
REGULAMIN KONKURSU  

NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM KULTURY VICTORIA W GLIWICACH  

 

1. Postanowienia ogólne:  

1) celem Regulaminu jest ustalenie zasad przeprowadzenia procedury konkursowej na 

stanowisko dyrektora Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, 

2) postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Victoria  

w Gliwicach przeprowadza komisja konkursowa (zwana dalej komisją), w skład której 

wchodzą osoby wskazane przez prezydenta miasta, 

3) pracami komisji kieruje przewodniczący,  

4) przewodniczący rozstrzyga we wszystkich kwestiach dotyczących prac komisji 

nieuregulowanych w niniejszym regulaminie,  

5) członkiem komisji nie może być osoba: 

a) przystępująca do konkursu, 

b) w stosunku do której osoba przystępująca do konkursu jest małżonkiem, 

krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii 

bocznej do drugiego stopnia włącznie lub pozostaje w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, że może to powodować uzasadnione wątpliwości co do jej 

obiektywizmu lub bezstronności, 

6) po zapoznaniu się z listą kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne do 

konkursu, członkowie komisji złożą pisemne oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszego regulaminu), że nie zachodzą wobec nich okoliczności, o których mowa 

w pkt 5), 

7) w przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 5) prezydent miasta 

niezwłocznie wyznaczy inną osobę do pracy w komisji, 

8) postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone również w przypadku zgłoszenia 

się jednego kandydata,  

9) organizacyjną obsługę procedury konkursu zapewnia Wydział Kadr, Szkoleń  

i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach.  

2. Ogłoszenie o konkursie: 

1) procedurę konkursową rozpoczyna publikacja ogłoszenia o konkursie,  

2) ogłoszenie o konkursie zamieszcza się: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  

b) na Portalu Intranetowym Miasta Gliwice (PIM),  

c) na tablicy informacyjnej Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac (znajdującej się na III 

piętrze Urzędu obok pok. 354), 



d) w Miejskim Serwisie Informacyjnym (skrócona wersja ogłoszenia), 

e) w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim (skrócona wersja ogłoszenia). 

3. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych: 

1) dokumenty aplikacyjne obligatoryjnie muszą zawierać: 

a) list motywacyjny, 

b) życiorys zawodowy (CV), 

c) kwestionariusz osobowy, 

d) własnoręcznie podpisane oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie,  

e) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, 

doświadczenie zawodowe/staż pracy oraz kwalifikacje, 

f) koncepcję pracy na stanowisku objętym ogłoszeniem,   

2) dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po terminie 

wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do 

kandydata. 

4. Etapy konkursu: 

1) postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów: 

a) formalnej analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów, 

b) rozmowy rekrutacyjnej.   

5. Formalna analiza dokumentów aplikacyjnych: 

1) po upływie terminu składania ofert komisja konkursowa, dokonuje analizy złożonych 

dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych  

w ogłoszeniu o konkursie,  

2) w przypadku, gdy w ofercie zawierającej wszystkie informacje i dokumenty określone 

w ogłoszeniu o konkursie komisja konkursowa stwierdzi uchybienia lub braki,  

w szczególności dotyczące braku podpisu, komisja wyznacza osobie która złożyła 

ofertę, termin nie krótszy niż 3 dni robocze na usunięcie uchybień lub uzupełnienie 

braków pod rygorem odrzucenia oferty. 

6. Rozmowa rekrutacyjna: 

1) pytania na rozmowę rekrutacyjną przygotowuje komisja konkursowa,  

2) przed rozpoczęciem rozmowy rekrutacyjnej, zostanie sprawdzona tożsamość 

kandydatów (na podstawie dokumentu ze zdjęciem),  

3) podczas rozmowy rekrutacyjnej, każdy z kandydatów odpowiada na te same pytania. 

W celu uzupełnienia odpowiedzi udzielonej przez kandydata lub rozstrzygnięcia 

wątpliwości dotyczących kwalifikacji, członkowie komisji mogą zadawać pytania 

dodatkowe. Pytania dodatkowe nie podlegają punktacji,   



4) po przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych komisja ustala wspólną punktację dla 

każdego kandydata w odniesieniu do poszczególnych pytań.  

