Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.Z.73.2017
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.

Wymiar czasu pracy – pełny etat.
Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony - 4 lata.
Miejsce wykonywania pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu, 34-400 Nowy
Targ, Al. Tysiąclecia 37, a także jej Filie oraz teren Miasta Nowy Targ lub inne miejsca, w
których organizowane będą różne formy działalności kulturalnej.
I. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania
1. Do konkursu przystąpić może osoba, która spełnia niezbędne wymagania, tj.:
1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii
Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do
podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) posiada wykształcenie wyższe II stopnia z bibliotekoznawstwa, obszaru nauk
humanistycznych, społecznych lub sztuki,
3) posiada co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy w
obszarze kultury,
4) przedstawi autorski program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym
Targu na najbliższe cztery lata, z uwzględnieniem warunków organizacyjnofinansowych instytucji (maksymalnie na 10 stron maszynopisu) według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.Z.73.2017 Burmistrza Miasta
Nowy Targ z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu oraz
określenia regulaminu konkursu,
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się
przeciwko niej postępowanie karne lub karnoskarbowe,
7) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
8) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
9) posiada nieposzlakowaną opinię,
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności bibliotek publicznych
oraz obowiązujących zasad ekonomiczno-księgowych,
2) znajomość przepisów prawnych: ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy

Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy, ustawy o samorządzie
gminnym, a także zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych
środków finansowych,
3) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,
4) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,
5) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych
związanych z działalnością kulturalną,
6) doświadczenie w pracy z instytucjami kultury,
7) prawo jazdy kat. B.
3. Sposób udokumentowania wymagań kwalifikacyjnych.
Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu z motywacją kandydowania na
stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu,
2) zaparafowany wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych
działalności Instytucji kultury, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu
wraz z programem działania Instytucji kultury, stanowiący załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 0050.Z.73.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 kwietnia
2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Nowym Targu oraz określenia regulaminu konkursu,
3) pisemny, autorski program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym
Targu na najbliższe cztery lata, z uwzględnieniem warunków organizacyjnofinansowych instytucji według wzoru znajdującego się w załączniku nr 3 do
Zarządzenia nr 0050.Z.73.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 kwietnia
2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Nowym Targu oraz określenia regulaminu konkursu,
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) życiorys (CV) wraz ze zdjęciem, adresem do korespondencji, numerem telefonu
kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej, a także opisem dotychczasowej
działalności zawodowej,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz
kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.),
7) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa
pracy lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające aktualne
zatrudnienie),
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
(dowodu osobistego lub paszportu),
10) zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem
oferty),
11) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne i
karnoskarbowe,
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
13) kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego
w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób niebędących obywatelami polskimi),
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

15) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia
warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu
naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu,
prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2008 r. o pracownikach
samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
16) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do
pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed
złożeniem oferty),
17) kserokopia prawa jazdy,
18) ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone
powyżej.
II. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu oraz wymaganych
dokumentów.
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 31 maja 2017 r., do godz. 15.30,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Nowym Targu”, osobiście w Urzędzie Miasta Nowy Targ,
ul. Krzywa 1, pok. nr 113 (tj. Wydział Administracji i Kadr) bądź za pośrednictwem poczty
na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ. Dokumenty, które
wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być opatrzone
własnoręcznym podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez
kandydata za zgodność z oryginałem. Brak podpisu pod sporządzonym dokumentem lub
uchybienie w postaci złożenia niepoświadczonych z zgodność z oryginałem wymaganych
dokumentów nie eliminuje kandydata z dalszego postępowania, pod warunkiem
uzupełnienia podpisu na dokumencie lub okazania Komisji oryginałów dokumentów przed
drugim etapem postępowania.
III.Informacje dodatkowe:
1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Nowy Targ
powoła Komisję Konkursową.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod
względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap - rozmowa kwalifikacyjna
i wybór kandydata.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający
wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
4. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – w ciągu 7 dniu po upływie terminu
składania wniosków, przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego w ciągu 14 dni po upływie terminu składania wniosków.
5. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Nowym Targu kandydaci mogą uzyskać osobiście w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Nowym Targu, przy Al. Tysiąclecia 37, w godzinach pracy jednostki, po
uzgodnieniu telefonicznym z Panią Marią Bryniarską, tel. (18) 266 21 32.
6. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny.
7. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu oraz Urzędu Miasta Nowy
Targ.

