
Zalzadzenie V 12'18 1202'l

Prezydenta Miasta Zawiercia
z dnia 19 lipca 2021 t.

w sprawie powolania komisji konkursowej oraz okreslenia regulaminu konkursu na stanowisko

Dyrektora Miejskiego Osrodka Kultury ,,CENTRUM' im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

dzialalnosci kulturalne.l (t.j. Dz.u. z 2o2o r. poz. 194 z p62n.zm.l, art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8

marca 1 990 r. o samozqdzie gminnym (t.i. Dz. U. z 2020 r' poz. 7 13 z p62n zm'l

- zarzqdzam -
sl

Powoluje sie komisje konkursowE do wylonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego

Osrodka Kultury ,,CENTRUM' im. Adama Mickiewicza w Zawierciu, w skladzie:

1) Przewodniczqca Komisji - Justyna Miszczyk - zastQpca Prezydenta Miasta zawiercie,

2) Czlonek Komisji - Agata Jarza - Korpys - Sekretaz Miasta,

3) Czlonek Komisji - Malgozata Borowik- Dyrektor Miejskiej i Powiatowei Biblioteki Publicznej

w Zawierciu

Frezyden asta

SPRAWDZCNO POD WZGLEDEM
FORMALhOPRAWNYM

n
Adwakat Agnie ka Domagab

Luk narski

s2

Pzewodniczqcy Komis,i wyznacza spo5r6d czlonk6w Komisji swojego zastQpce oraz sekretaza

Komisji.

s3

Komisja ulega rozwiqzaniu z dniem powotania kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego osrodka

Kultury ,CENTRUM" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu.

s4

Ustala siq Regulamin Konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego osrodka Kultury ,CENTRUM' im.

Adama Mickiewicza w Zawierciu oraz szczeg6lowy tryb pracy komisji konkursowej, stanowiEcy

zalecznik do niniejszego zaQqdzeiia.

s5

Wykonanie zazqdzenia powiezam Sekretarzowi Miasta Zawiercie.

s6

Zarzadzenie wcho dzi w 2ycie z dniem podpisania.



Zalqcznik
do Zazqdzenia n 12181202'l
Prezydenta Miasta Zawiercie
z dnia 19 lipca 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY
,,CENTRUM" iM. ADAMA MICKIEWICZA ORAZ SZCZEG6T-OWEGO TRYBU PRACY KOMISJI

KONKURSOWEJ

Rozdzial I

sl
Formalne kryteria doboru kandydata

'1. Kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Osrodka Kultury
Mickiewicza w Zawierciu wylania sie w drodze konkursu.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

s2

Wymagania kwalifikacyjne

qania niezbedne

maq ania dodatkowe:

1) posiada obywatelstwo porskie rub kraju unii Europejskiej bEdz innych panstw, ktorym na
podstawie um6w miqdzynarodowych lub pzepis6w prawa wsp6lnotowego przysluguje'prawo
do podjqcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospotitej potskiej oraz znalornosb 192yti [otiriegopotwierdzona dokumentem okreSlonym w przepisach o sluZbie cywilnej

?l pelna zdolno6i do czynnosci prawnych i kozystanie z pelni praw publicznych,3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sEdu za umySine pzlstgpstwo Scigane
z oskazenia publlcznego oraz umyslne przestQpstwo skarbowe inle ioczy sie postqpowinie
karne,

4) niekaralnosc zakazem pelnienia funkcji kierowniczych , zwiqzanych z dysponowaniem srodkami
publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 usiawy z dnia 17 grudnia 2OO4 r. o
odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych,

5) nieposzlakowanaopinia,
6) stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na ww. stanowisku,7) wyksztalcenie wyzsze w rozumieniu przepis6w o szkolnictwie wyzszym i nauce, preferowane

kierunki: artystyczne, ekonomiczne, menadzerskie z z akresu zar)qdzania zespolem (licencjat,

- magisterskie) lub studia podyplomowe w wy2ej wymienionym zakrlsie,8) co najmniej 3 letni staz pracy (umowa o pracq, umowa zlecenie lub wykonywanie dzjatalnosci
gospodarczej),

