
Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 43/2018 

Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski 

z dnia 06.04.2018 r. 

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim 
 

1. Nazwa i adres instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza 

Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim ul. Zamojska 2 

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat 

 

3. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania: 

A. Wymagania obowiązkowe (formalne): 

1) obywatelstwo polskie, 

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4) posiadanie nieposzlakowanej opinii, 

5) wykształcenie wyższe magisterskie, 

6) co najmniej 5 letni staż pracy, 

7) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji 

kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym, 

8) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,  

w tym finansów publicznych. 

B. Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności bibliotek publicznych oraz 

obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych, 

2) znajomość przepisów prawnych: ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy  kodeks 

pracy, ustawy o samorządzie gminnym, a także zagadnień z pozyskiwaniem 

pozabudżetowych środków finansowych, 

3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych 

z działalnością kulturalną, 

4) umiejętność organizacji pracy, 

5) doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników, 

6) umiejętności interpersonalne, 

7) kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, 

8) doświadczenie w pracy z instytucjami kultury. 

C. Sposób udokumentowania wymagań kwalifikacyjnych: 

1) pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu, 

2) kwestionariusz osobowy, 

3) życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, 

4) autorska pisemna koncepcja (organizacyjno-finansowa) funkcjonowania Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim ze 

szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (koncepcja 

powinna być przygotowana w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny oraz plan 

finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie 

Lubelskim), 



5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku trwania 

stosunku pracy), 

6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje 

(np. dyplom, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.), 

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

8) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystania z pełni praw publicznych, 

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w 

celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego  

w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), 

11) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwskazań 

do pracy na stanowisku kierowniczym, 

12) ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone  

powyżej. 

 

4. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu oraz wymaganych 

dokumentów: 
Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w 

zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie: „Konkurs na 

kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza 

Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim” w terminie do 10 maja 2018 r. do godz. 15.30 

w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 

nr 23. Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być opatrzone 

własnoręcznym podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata 

za zgodność z oryginałem. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu 

Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą poddane 

procedurze konkursowej. 

 

5. Informacje dodatkowe: 
1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski 

powoła komisję konkursową, 

2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod 

względem formalnym bez udziały kandydatów, II etap – rozmowa kwalifikacyjna i 

wybór kandydata, 

3) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający 

wymagania formalne zostaną powiadomieni odrębnie, 

4) przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – w ciągu 14 dni po upływie terminu 

składania wniosków, 

5) informacje o warunkach organizacyjno–finansowych działalności Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim można uzyskać w 

siedzibie przy ul. Zamojskiej 2 w Tomaszowie Lubelskim po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki pod tel. 84 664 30 53, 

6) informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na stronie 

internetowej Urzędu Miasta www.tomaszow-lubelski.pl  

 


