
ZARZĄDZENIE NR 18/2021

DYREKTORA GENERALNEGO 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH

z dnia 01-03-2021

zmieniające Zarządzenie nr 65/2018 Dyrektora Generalnego  Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim      

w Kielcach

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 lit. c i ust 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie 
cywilnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 265 z późn. zm.) z a r z ą d z a  s i ę ,  c o  n a s t ę p u j e :

§ 1. W regulaminie naborów kandydatów do korpusu służby cywilnej w Świętokrzyskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Kielcach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 65/2018 Dyrektora Generalnego  
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §6 uchyla się pkt 4 i 5,
2) po §6 dodaje się §6a w brzmieniu:

„§6a. 1. Na wniosek Dyrektora Wydziału/Biura Dyrektor Generalny może podjąć decyzję o 
organizacji naboru wewnętrznego, pracownik Oddziału Zarządzania Zasobami przygotowuje 
informację o wolnym stanowisku pracy, która jest publikowana w intranecie Urzędu.  
2. Termin składania dokumentów nie może być krótszy niż 5 dni kalendarzowych.  
3. Kandydaci przystępujący do naboru wewnętrznego składają formularz aplikacyjny pracownika 
zatrudnionego w korpusie służby cywilnej.
4. Wzór formularza aplikacyjnego pracownika zatrudnionego w korpusie służby cywilnej do naboru 
wewnętrznego stanowi załącznik Nr 4a do Regulaminu.
5. Po weryfikacji formalnej ofert Komisja zawiadamia kandydatów spełniających wymagania 
formalne  o terminie kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego.
6. Kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego odbywają się zgodnie z §11 i §12 Regulaminu.
7. Komisja przedstawia protokół z posiedzenia Komisji wraz z ofertami najlepszych kandydatów 
Dyrektorowi Generalnemu.
8. Wzór protokołu z posiedzenia Komisji z naboru wewnętrznego stanowi załącznik Nr 4b do 
Regulaminu
9. Przeniesienia pracownika wyłonionego w naborze wewnętrznym dokonuje Dyrektor Generalny, 
po uzgodnieniu terminu z dyrektorami zainteresowanych komórek organizacyjnych. 
10. Informacja o wyniku naboru jest publikowana w intranecie Urzędu.  
11. W przypadku nierozstrzygnięcia naboru wewnętrznego, może rozpocząć się nabór zewnętrzny 
zgodnie z Regulaminem”

3) w §12 po pkt 8 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:
„9. W przypadku naborów na stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika oddziału, w których 
jednym z wymagań jest umiejętność kierowania zespołem, zostaje przeprowadzony dla kandydatów 
sprawdzian kompetencji kierowniczych. 
10. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji kierowniczych może zostać zlecone osobie 
niebędącej członkiem komisji, która posiada odpowiednie kwalifikacje do oceny tego sprawdzianu.”



§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów/Biur oraz kierującym innymi 
komórkami organizacyjnymi, a nadzór Dyrektorowi Wydziału Organizacji i Kadr.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach 
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