
- KOREKTA  z dnia 20 lipca 2017 r. - 
 

GMINA WROCŁAW reprezentowana przez  
PREZYDENTA WROCŁAWIA  

ogłasza z dniem 19 czerwca  2017 r. 
otwarty konkurs ofert na najem pracowni 

do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki 
 
 
Konkurs ogłoszony jest na podstawie: 
- uchwały nr  X/182/15  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 maja 2015 r. 
- zarządzenia nr 4940/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lipca 2016 r. 
 

Adresat konkursu: 
Konkurs skierowany jest do twórców – naleŜy przez to rozumieć osobę fizyczną 
spełniającą warunki określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 
 
Na konkurs przeznaczono następujące lokale: 
 

l.p. adres piętro 
Powierzchnia 
uŜytkowa rodzaj działalności 

Kontakt z administratorem 
nieruchomości 

1 ul. Pr ądzyńskiego 30/18 V  22,20 m2 pracownia plastyczna  

 Wrocławskie Mieszkania  Sp z 
o.o. BOK nr  11 ul. Skłodowskiej-
Curie 63a  tel. 71 328 20 13 
 

2 ul. Tęczowa 46/11 IV 26,37m2 pracownia plastyczna 

Zarząd Zasobu Komunalnego   
BOK nr 1 ul. św. Antoniego 19 
tel. 71 341 89 30 wew. 26 

3 
ul. Stanisława Worcella 
14of/29 III 27 m2 pracownia plastyczna 

Zarząd Zasobu Komunalnego   
BOK nr 5 ul. Brzeska 8-10 
 tel. 71 341 59 84 

4 ul. Krasi ńskiego 19/9 IV 27,49 m2 pracownia plastyczna 

Zarząd Zasobu Komunalnego   
BOK nr 5 ul. Brzeska 8-10 
 tel. 71 341 59 84 

5 ul. Grabiszy ńska 84/23 V 28,13 m2 pracownia plastyczna  

Zarząd Zasobu Komunalnego   
BOK nr 10 ul. Gajowicka 96A 
tel. 71 338 87 37 

6 
ul. Bp. Tomasza I-go 
8/22 

V 
29,90 m2 pracownia plastyczna 

Zarząd Zasobu Komunalnego   
BOK nr 2 ul. Otwarta 3-5 
tel. 71 328 99 14  wew. 17 

7 ul. Ołbi ńska 15/13 V 33,01 m2 pracownia plastyczna  

Zarząd Zasobu Komunalnego   
BOK nr 3 ul. K. Miarki 7  
tel. 71 772 42 51 

8 ul. Nowodworska 63/2 parter  33,60 m2 pracownia plastyczna 

Zarząd Zasobu Komunalnego  
BOK nr 7 ul. Papiernicza 9-11 tel. 
71 771 91 32 

9 
ul. Tadeusza Ko ściuszki 
62/16 V 37,44 m2 pracownia plastyczna 

Zarząd Zasobu Komunalnego  
BOK nr 1 ul. św. Antoniego 19  
tel. 71 344 32 52 wew. 26 

10 ul. Łokietka 12/11 V 77,5 m2 pracownia plastyczna 

Zarząd Zasobu Komunalnego   
BOK nr 2 ul. Otwarta 3-5 
tel. 71 328 99 14  wew. 11 

11. ul. Miernicza 10/3 I  99 m2 pracownia plastyczna 

Zarząd Zasobu Komunalnego   
BOK nr 5 ul. Brzeska 8-10 
 tel. 71 341 59 84 



 
 
Przed złoŜeniem wniosku o najem pracowni naleŜy zapoznać się z jego stanem 
technicznym. Lokale moŜna oglądać w dniach 19 czerwca – 14 sierpnia 2017 r., po 
uprzednim umówieniu się z administratorem nieruchomości.  
 
