
UCHWAŁA NR 895/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 lipca 2015 r. 
 
 
w sprawie:  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 

na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi 
Kaliskiej w Kaliszu   

  
 
Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 
21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz. 987 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania 
konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1629) 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
 

1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata 
na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w składzie: 

1) przedstawiciele samorządu Województwa Wielkopolskiego: 

 Agata Grenda – dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego – Przewodnicząca Komisji, 

 Grażyna Brzezińska – zastępca dyrektora Departamentu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

 Tatiana Sokołowska – radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, członek Komisji 
Kultury SWW; 

2) przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

 dr Marek Rubnikowicz – dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu, 

 dr Adam Soćko – zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego 
w Poznaniu; 

3) przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Okręgowym 
Ziemi Kaliskiej w Kaliszu: 

 Leszek Ziąbka – Przewodniczący Komisji, 

 Waldemar Rymarczyk – członek Komisji; 

4) przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych lub twórczych: 

 Małgorzata Kranc – przedstawiciel Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich, dyrektor Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, 

 Teresa Michałowska-Barłóg – przedstawiciel Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
emerytowany kierownik Muzeum Sztuk Użytkowych – Oddział Muzeum Narodowego 
w Poznaniu; 

5) przedstawiciele Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu: 

 dr Grażyna Schlender – dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu, członek Rady, 

 Adam Borowiak – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu, 
prezes Stowarzyszenia „Asnykowców” w Kaliszu, członek Rady. 



2. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
 

§ 2 
 
 

Komisja, o której mowa w § 1, kończy swą działalność po przekazaniu Zarządowi Województwa 
Wielkopolskiego wyników konkursu wraz z dokumentacją. 
 

 
§ 3 

 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 4 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały Nr 895/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 30 lipca 2015 r. 

 
 
  
 Uchwałą nr 653/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej 

w Kaliszu. Wykonując rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie 

organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury 

(Dz.U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1629), konieczne jest powołanie komisji konkursowej 

oraz określenie szczegółowego trybu jej pracy, który zawarty jest w regulaminie pracy Komisji, 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Załącznik 
do Uchwały Nr 895/2015  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 30 lipca 2015 r. 

 
REGULAMIN 

pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata 
na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 

 
I. Postępowanie wstępne: 

1. Złożenie przez osoby wyznaczone do udziału w pracach Komisji pisemnych oświadczeń 
o braku okoliczności budzących uzasadnione wątpliwości co do ich obiektywizmu 
i bezstronności wobec uczestników konkursu. 

2. Określenie kryteriów oceny przydatności kandydatów ze wskazaniem wagi każdego 
z kryteriów. 

3. Otwarcie kopert z ofertami złożonymi w konkursie i ich prezentacja przez Przewodniczącą 
Komisji. 

4. Ocena zgodności złożonych ofert z ustalonymi formalnymi kryteriami konkursu podanymi 
w ogłoszeniu konkursowym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia do konkursu poszczególnych uczestników. 
6. Poinformowanie uczestników przez Przewodniczącą Komisji o dopuszczeniu lub odmowie 

dopuszczenia do postępowania konkursowego. 
 

II. Postępowanie konkursowe: 

1. Analiza zgłoszeń uczestników w zakresie przedstawionych koncepcji programowo-
organizacyjnych Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. 

2. Przeprowadzenie rozmów z uczestnikami dopuszczonymi do drugiego etapu postępowania 
konkursowego. 

3. Zamknięta dyskusja członków Komisji Konkursowej na temat uczestników. 
4. Dokonanie oceny punktowej uczestników zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku konkursu – wynikiem konkursu jest przedstawienie 

kandydata lub listy kandydatów na stanowisko objęte konkursem w kolejności 
zgodnej z rezultatami oceny, dokonanej przez Komisję. 
Uczestnik może być przedstawiony Zarządowi Województwa Wielkopolskiego jako kandydat 
na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w przypadku 
uzyskania minimum 60% możliwych do otrzymania punktów. 
Spośród kandydatów Komisja ma możliwość rekomendowania Zarządowi Województwa 
Wielkopolskiego nie więcej niż trzy osoby. 

 
III. Postanowienia ogólne: 

1. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 
2. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu 

członkowie Komisji; załącznikiem do protokołu jest dokument określający kryteria oceny 
przydatności kandydata. 

3. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy danych zawartych 
w dokumentach uczestników konkursu i oraz informacji o uczestnikach uzyskanych podczas 
rozmów kwalifikacyjnych. 

4. Przewodnicząca Komisji przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Zarządowi 
Województwa Wielkopolskiego. 

5. W razie stwierdzenia nieprzydatności wszystkich uczestników, Komisja zwraca się 
do organizatora o ponowne ogłoszenie konkursu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu 



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


