
ZARZĄDZENIE  Nr 5/2019 

Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi 

z dnia 6 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie naboru kandydatów do pracy na wolne 
stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze 
w Wojewódzkim  Biurze Geodezji w Łodzi. 

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Biura 
Geodezji w Łodzi zarządzam, co następuje: 

§ 1

W Regulaminie naboru kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze, w tym 
kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiącym załącznik do Zarządzenia 
Nr 15/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi z dnia 9 lipca 2018 r., 
wprowadzam następujące zmiany: 

1. w  § 10 ust. 1 skreśla się punkt 3. Pozostałe punkty otrzymują nową
kolejność.

2. § 10 ust. 1 pkt. 12 otrzymuje brzmienie: 
„12) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie 
o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa,
którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych  lub przepisów 
prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu 
poświadczającego obywatelstwo polskie;” 

3. § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji kandydaci spełniający wymagania 
formalne określone w ogłoszeniu o naborze informowani są z wykorzystaniem 
wskazanych przez nich danych kontaktowych, o poszczególnych etapach 
i czynnościach naboru, z czego sporządzana jest notatka”. 

4. § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Kandydatów mających wziąć udział w selekcji wstępnej, jak również 
kandydatów wyznaczonych do selekcji końcowej, powiadamia się 
z wykorzystaniem wskazanych przez kandydatów danych kontaktowych, 
o terminie, czasie i miejscu przeprowadzania odpowiednio selekcji wstępnej
lub końcowej, z czego sporządza się notatkę”. 

5. § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W przypadku decyzji o zatrudnieniu kandydata wybranego w naborze 
Dział Organizacyjno-Gospodarczy, informuje wybranego kandydata o tej 
decyzji z wykorzystaniem wskazanych przez kandydata danych 
kontaktowych”. 



6. W miejsce dotychczasowych załączników nr 3 i nr 4 wprowadza się nowe,
w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie. 

§ 4

Zobowiązuję Kierowników Działów i Pracowni do podania treści niniejszego 
zarządzenia do wiadomości pracownikom podległym im służbowo celem zapoznania 
się. 

§ 5

Treść niniejszego zarządzenia zostanie umieszczona na właściwej tematycznie 
stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura 
Geodezji w Łodzi. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


