub
których  produkcja  była
przez  Pana/Panią
nadzorowana (tytuł,  nazwa
instytucji,  data,  krótka
charakterystyka  wystaw  –
do 500 znaków dla  każdej
– w przypadku powtórzenia
wystaw  z  poprzedniego
punktu  proszę  o  podanie
wyłącznie ich nazwy)

Prosimy  o  podanie
posiadanego wykształcenia
związanego  z  ochroną,
badaniem  i  promocją
dziedzictwa kulturowego

Prosimy  o  wskazanie
doświadczenia  lub/i
wykształcenia
zawodowego związanego z
ochroną,  badaniem  lub
promocją  dziedzictwa
kulturowego.
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Prosimy  o  wskazanie
doświadczenia
zawodowego
potwierdzającego
znajomość  specyfiki
dziedzictwa  oraz
uwarunkowań  społecznych
i/lub  społeczno-
gospodarczych  Pragi
Północ.

Prosimy  o  ewentualne
wskazanie  dorobku  w
postaci  opracowań
naukowych  odnoszących
się  do  specyfiki
dziedzictwa  oraz
uwarunkowań  społecznych
i/lub  społeczno-
gospodarczych  Pragi
Północ.
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