
  Zał�cznik nr 1 do zarz�dzenia Nr 389/2022/P 
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 16.05.2022 r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

 OGŁASZA KONKURS  

   na kandydatk�/kandydata na stanowisko dyrektora  

   Biblioteki Raczy�skich 

1. Do konkursu na kandydatk�/kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczy�skich, 
plac Wolno�ci 19, 61-739 Pozna�, mog� przyst�pi� kandydatki lub kandydaci spełniaj�cy 
nast�puj�ce kryteria. 

Kryteria niezb�dne:

1) wykształcenie wy�sze magisterskie; 

2) co najmniej 5-letnie do�wiadczenie zawodowe zwi�zane z kultur� lub nauk�; 

3) co najmniej 3-letnie do�wiadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym) 

w obszarze kultury lub 3-letnie do�wiadczenie w prowadzeniu działalno�ci 

gospodarczej b�d� w pełnieniu funkcji członka organu zarz�dzaj�cego w organizacji 

pozarz�dowej zwi�zanej z kultur�; 

4) znajomo�� prawa reguluj�cego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz 

zasad organizowania i prowadzenia działalno�ci kulturalnej; 

5) znajomo�� zagadnie� dotycz�cych pozyskiwania funduszy pozabud�etowych oraz ze 

�rodków Unii Europejskiej; 

6) znajomo�� problematyki b�d�cej przedmiotem działalno�ci Biblioteki Raczy�skich oraz 

zjawisk w szeroko poj�tej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym. 

Kryteria dodatkowe:

1) uko�czone studia wy�sze z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej; 

2) znajomo�� tematyki zwi�zanej z informatycznymi systemami zarz�dzania bibliotek�

oraz problematyki dotycz�cej funkcjonowania biblioteki jako interdyscyplinarnego  

i multimedialnego centrum kultury i wiedzy; 

3) do�wiadczenie w prowadzeniu działalno�ci bibliotecznej lub o�rodków/centrów kultury; 

4) znajomo�� specyfiki pracy w instytucjach o profilu bibliotecznym b�d� w podmiotach 

zajmuj�cych si� ksi��k� lub promuj�cych czytelnictwo; 
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5) do�wiadczenie w opracowywaniu lub organizacji przedsi�wzi�� z zakresu edukacji 

bibliotecznej lub kulturalnej oraz w pozyskiwaniu �rodków na te projekty; 

6) znajomo�� przynajmniej jednego j�zyka obcego; 

7) uko�czone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarz�dzania; 

8) uko�czone podyplomowe studia menad�era kultury. 

2. Oferty składane przez kandydatki lub kandydatów musz� zawiera�:  

1) podanie z uzasadnieniem ubiegania si� o stanowisko dyrektora Biblioteki 

Raczy�skich;

2) kwestionariusz osobowy (zał�cznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego);

3) �yciorys zawieraj�cy opis najwa�niejszych zrealizowanych projektów (lokalnych, 

ogólnopolskich, mi�dzynarodowych przedsi�wzi�� artystycznych/naukowych itp.) 

wraz z ewentualnymi rekomendacjami (do 10 stron A4);

4) pisemne opracowanie autorskiego programu realizacji zada� w zakresie 

bie��cego funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Raczy�skich (zwany dalej 

programem funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Raczy�skich) na okres minimum 

4 lat (do 10 stron A4), zawieraj�cego mi�dzy innymi: 

• nawi�zanie do misji i celów zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 

2020+ oraz Pozna�skiego Programu dla Kultury 2019-2023;

• nawi�zanie do struktury organizacyjnej Biblioteki Raczy�skich;

• plan gospodarowania �rodkami finansowymi, w tym pozyskiwania �rodków 

ze �ródeł zewn�trznych;

• plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej (z uwzgl�dnieniem projektów 

inwestycyjnych);

• koncepcj� działa� dotycz�cych organizacji i rozwoju sieci filii bibliotecznych oraz 

oddziałów Biblioteki Raczy�skich, ze szczególnym uwzgl�dnieniem koncepcji 

dalszego funkcjonowania Pracowni-Muzeum I.J. Kraszewskiego oraz 

dotychczasowych działa� podj�tych w zakresie modernizacji placówek 

bibliotecznych;

• koncepcj� współpracy z podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym  

z bliskimi tematycznie co do zada� statutowych instytucjami oraz organizacjami 

pozarz�dowymi, niezale�nymi artystkami/artystami, edukatorkami/edukatorami, 

animatorkami/animatorami oraz podmiotami ze strefy biznesu.

