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Regulamin pracy komisji konkursowej 

w konkursie na stanowisko dyrektora  

Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie  (ECB) 

§ 1. 

Konkurs na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 

w Pacanowie  (ECB) ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów, zwanego dalej 

„dyrektorem”, na okres 5 lat ogłasza Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 2. 

1. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa, zwana dalej „komisją”, 

powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 

2. Każdy członek komisji przed przystąpieniem do pracy składa oświadczenie, iż nie 

przystępuje do konkursu, nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym kandydata albo 

nie pozostaje wobec kandydata w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który  może 

budzić uzasadnione wątpliwości co do jego obiektywizmu i bezstronności. W przypadku 

wystąpienia tych okoliczności przewodniczący komisji informuje o tym Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego, który podejmuje decyzję o wyłączeniu członka komisji 

z jej składu i powołaniu innej osoby. 

3. Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, wyznaczony przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego spośród członków komisji. 

4. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 

2/3 jej członków. 

5. Przewodniczący komisji ustala miejsce i termin posiedzenia komisji, o czym zawiadamia 

drogą elektroniczną członków komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed 

terminem posiedzenia. 

6. Uchwały komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 

z zastrzeżeniem § 5.  

7. Każdy członek komisji dysponuje jednym głosem. 

8. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe w dwóch etapach.  

§ 3. 

1. Pierwszy etap konkursu obejmuje: 

1) ocenę kompletności i terminowości złożonych ofert,  

2) ocenę zgodności oferty z formalnymi kryteriami wyboru podanymi w ogłoszeniu 

konkursu,  

3) podjęcie decyzji o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydatów do II etapu 

konkursu, 

4) poinformowanie kandydatów drogą elektroniczną o dopuszczeniu lub odmowie 

dopuszczenia kandydatów do II etapu konkursu wraz z podaniem terminu 

przeprowadzenia rozmowy indywidualnej. 

2. Komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do II etapu konkursu, 

jeżeli: 

1) oferta została złożona po terminie, 

2) oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu, 
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3) z oferty wynika, że kandydat nie spełnia formalnych kryteriów wyboru podanych 

w ogłoszeniu konkursu. 

3. Przewodniczący komisji zawiadamia kandydatów o wynikach I etapu konkursu. 

§ 4. 

1. Drugi etap konkursu obejmuje: 

1) określenie kryteriów oceny przydatności  kandydatów, 

2) analizę złożonych przez kandydatów koncepcji funkcjonowania ECB, 

3) indywidualne rozmowy komisji z kandydatami pod kątem stopnia spełniania 

kryteriów podanych w ogłoszeniu i przydatności kandydatów na stanowisko 

dyrektora ECB,  

4) przeprowadzenie głosowania w celu wyłonienia kandydata na dyrektora. 

2. Drugi etap konkursu przeprowadza się w terminie co najmniej 7 dni po zakończeniu I etapu 

konkursu. 

§ 5. 

1. Komisja wyłania w głosowaniu jawnym kandydata na dyrektora bezwzględną większością 

głosów członków komisji obecnych na posiedzeniu.  

2. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata na dyrektora, a oferty co najmniej dwóch 

uczestników konkursu spełniły warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, przeprowadza 

się drugie głosowanie. Drugie głosowanie dotyczy dwóch uczestników konkursu, którzy 

uzyskali najwięcej głosów, a jeżeli według powyższej zasady nie można wyłonić dwóch 

uczestników konkursu, dotyczy wszystkich uczestników konkursu, którzy uzyskali dwie 

największe liczby głosów. 

3. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat na dyrektora nie zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 

1, komisja konkursowa może przeprowadzić trzecie głosowanie według reguł określonych 

w ust. 2.  

4. Przewodniczący komisji niezwłocznie zawiadamia Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego o wynikach konkursu. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności wszystkich kandydatów na stanowisko 

dyrektora komisja może zwrócić się do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

o ponowne ogłoszenie konkursu. 

§ 6.  

1. Z posiedzeń komisji sporządza się protokoły, które podpisują obecni członkowie komisji. 

2. Komisja kończy działalność po przekazaniu wyników konkursu wraz z jego dokumentacją 

Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 7. 

Rozstrzygnięcie co do powołania kandydata na dyrektora albo co do ponownego ogłoszenia 

konkursu podejmuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 8. 

Obsługę komisji konkursowej zapewnia Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 


