
Załącznik Nr 1 do zarządzenia  Nr 118/12 
Prezydenta Miasta  Szczecin  
z dnia 13 marca 2012 r. 

  

 
P R O T O K Ó Ł 

 
z I etapu postępowania konkursowego przeprowadzonego przez komisję 
mającą na celu wyłonić  kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego 

Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 
 
1. Data i miejsce:  - Urząd Miasta Szczecin 
 

- 19 marca 2012 r. od godz. 8.30, pok. 167 
2. Skład Komisji: 
 
Przewodniczący: 
 
1) Krzysztof Soska  –  Zastępca Prezydenta Miasta,  
 
Członkowie: 
 
2) Ryszard Słoka  –  Sekretarz Miasta 
 
3) Agata Stankiewicz  -  Dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków 
 
4) Zenon Butkiewicz  - Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury  

w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
 
5) Kamila Stępień-Kutera  -  Specjalista do Spraw Muzyki w Departamencie 

Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
 

6) Andrzej Kosendiak  - przedstawiciel Zrzeszenia Filharmonii Polskich, 
 
7) Sylwester Ostrowski - przedstawiciel Stowarzyszenia Orkiestra Jazzowa, 
 
8) Izabela Joniec   - przedstawiciel organizacji związkowej, reprezentatywnej  

w  rozumieniu  art. 241 25a  Kodeksu pracy,  działających  
w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, 

 
9) Adam Majewski  -  przedstawiciel organizacji związkowej, reprezentatywnej  

w  rozumieniu  art. 241 25a  Kodeksu pracy,  działających  
w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, 

 
 
 
3. Na ogłoszony przez Prezydenta Miasta konkurs na stanowisko Dyrektora Naczelnego 

Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza  w  Szczecinie (ogłoszenia ukazały się  

27 stycznia 2012 r. w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym: „Głosie Szczecińskim”,  

w jednym dzienniku o zasięgu krajowym: „Gazecie Wyborczej”, w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin  

w wyznaczonym  terminie (tj. do dnia 5 marca 2012 r.) ) wpłynęło  13 ofert. 



4. 1) Komisja  rozpoczęła  pracę  od  sprawdzenia  quorum  (2/3 składu komisji).         

2) Kolejnym etapem posiedzenia komisji była dyskusja na temat dokumentu określającego 

kryteria oceny przydatności kandydata oraz przyjęcie tego dokumentu. 

3) Następnie komisja  przystąpiła do oceny złoŜonych ofert pod względem spełnienia 

wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie. Osoba wyznaczona przez 

Przewodniczącego Komisji spośród jej członków odczytała z ofert następujące dane 

dotyczące kandydatów: 

 

OFERTA  I: 

1) imię i nazwisko:  ………………………………….. 

2) wykształcenie: ................................................................................................................... 

3) staŜ pracy:  ................................................................................................................... 

4) inne informacje (spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu                        

o konkursie):   ................................................................................................................. 

 

OFERTA  II: 

1) imię i nazwisko:   ………………………………… 

2) wykształcenie:   .................................................................................................................  

3) staŜ pracy:   .................................................................................................................. 

4) inne informacje (spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu                        

o konkursie):   ................................................................................................................. 

 

OFERTA  III: 

1) imię i nazwisko:   ………………………………… 

2) wykształcenie:   ................................................................................................................. 

3) staŜ pracy:    ................................................................................................................. 

4) inne informacje (spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu                        

o konkursie):   ................................................................................................................. 

 

OFERTA  IV: 

1) imię i nazwisko:   ……………………………….. 

2) wykształcenie:  .................................................................................................................. 

3) staŜ pracy:    ................................................................................................................. 



4) inne informacje (spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu                        

o konkursie):   ................................................................................................................ 

 

OFERTA  V: 

1) imię i nazwisko:   ……………………………….. 

2) wykształcenie:  .................................................................................................................. 

3) staŜ pracy:  ................................................................................................................ 

4) inne informacje (spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu                        

o konkursie):   ................................................................................................................ 

 

OFERTA  VI: 

1) imię i nazwisko:   ……………………………….. 

