ZARZĄDZENIE NR 20
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 4 lipca 2006 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o
przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji
rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy
celowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ogłasza się konkurs na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
§ 2.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierowników centralnych
urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów
państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 166, poz.1383).
§ 3.
1. W załączniku Nr 1 do zarządzenia ustala się wymagania, kryteria, jakie będą brane pod
uwagę przy ocenie predyspozycji oraz umiejętności kandydata, wykaz dokumentów i
oświadczeń potwierdzających spełnianie przez kandydata wymagań, oraz temat pracy
pisemnej dotyczącej koncepcji funkcjonowania jednostki organizacyjnej, na kierownika której
jest przeprowadzany oraz termin rozpoczęcia konkursu.
2. Załącznik stanowi jednocześnie treść ogłoszenia publikowanego w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
§ 4.
Ogłoszenie o konkursie, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, przekazuje
się do publikacji w tym samym dniu w dzienniku Rzeczpospolita oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 5.
W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”,
w składzie:
1. Pani Grażyna Ignaczak-Bandych – przedstawiciel MKiDN
2. Pani Joanna Cicha – przedstawiciel MKiDN
3. Pan Profesor Kazimierz Kozłowski – przedstawiciel Rady Archiwalnej
4. Pani Krystyna Sitkowska – przedstawiciel Szefa Służby Cywilnej
§ 6.
Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu, a postępowanie zostaje zamknięte z dniem
powołania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

§ 7.
Wykonanie zarządzenia powierza się Biuru Dyrektora Generalnego MKiDN.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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