
ZARZĄDZENIE Nr 73/2019 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 15 maja 2019 roku 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 16 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r. poz. 1983, ze zm.) w związku z art. 2 i art. 8 ust.2 
pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018r. poz. 574 ze zm.) oraz §1, §4-6 
rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania 
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004r., Nr 154, poz.1629)  
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
 

1.  W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Koninie, powołuję komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją” w składzie: 
1) Witold Nowak - przedstawiciel organizatora-Miasta Konin, 
2) Zenona Sroczyńska - przedstawiciel organizatora-Miasta Konin, 
3) Joanna Hernes – przedstawiciel organizatora-Miasta Konin, 
4) Małgorzata Kurek – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
5) Anna Szybczyńska– przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
6) Barbara Szmyt – przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, 
7) Magdalena Mrozik-Żyła – przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, 
8) Piotr Rybczyński – przedstawiciel stowarzyszenia, 
9) Aleksandra Baumgart – przedstawiciel stowarzyszenia. 

 
2. Na przewodniczącego Komisji wyznaczam Pana Witolda Nowaka przedstawiciela organizatora – 

Miasta Konin. 
 

§ 2. 
Szczegółowy tryb pracy Komisji określa Regulamin, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury i Kierownikowi Wydziału 
Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego w Koninie. 
 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezydent Miasta Konina 

 

 

         Piotr Korytkowski 



 
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 73/2019  

Prezydenta Miasta Konina 

z dnia 15 maja 2019 roku 

 
Regulamin pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie 
 

§ 1. 

1. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Konina, 
zwana dalej „komisją”. 

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący. 
 

§ 2. 

1. Członkiem komisji nie może być osoba o której mowa w § 4 ust. 4 rozporządzenia. Członkowie komisji 
składają stosowne pisemne oświadczenie. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.1 Przewodniczący komisji informuje o tym 
Prezydenta Miasta, który podejmuje decyzję o wyłączeniu członka komisji z jej składu i powołaniu innej osoby. 

3. Członków komisji obowiązuje zachowanie poufności dotyczącej prac komisji. 
 

§ 3. 

1. Do zadań komisji należą czynności określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia. 
2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.  
3. Komisja prowadzi konkurs, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków komisji. 
 

§ 4. 
Procedura konkursowa. 
1. Etap formalny: 

1) komisja weryfikuje poprawność formalną ofert tj. termin, kompletność i poprawność złożonych 
dokumentów oraz dopuszcza do rozmów kwalifikacyjnych kandydatów, których oferty są poprawne pod 
względem formalnym; 

2) komisja ustala kolejność rozmów z kandydatami w porządku alfabetycznym, 
3) komisja ustala kryteria oceny przydatności kandydata. 

2. Etap merytoryczny – rozmowy z kandydatami: 
1) Przewodniczący komisji weryfikuje tożsamość każdego z kandydatów, co stwierdza się odpowiednimi 

zapisami w protokole, 
2) komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, składające się z wypowiedzi wstępnej 

kandydatów oraz odpowiedzi na pytania członków komisji, 
3) po wysłuchaniu wszystkich kandydatów sporządzane jest zbiorcze zestawienie punktacji wszystkich 

kandydatów, 
4) konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę punktów, 
5) w przypadku, gdy do konkursu dopuszczono tylko jednego kandydata, komisja zdecyduje, czy uzyskana 

ilość punktów jest wystarczająca do przedstawienia go Prezydentowi Miasta Konina jako kandydata do 
objęcia stanowiska Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, 

6) jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyskał tą samą, największą ilość punktów, komisja przedstawia 
Prezydentowi Miasta Konina te osoby jako równorzędne do objęcia stanowiska Dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Koninie, 

7) po zakończeniu posiedzenia komisji jej członkowie zwracają wszystkie otrzymane dokumenty. 
 

§ 5. 
1. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach, 

który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniach. 
2. Komisja kończy swoją działalność po przekazaniu wyników konkursu Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 6. 
W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie 
wszystkich kandydatów, komisja przekazuje Prezydentowi Miasta Konina odpowiedni wniosek i kończy 
działalność. 
 

§ 7. 



Obsługę komisji zapewni Wydział Organizacyjny i Kadr. 


