
ZARZĄDZENIE NR 28/2023 
BURMISTRZA OPOCZNA 

z dnia 17 lutego 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stefana 
Janasa w Opocznie oraz określenia Regulaminu konkursu 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm), art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz § 11 ust. 2 Statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana 
Janasa w Opocznie nadanego Uchwałą Nr XXI/221/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 7 lipca 2020 r. 
w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie oraz nadania statutu (Dz.Urz. Woj. 
Łódzkiego z 2020 r. poz.3953 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa 
w Opocznie. 

§ 2. 1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.opoczno.pl, 

2) na stronie internetowej Gminy Opoczno pod adresem www.opoczno.pl, 

3) na stronie internetowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie, 

4) na  tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz w siedzibie  Biblioteki Publicznej im. Stefana 
Janasa w Opocznie. 

§ 3. 1. Kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie wyłoni 
komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem. 

2. Regulamin konkursu określa załacznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego i Kadr. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       
  

 

   

Zastępca Burmistrza Opoczna 
 
 

Tomasz Łuczkowski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2023 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 17 lutego 2023 r. 

BURMISTRZ OPOCZNA 
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora  Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa 

w Opocznie 

Wymiar etatu: pełny 

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony - 5 lat 

Miejsce wykonywania pracy: Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie Pl. Kościuszki 15 

Wymagania konieczne: 

1. obywatelstwo polskie, 

2. wykształcenie wyższe magisterskie, 

3. co najmniej 5-letni staż pracy, 

4. co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w obszarze kultury lub 3 -letnie 
doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego 
w organizacji pozarządowej związanej z kulturą, 

5. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa 
w Opocznie, 

6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 

7. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

8. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

9. stan zdrowia pozwalający  na zatrudnienie na danym stanowisku, 

10. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności bibliotek, 
w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury, finansów publicznych, zamówień publicznych, 
regulacji dotyczących przepisów prawa pracy. 

Wymagania dodatkowe: 

1. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników, 

2. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stefana  Janasa 
w Opocznie wraz z uzasadnieniem, 

2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego (www.bip.opoczno.pl), 

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (odpisy lub potwierdzone przez kandydata/kę za 
zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów), 

4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, 
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5. pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej, zawierającej również koncepcję organizacyjną, 
z uwzględnieniem statutu i warunków organizacyjno-finansowych działalności  Miejskiej Biblioteki im. Stefana 
Janasa w Opocznie, 

6. oświadczenie kandydata/ki o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym, 

7. oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a karany/a zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

8. oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za   umyślne przestępstwa 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - 
według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, 

11. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji. 

Wymogi formalne: 

1. złożenie wymaganych dokumentów, 

2. spełnienie wymagań koniecznych określonych w pkt 1-10. 

 Oferty aplikacyjne należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno 
lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Opocznie do Biura Obsługi Interesanta, z dopiskiem na kopercie: 
"Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora  Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie" 
z podanym wewnątrz danymi kontaktowymi kandydata. 

Oferty powinny wpłynąć w terminie do dnia 6 marca 2023 r.  włącznie,  do godz. 15.30. 

Dokumenty, które wpłyną   po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2023 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 17 lutego 2023 r. 

Regulamin konkursu 

§ 1. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja konkursowa zwana dalej komisją, powołana przez 
Burmistrza Opoczna. 

§ 2. 1. Postępowanie konkursowe odbywa się w dwóch etapach. Pierwsze  posiedzenie komisji odbywa się 
w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu o konkursie. 

2. W pierwszym etapie komisja sprawdza, że oferty zostały  złożone w terminie i zawierają dokumenty 
wskazane w ogłoszeniu o naborze oraz czy z dokumentów tych wynika spełnienie wymagań określonych 
w ogłoszeniu o konkursie. 

3. Oferty złożone po terminie, oferty nie zawierające wszystkich dokumentów oraz oferty, z których wynika, że 
kandydat nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do 
dalszego postępowania konkursowego. 

4. Kandydaci dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego zostaną telefonicznie poinformowani 
o terminie i miejscu  przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

5. W drugim etapie postępowania konkursowego komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne 
z kandydatami, podczas których kandydaci prezentują swoją koncepcję pracy na stanowisku dyrektora oraz 
koncepcję funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Publicznej im. Stefana Jansa w Opocznie oraz odpowiadają na 
pytania członków komisji. 

6. Postępowanie konkursowe przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata. 

§ 3. 1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji 
dysponuje jednym głosem. 

2. Rekomendację  do zatrudnienia otrzymuje kandydat, który uzyska zwykłą większość głosów członków 
komisji obecnych na posiedzeniu. 

3. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości, o której mowa w ust. 2, komisja 
przeprowadza drugą turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci z największa liczbą głosów. 

4. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał zwykłą większość 
głosów członków komisji obecnych na posiedzeniu. 

5. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma większości głosów o wyborze kandydata na stanowisko dyrektora 
decyduje Burmistrz Opoczna. 

6. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora nie później niż w terminie 20 dni od upływu terminu 
składania ofert aplikacyjnych. 

§ 4. W razie stwierdzenia niespełnienia wymagań kwalifikacyjnych wszystkich kandydatów na  dyrektora, bądź 
nie rozstrzygnięcia konkursu, komisja  zwróci się do Burmistrza z wnioskiem o ponowne ogłoszenie konkursu. 

§ 5. Burmistrz Opoczna może podjąć decyzję o unieważnieniu konkursu bez podania przyczyny. 
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