
Minister Środowiska 
dnia 26 lipca 2018 r. 

ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora 

Technikum Leśnego w Miliczu, ul. Kasztelańska 1, 56-300 Milicz

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych 
placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.) w zw. z art. 363 ustawy - Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 
2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej 
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.) 
w zw. z art. 363 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dnia 
14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), oferty osób przystępujących do konkursu powinny 
zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju 

Technikum Leśnego w Miliczu;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo 
kandydata;

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby 
niebędącej nauczycielem;

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia 
studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania 
oświatą;

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym;

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy 
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2186, z późn. zm.) - zgodnie z ww. ustawą dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 
1972 r. (z uwzględnieniem daty i miejsca złożenia oświadczenia lustracyjnego, 
a w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 3 a dodatkowo datę i miejsce złożenia informacji 
o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego);

k) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub 
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 
z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie



wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
akademickiego;

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni 
praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 
przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

Kandydaci zobowiązani są do posiadania na konkursie oryginałów dokumentów, o których mowa 
w pkt 2.
3. Oferty należy składać w Ministerstwie Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

(sekretariat Departamentu Leśnictwa p. 348), w zamkniętych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym oraz dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Technikum 
Leśnego w Miliczu”, do 9 sierpnia 2018 r. włącznie. Decyduje data wpływu oferty 
do Ministerstwa Środowiska. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Środowiska.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni na piśmie, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Dokumenty kandydatów, które nie zostaną odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu 
składania ofert, zostaną komisyjnie zniszczone.

Z up. Ministra 
SEKRETARZ STANU

CO
Małgorzata Golińska

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 
52/54, 00-922.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: 
inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl

3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 
leśnej.

4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zarchiwizowania dokumentów, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
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