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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
instytucji kultury

Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 25 paê-
dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
∏alnoÊci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrekto-
ra instytucji kultury, zwany dalej „konkursem”, og∏a-
sza w∏aÊciwy organizator.

§ 2. Postanowienie o og∏oszeniu konkursu okreÊla
w szczególnoÊci:

1) formalne kryteria wyboru kandydatów na stano-
wisko dyrektora;

2) termin rozpocz´cia i przewidywany termin zakoƒ-
czenia post´powania konkursowego.

§ 3. 1. Postanowienie organizatora o og∏oszeniu
konkursu podaje si´ do wiadomoÊci pracowni-

———————
1) Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz
z 2004 r. Nr 11, poz. 96.



kom instytucji kultury w sposób przyj´ty w tej insty-
tucji.

2. Og∏oszenie o konkursie zamieszcza si´ w dzien-
nikach:

1) dwóch o zasi´gu ogólnokrajowym, je˝eli przed-
miotem post´powania konkursowego jest stano-
wisko dyrektora paƒstwowej instytucji kultury;

2) jednym o zasi´gu ogólnokrajowym i jednym re-
gionalnym, je˝eli przedmiotem post´powania
konkursowego jest stanowisko dyrektora samo-
rzàdowej instytucji kultury, o której mowa
w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 paêdziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alno-
Êci kulturalnej;

3) dwóch o zasi´gu regionalnym, je˝eli przedmiotem
post´powania konkursowego jest stanowisko dy-
rektora samorzàdowej instytucji kultury, z wyjàt-
kiem instytucji, o której mowa w pkt 2.

3. Og∏oszenie o konkursie zawiera w szczególno-
Êci:

1) nazw´ i adres instytucji kultury;

2) wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich
udokumentowania;

3) termin i miejsce z∏o˝enia wniosku o przystàpienie
do konkursu, a tak˝e termin z∏o˝enia wymaganych
dokumentów, nie krótszy ni˝ 30 dni od daty opu-
blikowania og∏oszenia;

4) przewidywany termin rozpatrzenia wniosków;

5) informacj´ o sposobie zapoznania si´ kandydata
z warunkami organizacyjno-finansowymi dzia∏al-
noÊci instytucji kultury.

§ 4. 1. W celu przeprowadzenia konkursu w∏aÊciwy
organizator:

1) powo∏uje cz∏onków komisji konkursowej, zwanej
dalej „komisjà”;

2) okreÊla szczegó∏owy tryb pracy komisji;

3) wyznacza przewodniczàcego komisji spoÊród jej
cz∏onków.

2. W przypadku komisji, o której mowa w art. 16
ust. 4 ustawy z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej, orga-
nizator wyst´puje do w∏aÊciwych organów i organiza-
cji o wskazanie ich przedstawicieli.

3. W sk∏ad komisji powo∏uje si´ nie mniej ni˝
3 osoby. Nie dotyczy to komisji, o której mowa
w ust. 2.

4. Cz∏onkiem komisji nie mo˝e byç osoba przyst´-
pujàca do konkursu albo b´dàca ma∏˝onkiem takiej
osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozo-
stajàca wobec niej w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwo-
Êci co do jej obiektywizmu i bezstronnoÊci.

5. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa w ust. 4, zo-
stanà ujawnione po powo∏aniu komisji, organizator
niezw∏ocznie wyznacza innà osob´ z zachowaniem
trybu dla powo∏ania tego cz∏onka.

§ 5. 1. Do zadaƒ komisji nale˝y:

1) okreÊlenie kryteriów oceny przydatnoÊci kandy-
data;

2) przeprowadzenie post´powania konkursowego;

3) sporzàdzanie protoko∏ów z posiedzeƒ komisji;

4) przekazywanie wyników konkursu wraz z jego do-
kumentacjà organizatorowi.

2. Dokument okreÊlajàcy kryteria oceny przydatno-
Êci kandydata za∏àcza si´ do protoko∏u.

3. Komisja podejmuje uchwa∏y zwyk∏à wi´kszoÊcià
g∏osów, w g∏osowaniu jawnym.

4. Komisja prowadzi konkurs, je˝eli w posiedzeniu
bierze udzia∏ co najmniej 2/3 cz∏onków komisji.

5. Protokó∏ z posiedzenia komisji, zawierajàcy in-
formacje o przebiegu obrad i podj´tych ustaleniach,
podpisujà cz∏onkowie komisji obecni na posiedzeniu.
Protokó∏ jest jawny.

6. Po dokonaniu czynnoÊci, o której mowa w ust. 1
pkt 4, komisja koƒczy dzia∏alnoÊç.

§ 6. W ramach post´powania konkursowego komi-
sja:

1) ustala spe∏nienie warunków okreÊlonych w og∏o-
szeniu o konkursie;

2) przeprowadza rozmow´ z kandydatem.

§ 7. Obs∏ug´ komisji, niezb´dne warunki i Êrodki fi-
nansowe zwiàzane z post´powaniem konkursowym
oraz dzia∏alnoÊcià komisji zapewnia organizator.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Kultury: W. Dàbrowski
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