
                                                                          	Załącznik nr 2 do Uchwały
                                                                          		Zarządu Województwa Śląskiego
                                                                          		Nr 2368/409/III/2010 										z dnia 14.09.2010 r.

R E G U L A M I N
KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA 
INSTYTUCJI FILMOWEJ „SILESIA-FILM” W KATOWICACH

§ 1.
1. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie.
2. Sprawdzenia formalnej zgodności ofert z wymogami zawartymi w ogłoszeniu dokonuje dyrektor Wydziału Kultury sporządzając wykaz kandydatów dopuszczonych do procedury konkursowej.
3. Wykaz kandydatów, o którym mowa w pkt. 2, akceptuje Marszałek Województwa Śląskiego.
4. W razie stwierdzenia braków formalnych w złożonej ofercie kandydat może uzupełnić dokumenty w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji telefonicznej w tej sprawie.

§ 2.
Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego.
§ 3.
Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym lub pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym czy faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.
	W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1, zostaną ujawnione                    po powołaniu komisji, Zarząd Województwa Śląskiego niezwłocznie wyznacza inną osobę z zachowaniem trybu dla powołania tego członka. 

§ 4.
Członków komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy dotyczącej prac komisji.

§ 5.
1. Do zadań komisji konkursowej należy określenie kryteriów oceny przydatności kandydatów oraz przeprowadzenie postępowania konkursowego.

2. Komisja jest władna podejmować decyzje w obecności 2/3 członków w obecności przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji.

3. Procedura przeprowadzenia postępowania konkursowego:
1/ członkowie komisji otrzymują zestawienie kandydatów do konkursu wraz z ofertami tych kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie,
2/ kolejność rozmów z kandydatami ustala się w porządku alfabetycznym, 
3/ komisja konkursowa określa kryteria oceny kandydatów i zgodnie z nimi formułuje jednakowe pytania stawiane kolejno wszystkim kandydatom,
4/ komisja określa zasady, według których ustala listę kandydatów spełniających kryteria, 
5/ przewodniczący komisji konkursowej sprawdza tożsamość kandydatów, co stwierdza się odpowiednim zapisem w protokole,
6/ komisja wysłuchuje odpowiedzi  kandydatów na pytania członków komisji,
7/ po wysłuchaniu kandydatów członkowie komisji wypełniają karty ocen według punktacji ustalonej dla każdego z kryteriów,
8/ nazwiska kandydatów, którzy spełniają kryteria wg oceny co najmniej 50% obecnego       na posiedzeniu składu komisji poddane są głosowaniu, 
9/ komisja konkursowa w głosowaniu jawnym wyłania spośród kandydatów spełniających kryteria, kandydata na stanowisko dyrektora zwykłą większością głosów,
10/ każdy członek komisji dysponuje jednym głosem, głos jest ważny, jeśli wybór „za” dotyczy co najwyżej jednego kandydata,
11/konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów „za”,
12/ w przypadku gdy taką samą największą liczbę głosów „za” otrzymało dwóch                   lub więcej kandydatów, komisja przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego te osoby jako równorzędne do objęcia stanowiska dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film”,
13/ po zakończeniu posiedzenia komisji jej członkowie zwracają wszystkie dokumenty otrzymane podczas posiedzenia.

4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający informacje o przebiegu obrad            i podjętych ustaleniach. 

5. Komisja konkursowa kończy działalność po przekazaniu wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Zarządowi Województwa Śląskiego.

6. W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” wszystkich kandydatów komisja konkursowa przekazuje Zarządowi Województwa Śląskiego odpowiedni wniosek i ulega rozwiązaniu.

§ 6.
1.Ostateczną decyzję o powołaniu dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film”                          w Katowicach lub ogłoszeniu nowego konkursu podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego.
2. Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie wymienionej w punkcie 1 stanowi rozstrzygnięcie konkursu.

§ 7.
Obsługę komisji konkursowej zapewnia Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

