
103/2007
UCHWAŁA N r ...................

, ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia .. .25 .........2007 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum w Łowiczu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 16 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z 
późn.zm.), art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, 
poz. 24 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w  
sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w  których wyłonienie kandydata na 
stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz.U. Nr 242, poz. 2422) i 

^  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) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje :

§1
1. Postanawia się ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum w 

Łowiczu.

2. Konkurs ma charakter otwarty i może w  nim uczestniczyć każdy, kto odpowiada 

formalnym kryteriom wyboru określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały. Przewiduje się, że postępowanie konkursowe zakończy się do końca grudnia 

2007 roku.

Tekst ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 

przekazuje się do publikacji w prasie ogólnopolskiej i lokalnej.

§ 3

1. Postanawia się wystąpić do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia 

Muzealników Polskich oraz Rady Muzeum w  Łowiczu o wskazanie ich 

przedstawicieli do składu komisji.

2. Imienny skład komisji zostanie określony odrębną uchwałą Zarządu Powiatu 

Łowickiego niezwłocznie po wytypowaniu swoich przedstawicieli przez właściwe 

organy i organizacje, o których mowa w ust. 1.



3. Szczegółowy tryb pracy komisji określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do 

niniejszej uchwały.

4. Obsługę komisji zapewnia Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu: 

Janusz Michalak 

Eugeniusz Bobrowski 

Wojciech Miedzianowski

Dariusz Kosmatka



Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia 25.października 2007 roku

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs 

na dyrektora Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- znajomość problematyki muzealnictwa, w tym przepisów prawnych dotyczących 
funkcjonowania muzeum,
- umiejętność kierowania zespołem,
- stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

Preferuje się kandydatów posiadających:
- wykształcenie wyższe w jednej z dziedzin reprezentowanych w muzeum,
- udokumentowany dorobek naukowy,
- znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków UE.

Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na dyrektora muzeum,
- pisemne opracowanie koncepcji kierowania muzeum,
- kwestionariusz osobowy, życiorys, ewentualne rekomendacje,
- odpisy dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach oraz inne dokumenty, 

mogące mieć znaczenie przy rozpatrywaniu ofert,
- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

pracy na stanowisku kierowniczym.
- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie 

toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
Powyższe dokumenty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. 
Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz lub listem poleconym na adres Starostwa w terminie 30 
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 2 tygodni po upływie terminu wyznaczonego 
dla ich składania. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej 
uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacji o konkursie udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu -  teł. 046-830-07-35.



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr ..195/2007 
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia 25 .października. 2007

REGULAMIN
określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na 

stanowisko dyrektora Muzeum w Łowiczu

Postępowanie konkursowe prowadzi komisja w składzie ustalonym w uchwale Zarządu 
Powiatu Łowickiego. Zadania i tryb pracy komisji określa rozporządzenie 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) oraz 
niniejszy regulamin.

I. Postępowanie wstępne:

1. Ocena zgodności złożonych ofert z ustalonymi formalnymi kryteriami wyboru 
podanymi w ogłoszeniu konkursowym oraz podjęcie decyzji, o dopuszczeniu 
poszczególnych kandydatów do postępowania konkursowego. W wypadku, gdy 
kandydat nie odpowiada formalnym kryteriom wyboru lub gdy do oświadczenia o 
zgłoszeniu się do konkursu nie dołączono wymaganych dokumentów, komisja 
odmawia dopuszczenia go do konkursu.

2. Poinformowanie kandydatów o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do 
postępowania konkursowego. W razie odmowy przez komisję dopuszczenia 
kandydata do konkursu, kandydat może w terminie 3 dni zwrócić się do Zarządu 
Powiatu Łowickiego o rozstrzygnięcie zasadności odmowy. Do czasu rozstrzygnięcia 
przez Zarząd Powiatu Łowickiego zasadności odmowy, komisja zawiesza 
postępowanie konkursowe.

II. Postępowanie konkursowe:

1. Analiza zgłoszeń kandydatów w zakresie przedstawionych w zgłoszeniu koncepcji 
programowych, organizacyjnych i finansowych dotyczących zarządzania Muzeum w 
Łowiczu.

2. Indywidualne rozmowy komisji z kandydatami w celu omówienia przedłożonych 
przez nich koncepcji kierowania Muzeum w Łowiczu, a także w celu dokonania oceny 
przydatności poszczególnych kandydatów w świetle kryteriów określonych w 
ogłoszeniu o konkursie. Każdy z członków komisji jest uprawniony do zadawania 
kandydatowi pytań.

3. Zamknięta dyskusja członków komisji na temat kandydatów.
4. Podjęcie decyzji w sprawie wyniku konkursu. Komisja w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów wyłania jednego kandydata, którego rekomenduje Zarządowi 
Powiatu Łowickiego na dyrektora Muzeum w Łowiczu. Każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos „za”. W razie, gdy ta sama, największa ilość głosów zostanie 
oddana na więcej niż jednego kandydata, przeprowadza się drugą turę głosowania. W 
drugiej turze wyboru dokonuje się tylko spośród tych kandydatów, którzy uprzednio 
otrzymali tę samą największą ilość głosów. Za wybranego uważa się tego kandydata.

roku



który w drugiej turze otrzymał więcej głosów ,,za’\  W razie takiej samej ilości głosów, 
oddanych w drugiej turze na obu kandydatów, decyduje głos przewodniczącego.

III. Postanowienia ogólne

1. Uchwały komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu 
jawnym.

2. Z czynności komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na 
posiedzeniu członkowie komisji.

3. Komisja przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Zarządowa Powiatu 
Łowickiego.

4. W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko dyrektora Muzeum w Łowiczu 
wszystkich kandydatów, komisja może zwrócić się do Zarządu Powiatu Łowickiego o 
ponowne ogłoszenie konkursu.

5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt 3 komisja kończy działalność.


