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UCHWAŁA NR 3369/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie zamiaru ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 

Na podstawie art. 16 ust. 3d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 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) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje: 

§ 1.  

Zamierza się ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 

§ 2.  

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu, zawierająca termin rozpoczęcia i przewidywany termin 

zakończenia postępowania konkursowego, zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały, zostanie 

zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu oraz podana do wiadomości pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum 

Animacji Kultury w Poznaniu w sposób przyjęty w tej instytucji. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Uzasadnienie do uchwały Nr 3369/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 marca 2021 r. 

W związku z odejściem z dniem 28 sierpnia 2018 r. dotychczasowego dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na emeryturę, niezbędne stało się powołanie nowego 

dyrektora tej instytucji. Zgodnie z wolą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyrażoną 

w rozporządzeniu z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których 

wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1298), 

powołanie to winno być poprzedzone procedurą konkursową. 

W celu zapewnienia ciągłości działania Biblioteki oraz odpowiedniego nadzoru nad realizacją zadań 

wynikających z planu merytoryczno-finansowego instytucji na 2018 r., Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego z dniem 29 sierpnia 2018 r. powierzył pełnienie obowiązków dyrektora osobie 

zatrudnionej wówczas na stanowisku zastępcy dyrektora tej instytucji, Pani Iwonie Smarsz. Następnie 

ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora tej placówki. W wyniku postępowania 

konkursowego, zakończonego w maju 2019 r., żaden z uczestników konkursu nie uzyskał jednak 

wymaganej liczby punktów i nie został przedstawiony Zarządowi Województwa Wielkopolskiego 

jako kandydat na przedmiotowe stanowisko. Wobec zaistniałej sytuacji planowano ponownie ogłosić 

konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki w 2020 r. Biorąc jednak pod uwagę okoliczności 

związane z wystąpieniem na terytorium całego kraju stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2, które w praktyce uniemożliwiły przeprowadzenie kolejnego konkursu, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego postanowił z dniem 31 sierpnia 2020 r. ponownie powierzyć Pani Iwonie Smarsz pełnienie 

obowiązków dyrektora tej jednostki, na czas określony – do dnia powołania dyrektora tej instytucji, 

wyłonionego w trybie przepisów art. 15 lub art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednak nie dłuższy niż rok. 

Stosownie do treści art. 16 ust. 3d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, który wszedł w życie 19 kwietnia 2019 r., organizator przed ogłoszeniem konkursu 

podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ogłoszenia konkursu, zawierającą w szczególności 

termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego. Zgodnie z treścią 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury informacja ta powinna zostać 

zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora oraz podana do wiadomości pracowników 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w sposób przyjęty w tej 

instytucji, nie później niż na 4 miesiące przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy 

dyrektor instytucji. 

 Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 



Załącznik do uchwały Nr 3369/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 marca 2021 r. 

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zostanie ogłoszony w drugiej 
połowie kwietnia 2021 r. 

Rozpoczęcie postępowania konkursowego nastąpi po upływie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, 
tj. w drugiej połowie maja 2021 r. 

Przewiduje się, że zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni od daty rozpoczęcia, 
tj. najpóźniej w drugiej połowie lipca 2021 r.
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