
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Zarządzenie Nr 120/2021
Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na
                 kandydata na stanowisko dyrektora instytucji artystycznej Miasta Kalisza – Filharmonii
                 Kaliskiej w Kaliszu.

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 16 ust. 1, 2 i 3d ustawy z dnia 25 października 1991 roku  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.), § 3 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019
roku w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 724) w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca
2015 roku w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na
stanowisko  dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1298)

zarządza się, co następuje: 

§ 1.
1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej 
w Kaliszu.

2. Treść informacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 2.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza.

§ 3.
Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu podana zostanie do wiadomości pracowników 
Filharmonii Kaliskiej.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta Kalisza oraz p.o. dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej.

§ 5.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Załącznik do 
Zarządzenia Nr 120/2021

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 24 lutego 2021 roku

Prezydent Miasta Kalisza
informuje o zamiarze ogłoszenia konkursu 

na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego 
instytucji artystycznej Miasta Kalisza 

-  Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu 
adres siedziby: Aleja Wolności 2, 62-800 Kalisz

1. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu:  pomiędzy 15-19 marca 2021 roku.
2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego II połowa sierpnia 2021 roku.
3, Kandydat, wyłoniony w drodze konkursu i zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Kalisza  
    zatrudniony zostanie z dniem 1 września 2021 r.
4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:
1) na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Filharmonii Kaliskiej 

w Kaliszu.
2) na stronie internetowej oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza 
3) w co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym lub w jego elektronicznym

wydaniu
4) co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym lub w jego internetowym 

wydaniu 
5) w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania 

Filharmonii Kaliskiej lub w uzasadnionym przypadku w serwisach internetowych 
o tematyce kulturalnej.

5. Skrócenie terminu, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury 
    i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie konkursu na kandydata 
    na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2019 r., poz. 724), wynika z faktu
    rezygnacji dyrektora naczelnego i artystycznego w czasie trwania sezonu 2020/2021.


