
UCHWAŁA NR LXXVII/1714/2019 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 
z dnia 1 października 2019 r. 

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko  

Dyrektora Muzeum Lubelskiego w Lublinie 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 16 ust. 2 i 3e ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, 
z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917) 
w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 
2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata 
na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1298) oraz 
§ 2 i 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
12 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. 2019 poz. 724) i uchwałą Nr LXVIII/1540/2019 
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Zarząd Województwa Lubelskiego 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Lubelskiego 
w Lublinie. 

2. Formalne kryteria wyboru kandydatów określa ogłoszenie o konkursie stanowiące 
Załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 
Przewidywany termin zakończenia postępowania – do dnia 30 grudnia 2019 r. 

 
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji, BIP 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na stronach internetowych 
instytucji i organizatora, dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i dzienniku o zasięgu 
regionalnym oraz dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem 
działania instytucji. 
 

§ 3. Uchwałę niniejszą podaje się do wiadomości pracowników Muzeum Lubelskiego 
w Lublinie poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tej instytucji oraz umieszczenie  
na stronie internetowej Muzeum www.muzeumlubelskie.pl 

 
§ 4. W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum 

Lubelskiego w Lublinie Zarząd Województwa Lubelskiego odrębną uchwałą powoła Komisję 
Konkursową i określi szczegółowy tryb jej pracy.  

  
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego. 
  
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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