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ZARZĄDZENIE Nr 4
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 1 lutego 2018 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 2017 r. poz. 1889 i 2203
oraz z 2018 r. poz. 106) 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 oraz
z 2016 r. poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) „dyrektorze do spraw kadr” – rozumie się przez to kierującego Samodzielnym Wydziałem Kadr i Szkolenia
w WUG;
2) „dyrektorze komórki” – rozumie się przez to kierującego komórką organizacyjną albo samodzielnym wydziałem
w WUG;”,
b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) „komórce” – rozumie się przez to komórkę organizacyjną albo samodzielny wydział w WUG;
6) „komórce kadrowej” – rozumie się przez to Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia w WUG;”,
c) uchyla się pkt 13;
2) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Komórka kadrowa informuje Biuro Komunikacji Społecznej w WUG o zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w celu upowszechnienia tego ogłoszenia przez Biuro Komunikacji Społecznej w WUG w Biuletynie Informacji Publicznej WUG.”;
3) w § 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Komisja składa się z 3 osób, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – z 4 osób.”;
4) w § 22 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. W protokole wskazuje się kandydata, którego ofertę wybrano.”;
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5) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komórka kadrowa 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).”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Justyna Pikiewicz