7. Ocena kandydata w procedurze konkursowej: 

1) na ogólną ocenę kandydata w całym procesie postępowania konkursowego składa się: 

a) ocena złożonej przez kandydata koncepcji pracy (w skali od 0 do 10 pkt), 

b) wynik uzyskany w trakcie rozmowy rekrutacyjnej (w skali od 0 do 10 pkt), 

2) wynik procesu rekrutacji może być:  

a) pozytywny, w przypadku, gdy kandydat uzyska min. 60% punktów w odniesieniu 

do łącznej liczby punktów (tj. 12 punktów z 20 możliwych do uzyskania), 

b) negatywny, w przypadku, gdy kandydat uzyska mniej niż 60% punktów 

w odniesieniu do łącznej liczby punktów, 

3) spośród osób które w procesie rekrutacji uzyskały wynik pozytywny, komisja 

rekomenduje prezydentowi miasta do zatrudnienia, kandydata który uzyskał 

najwyższą łączną liczbę punktów.  

8. Protokół z przeprowadzonego postępowania konkursowego: 

1) po zakończeniu postępowania konkursowego, naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac 

lub wskazana przez niego osoba, sporządza protokół, 

2) w protokole komisja podaje nazwiska wszystkich kandydatów biorących udział  

w konkursie, uszeregowanych w kolejności od najlepszego uzyskanego łącznego 

wyniku punktowego,  

3) protokół podpisują wszyscy członkowie komisji, 

4) decyzję o zatrudnieniu podejmuje prezydent miasta, 

5) w przypadku rezygnacji z zatrudnienia przez kandydata rekomendowanego przez 

komisję konkursową, komisja może rekomendować do zatrudnienia kolejną osobę  

z najwyższą liczbą punktów, aż do wyczerpania kandydatów ujętych w protokole.  

9. Informacja o wyniku konkursu: 

1) niezwłocznie po przeprowadzonym konkursie naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac 

upowszechnia informację o wyniku konkursu, 

2) informacja, o której mowa w ppkt 1) podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr, 

Szkoleń i Płac. 



 

10. Brak rozstrzygnięcia konkursu oraz odstąpienie od kontynuacji konkursu: 

1) konkurs pozostaje nierozstrzygnięty w przypadku, gdy: 

a) nikt nie złożył dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na opublikowane 

ogłoszenie o konkursie, 

b) żaden z kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne nie spełnił wymagań 

niezbędnych, 

c) żaden z kandydatów nie uzyskał pozytywnego wyniku w procesie rekrutacji,   

2) decyzję o braku rozstrzygnięcia konkursu podejmuje komisja konkursowa,    

3) prezydent miasta ma prawo odstąpić od kontynuacji konkursu w przypadku zaistnienia 

okoliczności lub zdarzeń, których nie można było przewidzieć na etapie 

przygotowywania procedury konkursowej.  

11. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi po zakończonym konkursie: 

1) dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego do zatrudnienia zostają dołączone do 

jego akt osobowych, 

2) oferty pracy pozostałych osób biorących udział w konkursie mogą zostać odebrane 

osobiście w terminie podanym w informacji o wyniku postępowania konkursowego. Po 

upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.  

 



załącznik nr 1  

do regulaminu konkursu na stanowisko  

dyrektora Centrum Kultury Victoria w Gliwicach  

 

 

 

Gliwice, dnia …………………. 

 

 

…………………………………………………………………….…… 

imię i nazwisko członka komisji konkursowej  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

członka komisji konkursowej  

 

 

Oświadczam, że nie jestem kandydatem w konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kultury 

Victoria w Gliwicach, nie jestem małżonkiem, krewnym, powinowatym w linii prostej, krewnym lub 

powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, żadnej z osób przystępujących do 

konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, nie pozostaję wobec 

żadnego z kandydatów w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione 

wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności przy ocenie uczestników postępowania 

konkursowego.  

 

 

..……………..……………………… 

data i czytelny podpis 

 

 

 

 