 
W terminie do 14 sierpnia 2017 r.  naleŜy złoŜyć w sekretariacie Wydziale 
Kultury (ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 304)  następujące dokumenty: 
 

1) wniosek  o  najem  pracowni   ze   wskazaniem lokalu/lokali  z ogłoszonej listy wraz 
z uzasadnieniem; 

2) Ŝyciorys artystyczny twórcy, uwzględniający osiągnięcia artystyczne  
i dokumentujący jego aktywność twórczą, w tym informacje dotyczące     otrzymanych  
nagród,  stypendiów,  wyróŜnień  i udziału w projektach     artystycznych; 
 3) oświadczenie twórcy o jego aktualnych warunkach mieszkaniowych  
i dotychczasowych warunkach pracy; 
 4) oświadczenie  twórcy o braku  tytułu prawnego do pracowni na terenie  Polski; 
 5) oświadczenie  twórcy  o  uprawianiu  działalności twórczej, z której dochód stanowi 
główne źródło utrzymania; 
 6) zadeklarowanie  przez  twórcę  rodzaju  działalności  twórczej, jaką zamierza 
prowadzić w pracowni; 
 7) oświadczenie twórcy o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i opublikowanie  
danych  osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych  
osobowych w celu moŜliwości rozpatrywania oferty. 
 
W przypadku, gdy składający ofertę posiada: 
 
 1) kopię dyplomu ukończenia uczelni artystycznej lub zaświadczenie  
o członkostwie w związku lub stowarzyszeniu zrzeszającym profesjonalnych artystów 
albo inne uprawnienia do wykonywania zawodu artysty (potwierdzone przez 
wnioskodawcę za zgodność z oryginałem); 
2) rekomendacje i opinie osób, instytucji, związków, stowarzyszeń twórczych artysty; 
3) portfolio z prezentacją głównych realizacji w formie papierowej (w formacie A4; 
portfolio zostanie zwrócone na wniosek oferenta, po zakończeniu konkursu). 
 
 

 

Oferty konkursowe oceniane są przez Komisję Konkursową według 
następujących kryteriów: 
 

Oceny formalnej i merytorycznej złoŜonych ofert moŜe dokonać Komisja Konkursowa 
powołana przez Prezydenta Wrocławia lub osobę przez niego upowaŜnioną. 
 
Kryteria oceny merytorycznej (suma punktów przypadających na jedną osobę w 
komisji  wynosi 40): 

 
 
 
 
 
 



Nazwa kryterium    Liczba punktów 

   1) Aktywność twórcza, w tym udział w projektach 
artystycznych związanych  z Wrocławiem; 

         0 - 10 pkt 

v 2) Dotychczasowe  artystyczne  osiągnięcia (np. przyznane 
stypendia lub nagrody); 

         0 - 10 pkt 

3) Znaczący, udokumentowany dorobek twórczy; 
0 - 10 pkt 

 

4) Brak moŜliwości uprawiania działalności twórczej w 
lokalach lub    nieruchomościach, do których składający 
ofertę konkursową ma aktualny tytuł prawny. 

0-10 pkt 

RAZEM 0 - 40 pkt 

 
Uwaga! Wniosek zostanie odrzucony z powodów merytorycznych, jeŜeli uzyska  
0 punktów w jednej z pozycji kryteriów. 
 
 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 września 2017 r. w siedzibie 
Wydziału Kultury. 
 
Wszelkich dodatkowych informacji na temat uczestnictwa w konkursie udziela  
p. Maja Kowalska-Komar, tel. 71 7778398, e-mail: maja.kowalska-komar@um.wroc.pl 
        
W celu uzyskania informacji dotyczących stanu technicznego lokali oraz 
obowiązujących stawek za czynsz naleŜy kontaktować się z zarządcą nieruchomości. 
 
Jeśli wybrany lokal będzie wymagał remontu, wskazany najemca zobowiązuje się do 
przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt robót budowlanych w lokalu, 
na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.  
Po zakończeniu najmu i przekazaniu lokalu na stan Wynajmującego, przysługiwał 
będzie zwrot poniesionych kosztów remontu, pomniejszony o koszty amortyzacji 
lokalu.  
 
Gmina Wrocław zastrzega sobie prawo: 

- do przełoŜenia terminu rozstrzygnięcia konkursu 
- do zmiany listy lokali 
- do odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

 
Pozostały tryb postępowania konkursowego wynika z przytoczonych na wstępie aktów 
prawnych. 


