
ZARZĄDZENIE Nr 84/13 

BURMISTRZA TRZCIANKI 

z dnia 27 maja 2013r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Muzeum Ziemi 

Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance 
 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 15 ust.1 ustawy  

z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406) i art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996r.  

o muzeach (Dz. U. z 2012r. poz. 987), w związku z § 7 ust. 1 załącznika  

do uchwały Nr XXXVI/361/2001 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 maja 

2001r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora 

Stachowiaka w Trzciance (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 85, poz.1601) zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Nadnoteckiej 

im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance. 

 

§ 2. 1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom: 

a/ wykształcenie wyższe magisterskie, 

b/ doświadczenie zawodowe – minimum 5-letni staż pracy zgodny z § 4 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

7 sierpnia 2012r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających  

do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu  

ich zatwierdzania (Dz. U. z 2012r. poz. 937), w tym minimum 3-letni staż 

pracy na stanowisku kierowniczym, 

c/ zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw 

publicznych, 

d/ dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku 

kierowniczym, 

e/ niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej, 

f/ nieobjęcie zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi. 

 
 

 



 

2. Wymagania dodatkowe: 

a/ znajomość języka obcego, 

b/ obsługa komputera, 

c/ znajomość ustaw: ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

ustawy – prawo zamówień publicznych. 

3. Wymagane dokumenty: 

a/  koncepcja funkcjonowania i rozwoju Muzeum w Trzciance, 

b/  list motywacyjny, 

c/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk   

dostępny w kadrach Urzędu Miejskiego Trzcianki – pokój nr 24), 

d/  kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie, 

e/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe 

kwalifikacje, 

f/ oświadczenie kandydata o niekaralności oraz, że nie toczy się przeciwko 

niemu postępowanie karne, 

g/ oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych  

i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

h/ oświadczenie kandydata o nieobjęciu zakazem pełnienia funkcji związanych  

z dysponowaniem środkami publicznymi, 

i/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

§ 3. Wymagane dokumenty, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko 

dyrektora Muzeum w Trzciance”, należy składać w zamkniętych kopertach  

w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Trzcianki lub przesłać  

za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 

64-980 Trzcianka, w terminie do 28 czerwca 2013r. O zachowaniu terminu 

decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

§ 4. Kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum w Trzciance wyłoni 

Komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem. 

 

§ 5. 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną 

zakwalifikowani do dalszego toku postępowania w przedmiotowym konkursie, 

tj. rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, 

kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.  



3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci przedstawią swój 

dotychczasowy przebieg działalności zawodowej, ewentualnie społecznej  

i twórczej oraz zarys koncepcji zarządzania Muzeum w Trzciance. 

 

4. Warunkiem powołania na stanowisko dyrektora Muzeum w Trzciance 

będzie: 

1/ zawarcie umowy, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia  

25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz.406), 

2/ dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku   

kierowniczym, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, 

3/ potwierdzenie niekaralności kandydata, wydane przez Krajowy Rejestr 

Karny. 
 

§ 6. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno- 

finansowymi działalności Muzeum w Trzciance – w tym celu należy 

skontaktować się odpowiednio z: p. Iwoną Moraczyńską-Lilleeng – 

kierownikiem Referatu Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim 

Trzcianki oraz p. Bożeną Niedzwiecką – skarbnikiem gminy Trzcianka. 

 

§ 7.  Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kadrowych. 

 

§ 8. 1. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu  

w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

Trzcianki.  

2. Treść zarządzenia podaje się do wiadomości Radzie Muzeum oraz 

pracownikom Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka  

w Trzciance. 

 

 

 
 