Dokument ten nale�y składa� w zamkni�tej kopercie, opatrzonej tytułem 

„PROGRAM FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU BIBLIOTEKI RACZY�SKICH”;

5) kserokopie dokumentów potwierdzaj�cych posiadane wykształcenie, 

kwalifikacje i umiej�tno�ci (dyplomy, certyfikaty, �wiadectwa itp.) potwierdzone 

za zgodno�� z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2; 

6) kserokopie dokumentów potwierdzaj�cych co najmniej 5-letnie do�wiadczenie 

zawodowe zwi�zane z kultur� lub nauk� (za�wiadczenia, �wiadectwa pracy itp.) 

potwierdzone za zgodno�� z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2; 

7) kserokopie dokumentów potwierdzaj�cych co najmniej 3-letnie do�wiadczenie  

w kierowaniu zespołem (np. projektowym) w obszarze kultury lub 3-letnie 

do�wiadczenie w prowadzeniu działalno�ci gospodarczej b�d� w pełnieniu funkcji 

członka organu zarz�dzaj�cego w organizacji pozarz�dowej zwi�zanej z kultur�
(za�wiadczenia, �wiadectwa pracy itp.) potwierdzone za zgodno�� z oryginałem 

zgodnie z ust. 4 pkt 2;  
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8) w przypadku gdy uczestniczka/uczestnik konkursu zdecyduje si� uwzgl�dni�  

w programie funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Raczy�skich informacj�  

nt. kandydatki/kandydata na zast�pczyni�/zast�pc� dyrektora Biblioteki Raczy�ski  

lub osoby, z któr� chciałby współpracowa�, nale�y doł�czy� o�wiadczenie 

ww. osoby/osób o wyra�eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

post�powania konkursowego, w tym na upublicznienie danych takiej osoby  

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania (zał�cznik nr 2 do Ogłoszenia 

konkursowego). Wskazanie osób, o których mowa wy�ej, ma charakter wył�cznie 

informacyjny. Zaproponowana(-ny) kandydatka/kandydat na zast�pczyni�/zast�pc�

dyrektora Biblioteki Raczy�skich nie mo�e uczestniczy� w post�powaniu 

konkursowym. Maksymalnie mo�na zaproponowa� dwie osoby na zast�pczynie/ 

zast�pców dyrektora; 

9) spis wszystkich zło�onych w ofercie dokumentów. 

3. Informacje o terminie i miejscu składania wniosku: 

1) Oferty nale�y składa� w sekretariacie Wydziału Kultury Urz�du Miasta Poznania              

(pok. 115) b�d� przesyła� na adres ww. Wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Pozna�,                     

w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2022 r. wł�cznie (do godz. 15.00),                   

w zamkni�tych kopertach opatrzonych adnotacj�: KONKURS NA 

KANDYDATK�/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA BIBLIOTEKI 

RACZY�SKICH, z dopiskiem NIE OTWIERA	, a tak�e z podanym wewn�trz

adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty 

elektronicznej kandydatki/kandydata.  

2) Za dat� zło�enia oferty uwa�a si� dat� wpływu do Wydziału Kultury Urz�du Miasta 

Poznania.  

3) Oferty, które wpłyn� po wy�ej wymienionym terminie, nie b�d� poddane procedurze 

konkursowej. 

4) Zło�enie dokumentów przez uczestniczk�/uczestnika konkursu oznacza zapoznanie 

si� z procedur� konkursow� zawart� w niniejszym ogłoszeniu. 

4. Informacje dodatkowe: 

1) Dokumenty i o�wiadczenia nale�y składa� w j�zyku polskim, a dokumenty 

obcoj�zyczne powinny by� przetłumaczone na j�zyk polski przez tłumacza 

przysi�głego. 

2) Wszystkie dokumenty powinny by� podpisane przez kandydatk�/kandydata –

kopie dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 5, 6, 7 powinny zosta� opatrzone na 

ka�dej stronie dat�, podpisem oraz o�wiadczeniem o nast�puj�cej tre�ci: 

„O�wiadczam, �e niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem”. 

3) Informacje o działalno�ci oraz o warunkach organizacyjno-finansowych 

funkcjonowania Biblioteki Raczy�skich kandydatki/kandydaci na stanowisko 

dyrektora mog� uzyska� w siedzibie instytucji (Pozna�, plac Wolno�ci 19, 

tel.: 61 885 89 62) oraz w Wydziale Kultury Urz�du Miasta Poznania 

(tel.: 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl).

4) Do przeprowadzenia post�powania konkursowego Prezydent odr�bnym zarz�dzeniem 

powoła Komisj� konkursow�. 
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5) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod 

wzgl�dem formalnym bez udziału kandydatek/kandydatów; II etap – rozmowy 

kwalifikacyjne z kandydatkami/kandydatami spełniaj�cymi wymagania formalne. 

