UCHWALA NR
ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO
z dnia .&tifafafl,&£l&.,.. 2019 r.
w sprawie powotania Komisji Konkursowej oraz okreslenia szczegotowego regulaminu
i harmonogramu pracy Komisji w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora
Muzeum Etnograficznego wZielonej Gorze - Ochli
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorzadzie wojewodztwa
(Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z pozn. zm.}, art, 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z pozn. zm.} oraz
§ 6 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r, w sprawie
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724), uchwala
sie., co nast§puje:

§ 1. Powotuje si? Komisj§ Konkursowa^ w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora
Muzeum Etnograficznego w Zielonej Gorze - Ochii w skladzie:
1) Miroslaw Glaz - przedstawiciel Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego - przewodniczacy,
2) Tatiana Janiak - przedstawiciel Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego - czlonek,
3) Iwona Peryt - Gierasimczuk - przedstawiciel Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego - cztonek,
4) Andrzej Kirmiel - przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - czlonek,
5) Elzbieta Berendt - przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - czionek,
6) Irena Soppa - przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealnikow Polskich - czlonek,
7) Anna Kamihska - przedstawiciel pracownikow Muzeum Etnograficznego - czlonek,
8) Agnieszka Swiglo - przedstawiciel pracownikow Muzeum Etnograficznego - czlonek,
9) Jan Szachowicz - przedstawiciel Rady Muzeum Etnograficznego - czlonek,
10) Anna Komar- przedstawiciel Rady Muzeum Etnograficznego - czlonek.
§ 2. Pracami Komisji Konkursowej, zwanej dalej ,,Komisj^", kieruje jej przewodniczacy.
§ 3.1. Przewidywany termin rozpocz^cia pracy Komisji: od 20 listopada 2019 r.
2. Termin i miejsce posiedzenia Komisji ustalajej przewodniczacy.
3. Przewodniczacy Komisji lub upowazniony przez niego w tym zakresie czlonek Komisji bedacy
przedstawicielem Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego, powiadamia cztonkow Komisji i kandydatow
o terminie i miejscu posiedzenia Komisji.

4, Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 nast^puje z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym czlonkom Komisji uczestnictwo w posiedzeniu Komisji w ustalonym terminie.
§4.

Komisja

okresla

kryteria

oceny

przydatnosci

kandydata,

uwzgl^dniajac

w szczegolnosci:
a) przystosowanie koncepcji funkcjonowania Muzeum Etnograficznego w Zielonej Gorze - Ochli do
potrzeb kulturalnych mieszkahcow wojewodztwa lubuskiego oraz istniejacych warunkow
organizacyjnych i ekonomicznych,
b) poziom kwalifikacji i dotychczasowe osisigni^cia zawodowe,
c) doswiadczenia w kreowaniu zespotemi pracowniczymi i dziatalnosciajednostek organizacyjnych,
d) cechy osobowosciowe, rzutujace na zdolnosc pelnienia funkcji dyrektora instytucji.
§ 5. Post§powanie konkursowe jest dwuetapowe.
1. W ramach I etapu post^powania konkursowego Komisja:
a) stwierdza, na podstawie dokumentow, spelnienie przez kandydatow warunkow uczestnictwa
w konkursie, okreslonych uchwala^ Nr 53/830/19 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Muzeum Etnograficznego w Zielonej Gorze - Ochli,
b) informuje kandydatow o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego post^powania
konkursowego, przedstawiajac uzasadnienie w przypadku niedopuszczenia kandydata,
2. W ramach II etapu post^powania konkursowego Komisja:
a) dokonuje oceny merytorycznej kandydatow uwzgl^dniajac kryteria, o ktorych mowa
w § 4 i przedstawione przez nich koncepcje funkcjonowania Muzeum Etnograficznego w Zielonej
Gorze - Ochli,
b) przeprowadza z kandydatami rozmowy uzupelniajace i wyjasniajace do informacji zlozonych
wofertach.
§ 6. Przewodniczacy Komisji niezwlocznie przedstawia wyniki konkursu wraz z jego
dokumentacj^Zarzadowi Wojewodztwa Lubuskiego.
§ 7. Wykonanie uchwaiy powierza si? Marszaikowi Wojewodztwa Lubuskiego.
§ 8. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podje.cia.
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