
Informacja o wynikach konkursu
na wolne stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Pasłęku

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej, na ww. stanowisko został
wybrany Pan Piotr Adamczyk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

W  terminie  wskazanym  w  ogłoszeniu  o  naborze,  tj.  do  dnia  29  lipca  2019  r.
dokumenty  aplikacyjne  złożyło  3  kandydatów.  Komisja  Konkursowa  w  dniu
2 sierpnia  2019 r.  po  dokonaniu  weryfikacji  złożonych dokumentów aplikacyjnych pod
względem ich kompletności, formy, zawartości i zgodności z wymaganiami zawartymi w
ogłoszeniu  o  konkursie,  zakwalifikowała  do  dalszego  etapu  konkursu  wszystkich
3 kandydatów.

Zgodnie z regulaminem konkursu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 94/19
Burmistrza Pasłęka z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu konkursu na
stanowisko  dyrektora  Biblioteki  Publicznej  w  Pasłęku  oraz  szczegółowego  trybu  pracy
komisji konkursowej, Komisja Konkursowa w dniu 13 sierpnia 2019 r. przeprowadziła z 3
kandydatami rozmowy kwalifikacyjne,  w trakcie których kandydaci  dokonali prezentacji
autorskiej  koncepcji  działalności  Biblioteki  Publicznej  w  Pasłęku  złożonej  w  ramach
konkursu,  zawierającej  program realizacji  zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i
rozwoju Biblioteki Publicznej w Pasłęku oraz udzielali odpowiedzi na zadawane pytania
dotyczące przedstawionej koncepcji, zagadnień merytorycznych, ekonomicznych, prawnych
związanych z działalnością Biblioteki Publicznej w Pasłęku.

Komisja  Konkursowa  w  ramach  przeprowadzonych  rozmów  kwalifikacyjnych
dokonała oceny następujących kryteriów: 

a) zaprezentowana autorska koncepcja działalności Biblioteki Publicznej w Pasłęku, 
b) znajomość zagadnień merytorycznych oraz przepisów prawa dotyczących zadań 
realizowanych na stanowisku dyrektora biblioteki,
c) kierunek i  poziom wykształcenia kandydata pożądany na stanowisku dyrektora
biblioteki,
d)  doświadczenie  zawodowe,  staż  pracy  i  inne  kwalifikacje  w  szczególności
w zakresie stanowiska dyrektora biblioteki,
e)  doświadczenie  zawodowe  i  wykształcenie  dotyczące  pracy  w  administracji
publicznej, w tym samorządowej,
f) cechy osobowościowe kandydata.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wolne stanowisko dyrektora Biblioteki
Publicznej w Pasłęku, po dokonaniu ww. ocen, wyłoniono kandydata w osobie Pana Piotra
Adamczyka, który  uzyskał  największą  liczbę  punktów w  postępowaniu  konkursowym,
tj. 18,4 na 20 możliwych.

Pasłęk, 14.08.2019 r.
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