
 

 

Zarządzenie Nr OR.I.0050.169.2018 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 28 listopada 2018  r. 

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie oraz określenia regulaminu konkursu. 

 

 

           Na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu          

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983), art. 30 ust. 2 pkt. 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 

i 1432) oraz § 1, § 2 i § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury  z dnia     

30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata 

na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. , Nr 154, poz. 1629) zarządzam, 

co następuje : 

 

 

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Gogolinie powołuję Komisję Konkursowa w składzie : 

1) Krzysztof Reinert– przewodniczący Komisji; 

2) Arnold Joszko – członek Komisji; 

3) Dorota Lubczyk – członek Komisji. 

 

§ 2. Regulamin konkursu oraz szczegółowy tryb pracy komisji na stanowisko dyrektora 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik  

do Zarządzenia Nr  OR.I.0050.169.2018. 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA                      

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOGOLINIE 

 

 

Rozdział I 

Formalne kryteria doboru kandydatów 

 

 

§ 1.1. Kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie 

wyłania się w drodze konkursu. 

2. Konkurs ma charakter otwarty. 

 

§ 2.1. Kandydat na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie powinien posiadać: 

1) obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej; 

2) wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie branżowe (np. bibliotekarstwo, 

bibliotekoznawstwo) lub pokrewne związane z działalnością kulturalną; 

3) znajomość języka polskiego; 

4) co najmniej 5-letni staż pracy; 

5) znajomość przepisów prawnych z zakresu organizowania i prowadzenia działalności 

kulturalnej, finansów publicznych, zamówień publicznych,  także regulacji dotyczących 

przepisów prawa pracy; 

6) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

7) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub za przestępstwo skarbowe; 

8) brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 

9) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.      

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018, 

poz. 1458, 1669 i 1693); 

10) terminowo złożyć komplet wymagane dokumenty. 

 

2. Ponadto preferowani będą kandydaci posiadający : 

1) doświadczenie w pracy związanej z działalnością kulturalną; 

2) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji  

projektów z dziedziny kultury; 

3) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym 

środków z programów Unii Europejskiej; 

4) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników; 

5) prawo jazdy kat. B; 

6) znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym; 

7) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

 

3. Oferty kandydatów powinny zawierać : 

1) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Gogolinie wraz z uzasadnieniem; 



 

 

2) życiorys – cv z opisem pracy zawodowej zawierający zapis o znajomości języka 

polskiego; 

3) kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie; 

4) kserokopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie oraz kwalifikacje (poświadczona 

przez kandydata za zgodne z oryginałem); 

5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie 

zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem); 

6) kopię dokumentu poświadczającego obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej 

lub oświadczenie o posiadaniu  obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej 

(poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem); 

7) pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej, zawierającej również 

koncepcję organizacyjną, w perspektywie najbliższych 4 lat, z uwzględnieniem statutu 

i warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji (koncepcja powinna 

zostać dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC, 

DOCX lub PDF); koncepcja powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty Gminy 

Gogolin (ze szczególnym zwróceniem uwagi na Strategię Rozwoju Gminy Gogolin 

oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych Gminy), a także być zgodna 

ze statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie; 

8) oświadczenie, że uczestnik posiada znajomość przepisów prawnych z zakresu 

organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, 

zamówień publicznych,  a także regulacji dotyczących przepisów prawa pracy; 

9) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

10) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz             

o korzystaniu z pełni praw publicznych; 

11) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

12) oświadczenie, że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi; 

13) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej lub zobowiązanie do jej 

zamknięcia przed powołaniem na stanowisko; 

14) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg 

poniższego wzoru : 

 

„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                      

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski                          

w Gogolinie, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko. 

Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres 

mailowy : d.lubczyk@gogolin.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej 

wycofaniem. 

data i podpis” 

 

mailto:d.lubczyk@gogolin.pl


 

 

15) kandydat, który spełnia wymagania dodatkowe w zakresie znajomości języka 

niemieckiego lub angielskiego obowiązany jest do złożenia kopii zaświadczenia lub 

innego dokumentu potwierdzającego spełnienie tego wymagania (poświadczoną przez 

kandydata za zgodne z oryginałem); 

16) kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu obowiązany jest 

do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczonego 

przez kandydata za zgodne z oryginałem). 

 

Rozdział II 

Komisja Konkursowa 

 

§ 3.1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej             

w Gogolinie przeprowadza Komisja Konkursowa zwana dalej „Komisją” powołana przez 

Burmistrza Gogolina. 

2. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby przystępujące do konkursu, małżonkowie, 

krewni lub powinowaci kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, 

albo pozostający wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do ich obiektywizmu i bezstronności. 

3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 2 zostaną ujawnione po powołaniu Komisji, 

Burmistrz Gogolina niezwłocznie powoła inną osobę z zachowaniem trybu przewidzianego 

dla powołania członka Komisji. 

4. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczący rozstrzyga również                      

w przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących procedury pracy Komisji.  

5. Do zadań Komisji należy : 

1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata, 

2) przeprowadzenie postępowania konkursowego, 

3) sporządzenie protokołów z posiedzenia Komisji, 

4) przekazanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją organizatorowi. 

6. Członków Komisji obowiązuje zachowanie poufności dotyczącej prac Komisji. 

7. Komisja prowadzi postępowanie konkursowe, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co 

najmniej 2/3 członków Komisji. 

8. Komisja podejmuje uchwały i ustalenia zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym. 

 

 

Rozdział III 

Tryb przeprowadzenia konkursu 

 

I etap (bez udziału kandydatów) 

 

 

§ 4.1. Pierwszy etap konkursu przeprowadza się w terminie do 7 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert. 

2. Przewodniczący zapoznaje Komisję z regulaminem konkursu. 

3. Przewodniczący odbiera złożone oferty i sprawdza czy są nienaruszone. 

4. Przed przystąpieniem do pracy członkowie komisji składają oświadczenie, o treści 

określonej w § 3 ust. 2. 

5. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od określenia kryteriów oceny 

przydatności kandydatów. 



 

 

6. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie 

dokumenty, wskazane w ogłoszeniu o naborze oraz czy z dokumentów wynika spełnienie 

wymagań obowiązkowych. 

7. Oferty złożone po terminie, oferty niezawierające wszystkich dokumentów wskazanych     

w ogłoszeniu oraz oferty z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań 

obowiązkowych nie podlegają dalszej procedurze konkursowej. 

8. Członkowie Komisji decydują w głosowaniu jawnym o dopuszczeniu lub odmowie 

dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu. Rozstrzygnięcie następuje zwykłą 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego 

Komisji. 

9.  Wyznaczony członek Komisji informuje mailowo kandydatów o : 

1) dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego, 

2) terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania konkursowego, tj. rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

 

 

II etap 

 

§ 5.1. W drugim etapie, w terminie 14 dni od zakończenia pierwszego etapu Komisja 

przeprowadza z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, których celem jest sprawdzenie 

predyspozycji, umiejętności i przydatności kandydatów na stanowisko dyrektora Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Gogolinie. 

2. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje prezentację przez kandydata autorskiej koncepcji 

programowo-organizacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie oraz udzielenie 

odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji. 

3. Kolejność rozmów z kandydatami ustala się w porządku alfabetycznym ich nazwisk. Czas 

trwania rozmów będzie jednakowy dla wszystkich kandydatów. 

4. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu jawnym. Każdy            

z członków komisji dysponuje jednym głosem.  

5. Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli jeden z kandydatów otrzyma większość 

głosów obecnych członków Komisji. 

6. Głosowanie odbywa się również, jeżeli do konkursu przystąpi jeden kandydat. 

7. W przypadku, gdy taka samą największą liczbę głosów „za” otrzymało dwóch lub więcej 

kandydatów, Komisja dokonuje ponownego głosowania nad kandydatami, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 

8. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał 

większą niż inni kandydaci liczbę głosów. 

9. W przypadku, gdy w ponownym głosowaniu kandydaci uzyskali nadal tę sama liczbą 

głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Rozdział IV 

Uwagi końcowe 

 

§ 6.1. Z prac Komisji sporządza się protokół, który bezpośrednio po zakończeniu prac 

podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Protokół jest jawny. 

2. Ostateczna decyzję o powołaniu dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie 

podejmuje Burmistrz Gogolina. 

3.   Komisja kończy swoją działalność po przekazaniu przez Przewodniczącego Komisji 

wyników konkursu Burmistrzowi Gogolina. 



 

 

4. Nie przewiduje się procedury odwoławczej. 

 

§ 7.1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie powołany na stanowisko Dyrektora 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie, zostaną dołączone do jego akt osobowych. 

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego 

etapu będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  

3. Kandydatom niezakwalifikowanym do II etapu złożone dokumenty zostaną odesłane lub 

zwrócone do rąk własnych. 

 

 

§ 8.1. W razie nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora, Komisja zwróci się do 

Burmistrza Gogolina z wnioskiem o ponowne ogłoszenie konkursu. 

2. Komisja może ponadto zwrócić się do Burmistrza Gogolina z wnioskiem o ponowne 

ogłoszenie konkursu w przypadku : 

1) jeżeli w pracach Komisji brała udział osoba podlegająca wyłączeniu na podstawie        

§ 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie 

organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629), 

2) przeprowadzenia postępowania konkursowego bez wymaganej obecności                    

2/3 członków, 

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na 

wynik konkursu. 

3. O unieważnieniu konkursu decyduje Burmistrz Gogolina. 

 

                                                                            


