DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 21 stycznia 2016 r.
Poz. 17
ZARZĄDZENIE Nr 3
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 21 stycznia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej
w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111,
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 53) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) określenie kodu klasyfikacji zadaniowej, zgodnie z klasyfikacją kosztów działalności WUG w układzie zadaniowym;”;
2) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący komisji powiadamia pisemnie kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone
w ogłoszeniu, o terminach kolejnych etapów naboru; dopuszcza się możliwość powiadomienia drogą elektroniczną.”;
3) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Biuro Dyrektora Generalnego w WUG jest komórką merytoryczną w rozumieniu załączników do zarządzenia nr 7
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego
wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. Urz. WUG poz. 13).”;
4) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. Dyrektor do spraw kadr powiadamia pisemnie kandydatów uczestniczących w ostatnim etapie naboru o jego
wyniku; dopuszcza się możliwość powiadomienia drogą elektroniczną.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Jacek Bielawa

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1199, z 2015 r. poz. 211, 1220 i 1269 oraz z 2016 r. poz. 34.

