
ZARZ1\DZENIE Nr 59J5 NII/I7 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia 45 /Y}G.J\9. 2017 r. 

w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta 
Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) w zwi,!zku z art. 92 ust. 1 
pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 814,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 pazdziemika 
1991 r. 0 organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) 
oraz rozporz,!dzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu 
przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. 
poz. 1629) 

zarz~dzam, co nast((puje: 

§ 1. Oglaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Lodzi, 
z siedzib,! w Lodzi przy ul. Ogrodowej 15, zwany dalej Konkursem. 

§ 2. Ogloszenie 0 Konkursie, stanowi,!ce zal,!cznik do zarz,!dzenia, zostanie 
zamieszczone w dw6ch dziennikach, 0 zasiygu regionalnym oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pl 
w zakladce "Praca". 

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Kultury 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

:go 

( 



Ogloszenie 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 5tJ$ NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia AS /YJOfu 2017 r. 

Prezydent Miasta Lodzi oglasza Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum 
Miasta Lodzi, z siedzibq w Lodzi przy ul. Ogrodowej 15. 

§ 1. 1. Oglaszam Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Lodzi 
z siedzibq w Lodzi przy ul. Ogrodowej 15, zwany dalej Konkursem. 

2. Do udzialu w Konkursie mogq bye dopuszczone osoby spelniajqce nastypujqce 
wymogI: 
1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego panstwa Unii 

Europejskiej, lub innego panstwa, kt6rego obywatelom, na podstawie um6w 
miydzynarodowych lub przepis6w prawa wsp6lnotowego, przysluguje prawo do podjycia 
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw 
publicznych; 

3) niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przestypstwo scigane 
z oskarzenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe; 

4) niebycie karanym karq zakazu pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem srodkami 
publicznymi, 0 kt6rej mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za 
naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. 
poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260); 

5) posiadanie nieposzlakowanej opinii; 
6) wyrazenie zgody na poddanie siy procedurze sprawdzajqcej przewidzianej przy 

dopuszczeniu do informacji niejawnych, 0 kt6rej mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 
2010 r. 0 ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948); 

7) posiadanie wyksztalcenia wyzszego, z uzyskanym dyplomem magistra, preferowane 
w jednej z dziedzin zwiqzanych z dzialalnosciq podstawowq muze6w lub humanistyczne 
(atutem bydzie dodatkowe wyksztalcenie z zakresu prawa lub zarzqdzania); 

8) minimum 7-1etnie doswiadczenie zawodowe, w tym co najrnniej 5-letni staz pracy 
na stanowiskach kierowniczych w sferze kultury (preferowane instytucje kultury lub inne 
podmioty publiczne 0 profilu muzealnym); 

9) znajomose problematyki bydqcej przedmiotem dzialalnosci muzeum; 
10) przedstawienie autorskiego programu dzialania Muzeum Miasta Lodzi z uwzglydnieniem 

warunk6w organizacyjno-finansowych, (0 objytosci maksymalnie 10 stron A4); 
11) znajomose przynajmniej jednego jyzyka obcego w mowie i pismie; 
12) odpowiedni stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym; 
13) znajomose akt6w prawnych regulujqcych prowadzenie instytucji kultury, w szczeg61nosci 

ustawy z dnia 25 pazdziemika 1991 r. 0 organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci 
kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 0 muzeach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z 2015 r. poz. 1505, z 2016 r. poz. 352, 749, 868 i 1330 
oraz z 2017 r. poz. 60 i 132), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505, z 2016 r. 
poz. 1330, 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60), ustawy z dnia 4 lute go 1994 r. 0 prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) oraz ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 
i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659); 



14) znajomosc zagadnien zwiqzanych z pozyskiwaniem srodk6w pozabudzetowych w tym 
srodk6w unijnych. 

3. Dodatkowe preferowane umiejytnosci: 
1) doswiadczenie w zakresie zarzqdzania duzymi projektami; 
2) umiejytnosci kierowania zespolem, zdolnosci menedzerskie i organizatorskie; 
3) doswiadczenie zwiqzane z dzialalnosciq podstawowq muzeum. 

4. Oferta kandydata musi zawierac nastypujqce dokumenty: 
1) pisemne zgloszenie do Konkursu wraz z motywacjq kandydowania na stanowisko 

dyrektora Muzeum Miasta Lodzi; 
2) autorski program dzialania Muzeum Miasta Lodzi (0 objytosci maksymalnie 10 stron 

A4) uwzglydniajqcy warunki organizacyjno-finansowe instytucji zaWleraJqCY 
nastypujqce elementy: 
a) sformulowanie misji i cel6w strategicznych, 
b) plan zatrudnienia i struktury organizacyjnq, 
c) sposoby pozyskania srodk6w zewnytrznych, 
d) propozycje plan6w inwestycyjnych, 
e) organizacji wydarzen promujqcych Miasto L6dz, 
t) efektywne wykorzystanie bazy lokalowej i zasob6w muzealnych, 
g) okreslenie wsp61pracy z innymi instytucjami kultury oraz organizacjami 

pozarzqdowymi, 
h) spos6b i zakres realizacji Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Lodzi wraz 

z uwzglydnieniem innych dokument6w strategicznych dotyczqcych Miasta Lodzi; 
3) kwestionariusz osobowy z fotografiq zgodny ze wzorem stanowiqcym zalqcznik nr 1 

do rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
zakresu prowadzenia przez pracodawc6w dokumentacji w sprawach zwiqzanych 
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 894); 

4) zyciorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej; 
5) oryginal lub odpis dyplomu ukonczenia studi6w wyzszych sporzqdzony przez uczelniy 

lub uwierzytelniony przez notariusza; 
6) dokumenty potwierdzajqce przebieg pracy zawodowej oraz co najmniej 5-letnie 

doswiadczenie na stanowisku kierowniczym (kopie swiadectw pracy lub zaswiadczen); 
7) inne dokumenty (ewentualnie rekomendacje), kt6re mogq miec znaczenie przy 

rozpatrywaniu oferty; 
8) oswiadczenie kandydata zawierajqce informacjy 0 jego dorobku zawodowym w zakresie 

zwiqzanym z dzialalnosciq podstawowq muzeum; 
9) certyfikaty potwierdzajqce znajomosc jyzyk6w obcych lub pisernne oswiadczenie 

kandydata 0 znajomosci jyzyka w mowie i pismie; 
10) aktualne (waZne 3 miesiqce od daty wystawienia) zaswiadczenie lekarskie 0 braku 

przeciwwskazan do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez 
lekarza profilaktyka; 

11) oswiadczenie 0 posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopiy dowodu osobistego) 
lub oswiadczenie 0 posiadaniu obywatelstwa innego panstwa Unii Europejskiej, lub 
innego panstwa, kt6rego obywatelom, na podstawie um6w miydzynarodowych lub 
przepis6w prawa wsp6lnotowego, przysluguje prawo do podjycia zatrudnienia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

12) oswiadczenie 0 posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystaniu z pelni 
praw publicznych oraz ze nie toczy siy wobec niego postypowanie kame; 

13) oswiadczenie 0 niekaralnosci wraz ze zobowiqzaniem do wystqpienia do Krajowego 
Rejestru Kamego celem uzyskania zaswiadczenia 0 niekaralnosci w przypadku 
wylonienia kandydata w Konkursie alba kserokopiy posiadanego, waznego zaswiadczenia 
potwierdzajqcego spelnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Kamego; 



14) oswiadczenie 0 niebyciu karanym kar'l zakazu pelnienia funkcji zwi'lzanych 
z dysponowaniem srodkami publicznymi, 0 kt6rej mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 
2004 L 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych; 

15) oswiadczenie 0 wyrazeniu zgody na poddanie siy procedurze sprawdzaj'lcej przewidzianej 
przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, 0 kt6rej mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 
2010 L 0 ochronie informacji niejawnych; 

16) oswiadczenie 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w dokumentach skladanych w zwi'lzku z naborem, dla potrzeb niezbydnych dla jego 
realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustaw'l z dnia 29 sierpnia 1997 L 0 ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 L poz. 922); 

17) spis wszystkich dokument6w skladanych w ofercie przez kandydata. 
5. Dostarczenie dokument6w wymienionych w ust. 4 stano wi warunek dopuszczenia 

kandydata do Konkursu. 
6. Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierac: 

1) kserokopie dokument6w potwierdzaj'lcych posiadane dodatkowe umiejytnosci 
i kwalifikacje; 

2) kserokopie posiadanych referencji lub opinii. 
7. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokument6w w jyzyku obcym, nalezy 

dol'lczyc ich tlumaczenie na jyzyk polski dokonane bezposrednio przez kandydata alba biuro 
tlumaczen, alba tlumacza przysiyglego. 

§ 2. Termin rozpoczycia i zakonczenia postypowania konkursowego: 
1) kandydaci przystypuj'lcy do Konkursu mog'l skladac swoje oferty zawieraj'lce wszystkie 

wymagane dokumenty w zamkniytej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem 
i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: "Konkurs na kandydata 
na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Lodzi - NIE OTWIERAC", w Urzydzie 
Miasta Lodzi w Wydziale Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie 
Obslugi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera), 90-926 
L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami lub przeslac oferty na ww. adres 
w terminie do dnia 19 czerwca 2017 L; 

2) za daty doryczenia uwaza siy daty otrzymania tych dokument6w przez Urz'ld Miasta Lodzi 
(daty wplywu do Urzydu Miasta Lodzi); 

3) dokumenty doryczone po ww. terminie skladania dokument6w nie S'l rozpatrywane 
i podlegaj'l zwrotowi; 

4) 0 zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostan'l 
powiadomieni indywidualnie; 

5) zlozone wnioski zostan'l rozpatrzone w terminie do dnia 10 lipca 2017 L 

§ 3. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Muzeum Miasta Lodzi kandydaci mog'l 
zapoznac siy w siedzibie Muzeum Miasta Lodzi, L6di, ul. Ogrodowa 15, tel. 42 254-90-15 
lub u organizatora, tj. w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42638-43-73, po uprzednim 
um6wieniu telefonicznym. 

§ 4. Powolanie na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Lodzi moze nast'lpic 
najwczesniej od dnia 15 lipca 2017 L 

§ 5. Informacja 0 trybie pracy i skladzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym: 
http://bip.uml.lodz.pV. 