6) O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów uczestniczki/uczestnicy konkursu 

zostan� poinformowani indywidualnie. 

7) Przyj�t� przez Organizatora form� kontaktu z uczestniczkami/uczestnikami 

konkursu jest prowadzenie korespondencji za po�rednictwem poczty 

elektronicznej, na adres wskazany przez kandydatk�/kandydata we wniosku.

8) Na wniosek Komisji konkursowej uczestniczka/uczestnik konkursu mo�e zosta�

zobowi�zana(-ny) do okazania oryginałów dokumentów zło�onych w ofercie 

konkursowej w formie kserokopii. 

9) Oferty kandydatek/kandydatów b�d� przechowywane przez okres dwóch miesi�cy od 

zako�czenia i ogłoszenia wyniku konkursu lub do czasu rozpatrzenia odwoła�

zło�onych przez osoby startuj�ce w konkursie na stanowisko dyrektora Biblioteki 

Raczy�skich. Po tym okresie dokumenty zostan� odesłane uczestniczkom/ 

uczestnikom konkursu poczt� za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany 

w ofercie. Dokumenty, które nie zostan� odebrane po dwukrotnym przekazaniu, 

zostan� zniszczone. 

10) Programy funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Raczy�skich kandydatek/ 

kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne, zostan� opublikowane  

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania w okresie od zako�czenia  

I etapu procedury konkursowej do momentu rozstrzygni�cia i zako�czenia 

konkursu, zgodnie z o�wiadczeniem stanowi�cym zał�cznik nr 1 do Ogłoszenia 

konkursowego. Brak wyra�enia zgody na ww. publikacj� nie powoduje  

uznania oferty kandydatki/kandydata za niespełniaj�c� kryteriów formalnych 

okre�lonych w ogłoszeniu konkursowym;

11) Informacja o wyniku konkursu – protokoły z posiedzenia Komisji konkursowej zostan�

zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania. 

12) Post�powanie konkursowe odbywa si� z uwzgl�dnieniem przepisów o dost�pie do 

informacji publicznej oraz ochronie danych osobowych. 

13) Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zako�czenia post�powania 

konkursowego: czerwiec/lipiec 2022 roku.

14) Kandydatka/kandydat wyłoniony w konkursie mo�e zosta� powołany na stanowisko 

dyrektora Biblioteki Raczy�skich na okres od 3 do 7 lat. 

15) W przypadku wyboru przez Komisj� konkursow� kandydatki/kandydata na  

stanowisko dyrektora Biblioteki Raczy�skich przedstawiony przez ni�/niego program 

funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Raczy�skich b�dzie stanowił podstaw� do 

uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalno�ci instytucji kultury 

okre�lonych umow�, która zostanie zawarta pomi�dzy wybran� kandydatk� lub 

wybranym kandydatem a Organizatorem. 

16) Program działania, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia  

25 pa�dziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalno�ci kulturalnej,  

jest podawany do publicznej wiadomo�ci przez Organizatora na jego stronie 

podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub przez instytucj� kultury na jej stronie 

internetowej, w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora Biblioteki Raczy�skich.  
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5. Zakres najwa�niejszych zada� na stanowisku dyrektora Biblioteki Raczy�skich 
obejmuje m.in.: 

1) kierowanie prac� Biblioteki i reprezentowanie jej na zewn�trz;

2) wykonywanie zada� okre�lonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu 

działalno�ci kulturalnej oraz w statucie Biblioteki;

3) wykonywanie zada� pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych

w Bibliotece;

4) gospodarowanie �rodkami finansowymi przeznaczonymi na realizacj� zada� Biblioteki, 

okre�lonymi w uchwale bud�etowej Miasta na dany rok;

5) gospodarowanie mieniem;

6) podejmowanie decyzji dotycz�cych rozwoju lub zmian w Bibliotece;

7) współprac� z instytucjami kultury, organizacjami po�ytku publicznego prowadz�cymi 

działalno�� kulturalno-o�wiatow� oraz wydziałami Urz�du Miasta Poznania;

8) podejmowanie innych działa� dla zaspokojenia potrzeb o�wiatowych, kulturalnych  

i informacyjnych społeczno�ci miasta oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. 

6. Oczekiwania Organizatora: 

1) Zgodnie z oczekiwaniami Organizatora Biblioteka Raczy�skich powinna by� miejscem 

przyjaznym dla wszystkich czytelniczek i czytelników. Działalno�� instytucji powinna 

by� kierowana do dotychczasowych odbiorczy� i odbiorców, z dbało�ci� o ich komfort  

i oczekiwania, jak i otwiera� si� na now� publiczno��, w tym na migrantki i migrantów, 

zaspokajaj�c ich potrzeby czytelnicze i informacyjne oraz upowszechniaj�c wiedz�  

i osi�gni�cia kultury.  

