REGULAMIN WYBORU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI
„Kaszubski Uniwersytet Ludowy”
w Wieżycy
§1
1. Zgodnie z par. 13 pkt 1.1 Statutu Fundacji „Kaszubski Uniwersytet Ludowy” prezesa
Zarządu Fundacji powołuje Rada Fundacji.
2. Powołanie następuje w drodze konkursu ogłoszonego przez Radę Fundacji.
3. W postępowaniu tym Rada Fundacji staje się Komisją Konkursową.
4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji.
5. W przypadku, gdy członek Rady Fundacji zgłasza swoją kandydaturę na stanowisko
Prezesa Zarządu zostaje on wyłączony ze składu Komisji Konkursowej i nie uczestniczy
w jej pracach.
§2
1. W ogłoszeniu o konkursie Rada Fundacji określa:
a) Wymagania stawiane kandydatom
b) Wykaz wymaganych dokumentów
c) Terminarz procedowania
2. Ogłoszenie o konkursie musi zostać umieszczone na stronie internetowej Kaszubskiego
Uniwersytetu Ludowego (kul.org.pl) oraz na stronie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
(kaszubi.pl) oraz może zostać umieszczone na innych stronach internetowych.
§3
1. Procedura konkursowa przebiega w kilku etapach:
a) Przesyłanie ofert w terminie określonym w ogłoszeniu.
b) Analiza formalna złożonych ofert podczas pierwszej części posiedzenia Komisji
Konkursowej.
c) W drugiej części przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami,
którzy spełniają wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz których
dokumentacja jest kompletna.
d) Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania oraz ogłoszenie wyników.
e) Podjęcie decyzji o powołaniu Prezesa Zarządu Fundacji KUL.
§4
1. Każdy z członków Komisji Konkursowej dokonuje oceny kandydatów zgodnie z arkuszem,
stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, przyznając punkty w skali od 1 do 5.
2.. Punktację przyznaną przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej kandydatowi
sumuje się, a następnie dzieli przez liczbę członków Komisji, uzyskując w ten sposób
średni wynik.
3. Po przeprowadzonym postępowaniu Komisja Konkursowa wybiera kandydata, który
uzyskał najwyższą liczbę punktów.
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4. W przypadku dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą i taką samą liczbę punktów,
Przewodniczący Komisji Konkursowej zarządza dodatkowe głosowanie.
5. Informację o wyniku konkursu ogłasza się na stronach internetowych KUL oraz ZKP
w ciągu 5 dni od przeprowadzonego postępowania.
§5
1. Dokumenty ofertowe kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają
dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty ofertowe pozostałych osób są zarchiwizowane.
3. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej mają obowiązek zachowania tajemnicy informacji z
przebiegu naboru, w szczególności informacji dotyczących poszczególnych kandydatów.
Przewodniczący Rady Fundacji
„Kaszubski Uniwersytet Ludowy”

Cezary Obracht - Prondzyński
Załącznik nr 1
ARKUSZ OCENY KANDYDATÓW
NA STANOWISKO PREZESA
FUNDACJI KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY
Członek Komisji Rekrutacyjnej: ……………………………………………....
(imię i nazwisko)

Lp. Imię i nazwisko kandydata

Skala od 1 do 5:
Wykształcenie Dotychczasowe
i kwalifikacje doświadczenie
zdobyte na
zawodowe
drodze
dokształcania

Ocena
koncepcji
programowej
działania KUL

1.
2.
3.

………………………………..
(podpis)
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