2) wykształcenie:  .................................................................................................................. 

3) staŜ pracy: ................................................................................................................. 

4) inne informacje (spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu                        

o konkursie):   ................................................................................................................ 

 

OFERTA  VII: 

1) imię i nazwisko:   ……………………………….. 

2) wykształcenie:  .................................................................................................................. 

3) staŜ pracy: ................................................................................................................. 

4) inne informacje (spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu                        

o konkursie):   ................................................................................................................ 

 

OFERTA  VIII: 

1) imię i nazwisko:   ……………………………….. 

2) wykształcenie:  .................................................................................................................. 

3) staŜ pracy: ................................................................................................................. 

4) inne informacje (spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu                        

o konkursie):   ................................................................................................................ 

 

OFERTA  IX: 

1) imię i nazwisko:   ……………………………….. 

2) wykształcenie:  .................................................................................................................. 



3) staŜ pracy: ................................................................................................................ 

4) inne informacje (spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu                        

o konkursie):   ................................................................................................................ 

OFERTA  X: 

1) imię i nazwisko:   ……………………………….. 

2) wykształcenie:  .................................................................................................................. 

3) staŜ pracy: ................................................................................................................. 

4) inne informacje (spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu                        

o konkursie):   ................................................................................................................ 

 

OFERTA  XI: 

1) imię i nazwisko:   ……………………………….. 

2) wykształcenie:  .................................................................................................................. 

3) staŜ pracy: ................................................................................................................. 

4) inne informacje (spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu                        

o konkursie):   ................................................................................................................ 

 

OFERTA  XII: 

1) imię i nazwisko:   ……………………………….. 

2) wykształcenie:  .................................................................................................................. 

3) staŜ pracy: ................................................................................................................. 

4) inne informacje (spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu                        

o konkursie):   ................................................................................................................ 

 

OFERTA  XIII: 

1) imię i nazwisko:   ……………………………….. 

2) wykształcenie:  .................................................................................................................. 

3) staŜ pracy: ............................................................................................................... 

4) inne informacje (spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu                        

o konkursie):   ................................................................................................................ 

 

5. Praca Komisji w I etapie postępowania konkursowego polegała na analizie złoŜonych ofert 

pod względem spełnienia warunków formalnych. Biorąc pod uwagę powyŜsze, Komisja  



postanowiła zakwalifikować do II etapu postępowania konkursowego następujących 

kandydatów w kolejności alfabetycznej: 

1) ........................................................................................ 

2) ........................................................................................ 

3) ........................................................................................ 

4) ........................................................................................ 

5) ……………………………………………………………. 

6)…………………………………………………………….. 

7)…………………………………………………………….. 

8)…………………………………………………………….. 

9)…………………………………………………………….. 

10)…………………………………………………………… 

11)…………………………………………………………… 

12)…………………………………………………………… 

13)…………………………………………………………… 

 

Drugi etap postępowania konkursowego odbędzie się dnia 19 marca 2012 r.  w sali nr 167  

w Urzędzie Miasta Szczecin.  Komisja rozpocznie rozmowy z kandydatami o godzinie 9.00. 

Kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu i godzinie rozmowy.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Sporządził: 

…………………..       .................... 
   imię i nazwisko          podpis  

Podpisy członków komisji: 
      Przewodniczący:  

      1) Krzysztof Soska  ............................... 
                 imię i nazwisko   podpis  

Członkowie:   
 
2) Ryszard Słoka  ……………………. 
     podpis 

   
3) Agata Stankiewicz  .............................. 

                 imię i nazwisko   podpis 

 
4) Zenon Butkiewicz   ..............................

            imię i nazwisko   podpis 
 



 

5) Kamila Stępień-Kutera .................................
            imię i nazwisko   podpis 

 
 

6) Andrzej Kosendiak  ……………………. 
imię i nazwisko   podpis 

 
7) Sylwester Ostrowski ……………………. 

imię i nazwisko   podpis 
 
 

8) Izabela Joniec  ................................
   imię i nazwisko   podpis 

 
9) Adam Majewski  ................................

   imię i nazwisko   podpis 

 
 

 