2) Biblioteka Raczy�skich powinna by� otwarta na współprac� z innymi podmiotami  

i instytucjami znajduj�cymi si� nie tylko w najbli�szym otoczeniu, ale tak�e poza 

�cisłym centrum miasta, m.in. na pozna�skich osiedlach. Poprzez tworzenie wspólnych 

działa� z ró�nymi instytucjami, organizacjami pozarz�dowymi oraz partnerami 

biznesowymi Biblioteka, zgodnie z zało�eniem Organizatora, powinna wpisywa� si�  

w ide� otwartej, wspólnotowej, niewykluczaj�cej przestrzeni, która dociera swoimi 

działaniami tak�e do miejsc w Poznaniu pozbawionych infrastruktury kultury. 

3) Organizator oczekuje pojawienia si� w programie funkcjonowania i rozwoju Biblioteki 

Raczy�skich koncepcji rozwoju sieci bibliotecznej, która b�dzie dostosowana do 

realiów finansowych, w jakich działa instytucja, oraz nowych pomysłów na 

wykorzystanie potencjału oddziałów Biblioteki.  

4) Działalno�� Biblioteki finansowana jest przede wszystkim z dotacji podmiotowej Miasta 

Poznania oraz innych dotacji ze �rodków publicznych, głównie z Ministerstwa Kultury      

i Dziedzictwa Narodowego. Organizator oczekuje, �e instytucja b�dzie efektywnie 

zabiegała o takie �rodki, a zarazem b�dzie znajdywała nowe �ródła finansowania, np. 

ze �rodków publicznych, europejskich i aktywnie nawi�zywała relacje z podmiotami 

biznesowymi. 

5) Program funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Raczy�skich powinien wpisywa� si�  

w strategiczne dokumenty Miasta Poznania (ze szczególnym uwzgl�dnieniem: 

Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, Pozna�skiego Programu dla Kultury 2019-

2023 oraz Pozna�skiego Programu Edukacji Kulturowej). 
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7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatek/kandydatów na 
stanowisko dyrektora Biblioteki Raczy�skich: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporz�dzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r.:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania  

z siedzib� przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Pozna�.  

2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym mo�na si� kontaktowa� poprzez 

e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Pozna�. 

3) Pani/Pana dane b�d� przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

wypełnienia obowi�zku prawnego, którym jest przeprowadzenie oraz rozstrzygni�cie 

post�powania konkursowego dotycz�cego wyłonienia kandydatki/kandydata na stanowisko 

dyrektora Biblioteki Raczy�skich, wynikaj�cego z: 

a) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalno�ci kulturalnej z dnia  

25 pa�dziernika 1991 r.,  

b) rozporz�dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

4) Dane osobowe kandydatek/kandydatów po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, 

b�d� przechowywane przez okres dwóch miesi�cy od zako�czenia i ogłoszenia wyniku 

konkursu lub do czasu rozpatrzenia odwoła� zło�onych przez osoby startuj�ce w konkursie na 

dyrektora Biblioteki Raczy�skich. Po tym okresie dokumenty zostan� odesłane 

uczestniczkom/uczestnikom konkursu poczt� za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany 

w ofercie. Dokumenty, które nie zostan� odebrane po dwukrotnym przekazaniu, zostan�

zniszczone. 

5) Osoby, których dane dotycz�, maj� prawo do: 

a) dost�pu do swoich danych osobowych; 

b) ��dania sprostowania danych, które s� nieprawidłowe; 

c) ��dania usuni�cia danych, gdy: 

− dane nie s� ju� niezb�dne do celów, dla których zostały zebrane; 

− dane przetwarzane s� niezgodnie z prawem; 

d) ��dania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

− osoby te kwestionuj� prawidłowo�� danych; 

− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiaj� si� usuni�ciu 

danych;  

− Administrator nie potrzebuje ju� danych osobowych do celów przetwarzania, ale 

s� one potrzebne osobom, których dane dotycz�, do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszcze�. 

6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urz�du Ochrony Danych Osobowych.  

7) Podanie danych osobowych jest niezb�dne do wzi�cia udziału w konkursie na stanowisko 

dyrektora Biblioteki Raczy�skich.  

8) Dane osobowe nie b�d� przetwarzane w sposób opieraj�cy si� wył�cznie na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

9) Odbiorcami danych b�d� podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty 

zajmuj�ce si� obsług� informatyczn� Administratora. 

  