9) doSwiadczenie w pracy z instytucjami kultury,
10) pzedstawienie na piSmle oraz w wersji elektronicznej autorskiej koncepcja funkcjonowania i

rozwoju Miejskiego OSrodka Kultury ,,CENTRUM" im. Adama Mickiewicza w 2awierciu w
. perspektywie najbli2szych 5 lat - w oparciu o obowiqzujqce przepisy prawa,
1'1) znajomosi pzepis6w prawnych: ustawy o finansach publicznych, usiawy o odpowiedzialnosci

za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych, ustawy prawo zam6wien publicznych, ustawy
o samozEdzie gminnym, ustawy o pracownikach samorzqdowych, ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej, ustawy o bezpiecze6stwie imprez masowych,

12) umiejqtnosci zarzEdzania zasobami ludzkimi, umaejQtnos6 podejmowania oecyili, umiejqtnosci
anterpersonalne: praca zespolowa, komunikatywnosO.

CENTRUM' im. Adama

1

2
udokumentowane doswiadczenie, kt6re zwiqzane jest z zarzqdzaniem zespolem i projektami,
umiejqtnose analitycznego i strategicznego mySlenia,



3) zdolnosciorganizacyjne,
4) prawo jazdy kat. B
5) odpowiedzialnosd, systematycznose, obowiazkowosc, bezstronnosc, wysoka kultura osobista,

odpornosc na stres, dyspozycyjnoSC.

Rozdzia{ ll

Komisja Konkursowa

s3
1. W celu pzeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora l\iliejskiego OSrodka

Kultury ,,CENTRUM" im. Adama Mickiewicza w zawierciu powoluje siQ trzyosobowq komisjQ

konkursowE, zwanq dalej,,Komisjq".

2. lmienny sklad Komisji wtaz ze wskazaniem Przewodniczqcego Komisji okreslony zoslal pruez

Prezydenta Miasta Zawiercie zarzqdzeniem.

3.Wpzypadkunieobecno6ciPrzewodniczEcegopracamiKomisjikierujeZast?pca
Pzewodniczqcego.
4. Czlonkiem Komisji nie moze byc osoba przystqpujaca do konkursu albo b9dqca malzonkiem takiej

osoby lub krewnym albo powinowatym albo pozostajaca wobec niej w takim stosunku prawnym lub

faktycznym, 2e moze to budzi6 uzasadnione wqtpliwosci, co do jej obiektywizmu i bezstronnosci. Jezeli

okoiicznoSci te zostanq ujawnione po powo.laniu Komisji, organizator niezwlocznie wyznacza innE

osobe z zachowaniem trybu powolania tego czlonka.

5. Pzed pzystqpieniem do pracy Komis.ii czlonkowie skladajq oswiadczenia o spetnieniu warunk6w

okreslonych w ust. 4. Wz6r oswiadczenia stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Czlonkowie komisji nie otrzymujq wynagrodzenia za prac? w Komisji'

s4
1. Komisja rozpoczyna pracq po uplywie terminu zgloszen do konkursu'

2.PrucamtKomisjikierujejejPrzewodniczqcy'kt6rym.in.zwo'lujeposiedzeniakomisji'
3. Komisja pracuje, jezeli w jeJ posiedzeniu bierze udzial co najmniej 2/3 czlonkow Komisji.

4. Komisja podejmuie uchwaly zwyklq wi?kszoscia glosow, w glosowaniu jawnym'

5. Postepowanie konkursowe pzeprowadza siQ takze w pzypadku zgloszenia si9 jednego kandydata

6. Jezeli do konkursu nie zglosi siQ zaden kandydat, Komisia stwierdza to w protokole posiedzenia.

s5
Do zadarl Komlsii nalezy:

1) okreSlnie kryteri6w oceny pzydatnoSci kandydata,

2\ WzeTowadzen ie postepowania konkursowego,

3) sporzqdzenie protokol6w z posiedzen Komisji,

4) przekazanie wynikow konkursu wraz z jego dokumentacje Organizatorowi

Rozdzial lll

Tryb prowadzenia konkursu

56

Postepowanie konkursowe jest dwuetapowe

1. I etap:



1) Komisja sprawdza czy oferty zostaly zlozone w terminie i zawierajq wszystkie wskazane w
ogloszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokument6w wynika, 2e kandydat spetnia
wymagania kwalifikacyjne okreSlone w ogloszeniu,

