
          DzierŜoniów, 7 maj 2010 r. 
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO 
DYREKTORA MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

IM. K.K. BACZY ŃSKIEGO W DZIER śONIOWIE 
1. Nazwa i adres instytucji kultury: 

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w DzierŜoniowie im. K.K. Baczyńskiego 
w DzierŜoniowie, Rynek 2, 58-200 DzierŜoniów. 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku dyrektora Biblioteki: 
1) zarządzanie działalnością Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w DzierŜoniowie im. K.K. 
Baczyńskiego w DzierŜoniowie, w tym nadzór nad realizacją zadań instytucji, 
2) zarządzanie zespołem pracowników, 
3) administrowanie budynkami, 
4) organizowanie imprez w ramach zadań instytucji, 
5) prowadzenie gospodarki finansowej. 

3. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania: 
A. Niezbędne wymagania: 

1) obywatelstwo polskie, 
2)  pełna zdolność do czynności prawnych, 
3)  korzystanie z pełni praw publicznych, 
4)  nieposzlakowana opinia, 
5) dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Biblioteki, 
6) wykształcenie wyŜsze magisterskie o kierunku bibliotekarstwo lub ukończone inne studia wyŜsze 

magisterskie, pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych 
z zakresu bibliotekarstwa, 

7) co najmniej 5-letni staŜ pracy w jednostkach lub instytucjach kultury, 
8) niekaralność za przestępstwa umyślne, 
9) przedłoŜenie na piśmie koncepcji funkcjonowania i rozwoju  Miejsko - Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w DzierŜoniowie im. K.K. Baczyńskiego w DzierŜoniowie, 
z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych, 

10) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, 
w tym prowadzenia biblioteki, 

11)  znajomość ustaw: o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych, 
12) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudŜetowych środków finansowych, a w 

tym środków z Unii Europejskiej. 
B. Dodatkowym atutem kandydata będą: 

1) ukończone studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne z zakresu umiejętności przygotowania i 
realizacji projektów Unii Europejskiej, 

2) dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa, 
3) doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim. 

 C. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1) list motywacyjny, 
2) Ŝyciorys zawodowy, 
3) kserokopia dowodu osobistego, 
4) dokumenty potwierdzające staŜ pracy (kopie świadectw pracy potwierdzone 

za zgodność z oryginałem), 
5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dopuszczalne są potwierdzone za zgodność kserokopie), 
6) dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe, 
7) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Biblioteki, uwzględniająca aspekty organizacyjne i 

finansowe, 
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
9) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
10) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się 

przeciwko niemu postępowanie karne, 
11) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione nie wcześniej niŜ miesiąc przed złoŜeniem oferty, 
12) oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z 



dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.), w 
celach przeprowadzenia konkursu, 

13) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z 
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 
17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. 
Nr 14, poz.114 ze zm.), 

14) inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje, itp.). 
Oświadczenia oraz kserokopie dokumentów winny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie złoŜone przez kandydata dokumenty winny być wymienione w odrębnym spisie dokumentów. 
4. Oferty zawierające wymagane dokumenty, naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie 
z   dopiskiem (na kopercie) „Konkurs na Dyrektora Miejsko - Powiatowej Biblioteki publicznej w 
DzierŜoniowie” - w terminie do dnia  7 czerwca 2010 r. do godz.15.00, 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w DzierŜoniowie, Rynek 1, 58-200 DzierŜoniów. 
5. Przewidywany termin rozpatrzenia oraz zakończenia postępowania konkursowego: 
nie później niŜ do dnia 18 czerwca 2010 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do 
Urzędu Miasta. 
6. Informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Miejsko 
- Powiatowej Biblioteki Publicznej w DzierŜoniowie, im. K.K. Baczyńskiego 
w DzierŜoniowie, udziela Dyrektor MPBP w DzierŜoniowie, tel. 074  074 646 46 41. 
 

Burmistrz DzierŜoniowa 
Marek Piorun 


