DECYZJA NR 5
MINISTRA KULTURY
z dnia 1 marca 2002 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Muzeum Pałac w Wilanowie.
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 / postanawia się, co
następuje:
§ 1.
Ogłasza się konkurs na dyrektora Muzeum Pałac w Wilanowie.
§ 2.
Powołuje się komisję konkursową w następującym składzie:
1/ Krzysztof Kornacki

- przewodniczący,
dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,
wiceprzewodniczący Rady do Spraw Muzeów przy
Ministrze Kultury,

2/ Wit Karol Wojtowicz

- wiceprzewodniczący,
dyrektor Muzeum Zamkowego w Łańcucie, członek
Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury,

Członkowie:
3/ prof. dr hab. Andrzej Rottermund

- dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie,
przewodniczący Rady do Spraw Muzeów przy
Ministrze Kultury,

4/ prof. dr hab. Stanislaw Mossakowski

- przewodniczący Rady Muzeum przy Muzeum
Pałac w Wilanowie,

5/ prof. dr hab. Mariusz Karpowicz

- członek Rady Muzeum przy Muzeum Pałac
w Wilanowie,

6/ dr Wojciech Fijałkowski

- członek Rady Muzeum przy Muzeum Pałac
w Wilanowie,

7/ Wiesława Wojtczak

- przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” przy Muzeum Pałac w Wilanowie,

8/ prof. dr hab. Jan Ostrowski

- przedstawiciel Stowarzyszenia Historyków
Sztuki, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu –
Państwowych Zbiorów Sztuki,

9/ Janina Sikorska

- główny specjalista w Departamencie Dziedzictwa
Narodowego i Ochrony Zabytków w Ministerstwie
Kultury.
§ 3.

Do konkursu na dyrektora Muzeum Pałac w Wilanowie mogą przystąpić osoby posiadające:
1/ wykształcenie wyższe w jednej z dziedzin reprezentowanych w Muzeum oraz
udokumentowany dorobek zawodowy,
2/ znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania muzeum,
3/ minimum 3-letni staż na stanowiskach kierowniczych ze szczególnym uwzględnieniem
muzealnictwa,
4/ biegłą znajomość co najmniej jednego języka obcego,
5/ zdolności kierowania zespołem i umiejętności organizatorskie,
6/ dobry stan zdrowia.
§ 4.
1. Komisja konkursowa działa w następującym trybie:
1/ na podstawie dokumentów komisja stwierdza, czy kandydat spełnia warunki, oraz
decyduje o dopuszczeniu go do konkursu,
2/ w razie odmowy przez komisję dopuszczenia kandydata do konkursu, kandydat może
w terminie 3 dni zwrócić się do Ministra Kultury o rozstrzygnięcie zasadności odmowy;
do czasu

rozstrzygnięcia

zasadności

odmowy

komisja

zawiesza

postępowanie

konkursowe,
3/ po zakończeniu konkursu komisja w tajnym głosowaniu wyłania kandydata lub
kandydatów na dyrektora,

4/ w razie stwierdzenia przydatności więcej niż jednego kandydata na dyrektora,
komisja ustala kolejność kandydatów,
5/ z czynności komisji sporządza się protokół,
6/ komisja przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Ministrowi Kultury,
7/ w razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko dyrektora wszystkich kandydatów,
komisja może zwrócić się do Ministra Kultury o ponowne ogłoszenie konkursu,
2. Komisja działa na podstawie ustalonego przez siebie na pierwszym posiedzeniu
regulaminu.
§ 5.
Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji.
§ 6.
1. Niniejszą decyzję podaje się do wiadomości pracownikom Muzeum Pałac w Wilanowie.
2. Tekst ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik do decyzji, przekazuje się do
publikacji w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym.
§ 7.
Obsługę

komisji

konkursowej,

niezbędne

warunki

i

środki

finansowe

związane

z postępowaniem konkursowym oraz działalnością komisji konkursowej zapewnia Biuro
Administracyjne w Ministerstwie Kultury.
§ 8.
Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu, a postępowanie konkursowe zostaje zamknięte
z dniem powołania dyrektora Muzeum Pałac w Wilanowie.
§ 9.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
MINISTER KULTURY
Andrzej Celiński

Załącznik do decyzji Nr 5
Ministra Kultury
z dnia 1 marca 2002 r.

OGŁOSZENIE

Minister Kultury ogłasza konkurs na dyrektora Muzeum Pałac w Wilanowie, ul. St.
Kostki Potockiego 10/46, 02-958 Warszawa.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:
- wykształcenie wyższe w jednej z dziedzin reprezentowanych w muzeum oraz
udokumentowany dorobek naukowy,
- znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania muzeum,
- udokumentowany minimum 3-letni staż na stanowiskach kierowniczych ze szczególnym
uwzględnieniem muzealnictwa,
- znajomość problematyki muzealnej,
- umiejętność kierowania zespołem i zdolności organizatorskie,
- biegłą znajomość co najmniej jednego języka obcego,
- dobry stan zdrowia.
Wnioski kandydatów powinny zawierać:
- pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na dyrektora Muzeum
Pałac w Wilanowie,
- pisemne opracowanie koncepcji kierowania Muzeum,
- kwestionariusz osobowy z fotografią,
- życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
- odpisy dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach,
- opinie za okres trzech ostatnich lat pracy,
- aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku
kierowniczym.
Powyższe dokumenty należy składać w Ministerstwie Kultury – Departamencie
Dziedzictwa Narodowego i Ochrony Zabytków, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071
Warszawa, pokój 201 w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Informacji o konkursie udziela Departament Dziedzictwa Narodowego i Ochrony
Zabytków, tel. centr. 620-02-31, wewn. 426 i 339 oraz 826-42-71 i 826-06-21.
Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 2 tygodni po upływie terminu wyznaczonego
dla ich składania.
Objęcie stanowiska nastąpi z dniem 1 lipca 2002 r.