2) ofeiy zlozone po terminie, oferty nie zawierajece wszystkich dokumentow oraz oferty, z kt6rych
wynika, i2 kandydat nie spelnia wymagan kwalifikacyjnych podlega.jq odrzuceniu,

3) Komisja informu1e kandydat6w telefonicznie o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego
postepowania konkursowego oraz terminie, godzinie i mie.jscu przeprowadzenia ll etapu
konku rsu.

4) z pierwszego etapu Komisja sporzqdza protokol, kt6ry podpisujq wszyscy obecni czlonkowie.

2. ll elap:

1) Komisja ocenia kandydat6w pod wzglQdem merytorycznym na podstawie peeprowadzonych
rozmOw kwalifikacylnych,

2) nie zgloszenle sig kandydata dopuszczonego do ll etapu konkursu, niezaleznie od przyczyn
eliminuje go z udzialu w konkursie,

3) w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci przedstawiajq swojq koncepcjg funkcjonowania
Miejskiego osrodka Kultury ,,CENTRUM' im. Adama Mickiewicza w Zawierciu pod wzgledem
merytorycznym oraz zarzqdzania instytucjq z uwzglednieniem aspekt6w organizacyjnych i

finansowych oraz udzrelaJE odpowiedzi na pytania dotyczEce pzedstawionej koncepcji,
4) kazdy z czlonk6w Komisji ocenia koncepcje stosuiEc metodq punktowq w skali od 1 do .10,

5) komisja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej skieruje do kazdego kandydata po 5 jednakowych
pytai ze znajomosci ustaw o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej,
samozEdzie gminnym, finansach publicznych, prawie zam6wiei publicznych,

6) kazdy z czlonk6w Komisji ocenia odpowiedz kandydata na kazde pytanie stosuiQc metodg
punktowq w skali od 1 do 3,

7) za wybranego uznaje sig kandydata, kt6ry uzyskar najwiekszE riczbQ punkt6w, jednak nre mniej
niz 50% mozliwych do uzyskania, Komisja przeprowadza glosowanie jawne, przy czym
kazdemu z czlonkow pzysluguje glos,

8) konkurs jest rozstzygniQty, .iezeli jeden z kandydatow uzyskal wiekszq liczbg glos6w.

s7
w razie stwierdzenia niepzydatnosci na stanowisko dyrektora wszystkich kandydatow bqdz
nierozstzygniqcra konkursu, Komisja zwr6ci siq do organizatora z wnioskiem o ponowne ogloszenie
konkursu.

Rozdzial lV

Postanowienia kofcowe

s8
'1. Po pzeprowadzeniu konkursu Komisja spozEdza protok6l z wyboru kandydata na stanowisko
Dyrektora, kt6ry podpisujq wszyscy czlonkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

2. Protokol jest jawny.

3. Protok6l powinien zawiera6 w szczeg6lnosci:

1) okreSlenie stanowiska, na kt6ry byl prowadzony konkurs,
2) sklad Komisji pzeprowadzajEcej konkurs,
3) liczbe kandydat6w biorEcych udzial w konkursie,
4\ wykaz kryteri6w oceny pzydatnosci kandydat6w, stanowiqcy zalqcznik do protokolu,
5) imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania nie wigce.l niz trzech najrepszych kandydat6w,

uszeregowanych wg liczby uzyskanych punkt6wglos6w,
6) uzasadnien ie dokonanego wyboru,



4. Wz6r protokolu stanowi zalqcznik nr 2 do ninie.iszego regulaminu.

5. Rekomendacje do zatrudnienia otrzymuje kandydat, kt6ry uzyskal na.,wiekszq liczbQ punkt6Mglos6w.

6. lnformacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie lnformacji Publiczne.j, stronie

internetowej Organizatora oraz na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Zawierciu, a tak2e w Biuletynie

lnformacji Publicznej, stronie internetowej Miejskiego OSrodka Kultury ,,CENTRUM' im. Adama

