
UCHWAŁA NR 407/2014
ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 j.t., zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 423), 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) oraz § 10 ust. 2 Statutu Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr  XVIII/124/2012 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 
20 kwietnia 2012 roku, Zarząd Powiatu w Kołobrzegu postanawia:

§ 1. Ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

§ 2. Upoważnić Starostę Kołobrzeskiego do wystąpienia do podmiotów, o których mowa 
w art. 16 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz art. 11 ust. 9 ustawy o muzeach 
o wytypowanie kandydatów do komisji konkursowej.

§ 3. 1. Treść ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu stanowi załącznik do uchwały.

2. Ogłoszenie zostanie opublikowane:

1) w dwóch dziennikach - jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i jednym o zasięgu regionalnym,

2) na stronie internetowej BIP www.powiat.kolobrzeg.pl , oraz zostanie podane do wiadomości pracownikom 
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

§ 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu jest spełnienie kryteriów oraz wymagań określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 3 ust 1 i 
złożenie wniosku wraz z załącznikami.

§ 5. 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem opublikowania niniejszej uchwały.

2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na 31 grudnia 2014 r.

§ 6. W celu przeprowadzenia konkursu Zarząd Powiatu w Kołobrzegu powoła komisję konkursową i określi jej 
szczegółowy tryb pracy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kołobrzeskiemu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
w Kołobrzegu

Tomasz Tamborski 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

Mirosław Tessikowski

Czesław Klimczak

Ewa Paśka-Koschel

Paweł Pawlak
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Załącznik do Uchwały Nr 407/2014

Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

z dnia 13 listopada 2014 r.

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu ul. Armii 

Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg.

W związku z ogłoszeniem konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu przez Zarząd Powiatu w Kołobrzegu, ustala się niżej wymienione kryteria, które winni 
spełniać kandydaci:

1) wykształcenie wyższe magisterskie w jednej z dziedzin reprezentowanych w muzeum oraz udokumentowany 
dorobek naukowy,

2) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania muzeum,

3) minimum 3-letni staż na stanowiskach kierowniczych ze szczególnym uwzględnieniem muzealnictwa 
i ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania,

4) zdolność kierowania zespołem i umiejętności organizatorskie,

5) dobry stan zdrowia.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na dyrektora Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu,

2) pisemnie opracowana koncepcja funkcjonowania i rozwoju Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej Muzeum,

3) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięć,

4) kwestionariusz osobowy,

5) kserokopie dyplomów, świadectw oraz zaświadczeń potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

7) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego,

10) oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 
publicznych,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 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. 2013 r. poz. 168 j.t.),

12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 j.t.) w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być 
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Kserokopie dokumentów wymienione w pkt 5 i 6 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie 
oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz 
datą i własnoręcznym podpisem.
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Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie uchwały o ogłoszeniu konkursu.

Informacja o wynikach konkursu oraz wszelkie inne informacje związane z przedmiotowym konkursem 
będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. 
W związku z powyższym oferta kandydata powinna zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na publikowanie 
na stronie BIP mojego nazwiska oraz pierwszej litery imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu konkursowego”.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem e-mailowym 
i nr telefonu kontaktowego na kopercie oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko 
dyrektora Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu” w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r. do godz. 
14.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg.  W przypadku 
ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu odnotowana przez Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Kołobrzegu. Posiedzenie 
komisji konkursowej odbędzie się w dniu 18 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum 
Kształcenia Praktycznego ul.  Katedralna 12 w Kołobrzegu.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego został ustalony na dzień 31 grudnia 
2014 r.

Informacji o konkursie udziela Wydział Edukacji i Kultury Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, tel./fax 
(094) 3547618 w. 70, e-mail: edukacja@powiat.kolobrzeg.pl .

Kandydat ma możliwość zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu, w siedzibie tej jednostki – 78-100 Kołobrzeg ul. Armii Krajowej 13, od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 tel. (094) 35 22 091/35 25 253.
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