
I. Kryteria oceny rozmowy kwalif ikacyjnej
w zakresie kompetencji  kluczowych:
1) zdolnoÊci analityczne — zdolnoÊç analizy i synte-

zy informacji:
— umiej´tnoÊç dostrzegania informacji, 
— okreÊlanie stopnia istotnoÊci informacji i po-

rzàdkowanie ich, 
— wnioskowanie na podstawie informacji;

2) komunikatywnoÊç — umiej´tnoÊç skutecznego
komunikowania si´:
— umiej´tnoÊç prowadzenia efektywnego dialo-

gu z innymi,
— jasne i precyzyjne wyra˝anie swoich myÊli

i opinii,
— przekazywanie informacji (idei), 
— dawanie informacji zwrotnej,
— aktywne s∏uchanie — dà˝enie do zrozumienia

drugiej strony i szanowanie opinii innych;
3) umiej´tnoÊç dokonywania prezentacji — umie-

j´tnoÊci w zakresie wystàpieƒ publicznych:
— umiej´tnoÊç przekazywania informacji w spo-

sób spójny i zrozumia∏y dla odbiorcy;

4) odpornoÊç na stres:
— umiej´tnoÊç kontrolowania emocji i wytrzy-

mywania obcià˝eƒ psychicznych oraz ade-
kwatnego reagowania na istniejàcà sytuacj´;
umiej´tnoÊç reagowania na sytuacj´ w spo-
sób zgodny z normami spo∏ecznymi i ustalo-
nymi procedurami;

5) umiej´tnoÊç twórczego myÊlenia:
— zdolnoÊç wykorzystywania wyobraêni i zdol-

noÊç do tworzenia oryginalnych rozwiàzaƒ
w sytuacjach wyjàtkowych;

6) asertywnoÊç — umiej´tnoÊç jasnego wyra˝ania
swoich opinii i ich obrony:
— nieuleganie wp∏ywom i niepoddawanie si´

naciskom,
— zdolnoÊç do odró˝niania opinii od faktów, ar-

gumentowania na poziomie faktów,
— umiej´tnoÊç ujawniania rozbie˝noÊci opinii.

II. Poziom spe∏niania ka˝dego kryterium zo-
stanie oceniony wed∏ug skali  0—5 punktów
wed∏ug poni˝szej skali :  
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OCENA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

III. Maksymalna l iczba punktów mo˝liwych do uzyskania z rozmowy kwalif ikacyjnej to 30.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania dotacji paƒstwowym instytucjom kultury 
przez jednostki samorzàdu terytorialnego

Na podstawie art. 28 ust. 1c ustawy z dnia 25 paê-
dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-

∏alnoÊci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — kultura i ochrona dziedzictwa naro-

dowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091
i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.
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§ 1. Paƒstwowa instytucja kultury, zwana dalej
„wnioskodawcà”, ubiegajàca si´ o dotacj´ z bud˝etu
jednostki samorzàdu terytorialnego powinna:
1) posiadaç siedzib´ na obszarze dzia∏ania w∏aÊciwej

jednostki samorzàdu terytorialnego;
2) wystàpiç do zarzàdu, a w przypadku gmin — wój-

ta, burmistrza lub prezydenta miasta w∏aÊciwej
jednostki samorzàdu terytorialnego, zwanego da-
lej „w∏aÊciwym organem wykonawczym jednostki
samorzàdu terytorialnego”, z wnioskiem o udzie-
lenie dotacji, zwanym dalej „wnioskiem”.

§ 2. Wniosek powinien zawieraç:
1) nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;
2) rodzaj zadania i jego zwiàzek z regionalnà politykà

rozwoju w zakresie rozwoju kultury;
3) wysokoÊç wnioskowanej dotacji;
4) harmonogram realizacji zadania;
5) oÊwiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zaso-

bów rzeczowych i kadrowych zapewniajàcych pra-
wid∏owe wykonanie zadania;

6) preliminarz ca∏kowitych kosztów zadania i êród∏a
jego finansowania.

§ 3. Terminy sk∏adania wniosków oraz kryteria ich
oceny sà og∏aszane w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w siedzibie urz´du w∏aÊciwej jednostki samorzà-
du terytorialnego.

§ 4. 1. W∏aÊciwy organ wykonawczy jednostki sa-
morzàdu terytorialnego dokonuje oceny z∏o˝onych
wniosków pod wzgl´dem formalnym, rachunkowym
i merytorycznym w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝e-
nia wniosku.

2. W przypadku wniosków zawierajàcych uchybie-
nia formalne w∏aÊciwy organ wykonawczy jednostki
samorzàdu terytorialnego wzywa wnioskodawc´ do
ich usuni´cia w wyznaczonym terminie.

3. Nieuzupe∏nienie braków formalnych przez wnio-
skodawc´ w wyznaczonym terminie powoduje pozo-
stawienie wniosku bez rozpatrzenia.

4. Poprawny i zaakceptowany przez w∏aÊciwy or-
gan wykonawczy jednostki samorzàdu terytorialnego
wniosek stanowi podstaw´ do zawarcia umowy
z wnioskodawcà.

§ 5. Umowa o udzieleniu dotacji powinna zawie-
raç: 
1) szczegó∏owy opis zakresu rzeczowego zadania

i termin jego realizacji;
2) kwot´ dotacji oraz termin i tryb przekazywania

Êrodków;
3) termin i sposób rozliczenia dotacji;
4) termin i sposób zwrotu dotacji niewykorzystanej

albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przezna-
czeniem;

5) zobowiàzanie wnioskodawcy do poddania si´
kontroli.

§ 6. 1. Wnioskodawca jest obowiàzany do przed-
stawienia w∏aÊciwemu organowi wykonawczemu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego rozliczenia realizacji
zadania pod wzgl´dem rzeczowym i finansowym
zgodnie z treÊcià umowy, w terminie do 30 dni od wy-
konania zadania.

2. W sprawach dotyczàcych wykorzystania Êrod-
ków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania
w nadmiernej wysokoÊci, ich zwrotu oraz sankcji sto-
suje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.3)).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
K. M. Ujazdowski

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587 i Nr 115, poz. 791.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 27 czerwca 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia 
na prac´ cudzoziemca

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-

ku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo-

rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Po-
lityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243 i Nr 110, poz. 760).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158,
poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589 i Nr 115, poz. 791 i 793. 