Mickiewicza w Zawierciu.

ss

Przed powolaniem Dyrektora Miejskiego Osrodka Kultury organizator konkursu zawiea z wybranym

kandydatem odrqbnq umowg w formie pisemnej, w kt6rej strony okreslajq warunki organizacyjno -
finansowe dzialalnoSci Miejskiego Osrodka Kultury,CENTRUM" oraz program.iego dzialania. Umowa

wchodzi w zycie z dniem powolania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy pzez kandydata na

stanowisko Dyrektora Miejskiego Osrodka Kultury ,,CENTRUM' im. Adama Mickiewicza powoduje jego

niepowolanie na to stanowisko.

s10

1. Dokumenty aplikacy.ine kandydata, kt6ry zostanie wyloniony na stanowisko Dyrektora zostanq

dotqczone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty osobowe pozostalych os6b stanowiq zalqcznik do protokolu z przeprowadzonego

postqpowania konkursowego.

s11

'1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Komisja w glosowaniu jawnym

2. Komisja ulega rozwiqzaniu z dniem powolania Dyrektora Miejskiego Osrodka Kultury ,,CENTRUM'

im. Adama Mickiewicza w Zawierciu



Zal1cznik nt 1

do Regulaminu Konkursu na stanowisko
Dyrektora Miejskiego osrodka Kultury

"CENTRUM" 
im. Adama Mickiewicza

w Zawierciu

OSwiadczenie czlonka komisji konkursowej o braku wystqpowania powiqzah z
kandydatem na stanowisko Dyrektora Miejskiego O6rodka Kultury ,,CENTRUM"

im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

Oswiadczam, 2e z kandydatami na stanowisko Dyrektora Miejskiego o6rodka Kultury ,,CENTRUM"
im. Adama Mickiewicza w Zawierciu nie lqczy mnie stosunek pokrewienstwa lub powinowactwa do

drugiego stopnia wlqczenie, tj. kandydaci na stanowisko Dyrektora nie sA czlonkami najblizszej mojej

rodziny, takimi jak dzieci, rodzice, malzonkowie, rodzenstwo, rodzenstwo malzonka, rodzice

malzonka.

Z kandydatami nie pozostajQ w zadnym stosunku prawnym lub faktycznym.

(podpis czlonka komisji)



Zalqcznik nr 2

do Regulaminu Konkursu na slanowisko
Dyrektora l/iejskiego Osrodka Kultury

,CENTRUM' im. Adama Mickiewicza
w Zawierciu

Protokol z przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Mie.lskiego OSrodka Kultury
,,CENTRUM' im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

Spozqdzony w dniu................... ..

Konkurs przeprowadzila Komisja Konkursowa w skladzie

Pzewodniczqcy

Z-ca Przewodniczqcego

Sekretaz

1. W wyniku ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Osrodka Kultury ,,CENTRUM"
jm. Adama Mickiewicza w Zawierciu, wplynQlo ..........ofert,wtym............ofertspelniajecych
wymagania formalne.

2. Z przeprowadzonej analizy dokument6w aplikacyjnych spozqdzono odrebny protokol, kt6ry stanowi
cz?56 dokumentacji z post?powania konkursowego.

3. Okreslono wykaz kryteri6w oceny pzydatno6ci kandydat6w, kt6ry stanowi zalqcznik do protokotu.

4. Z kandydatami zostala pzeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Trese zadawanych pytai
kandydatom zawarta jest w karcie indywidualnej oceny.

5. Poszczeg6lni kandydaci otrzymali nastgpujqcq lqcznE i1056 punkt6wglos6w:

L.p. lmig i nazwisko Miejsce zamieszkania llo56
punkt6d
glos6w

I
2

3

6. Uzasadnienie wyboru:

Na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Osrodka Kultury ,,CENTRUM' im. Adama
Mickiewicza w Zawierciu Komisja konkursowa wybrala Pana/Paniq

Zamieszkalego I zam ieszkalq

I



Na tym zakonczono posiedzenie Komis.ii

Pzewodniczacy

Z-ca PrzewodniczEcego

Sekretarz

Uzasad nienie dokonanego wyboru:


