ZARZĄDZENIE Nr 8 / 20
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 26 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru na stanowiska
niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu”
Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 lit. c w związku z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 22/18 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury
naboru na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu" wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w § 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Dokumenty aplikacyjne kandydaci składają w Punkcie Informacyjnym urzędu,
za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej na stronie internetowej urzędu lub
przesyłają pocztą tradycyjną na adres wskazany w ogłoszeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem
aplikacji internetowej terminem wiążącym jest data nadania.”,
b) w § 11:
− w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust.
4.”,
− po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dokumenty złożone za pośrednictwem aplikacji internetowej mogą zostać
przekazane w formie odpowiednio zabezpieczonego pliku elektronicznego.”,
c) w § 12 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego w ramach bezpośredniego spotkania z kandydatami, Komisja
rekrutacyjna może przeprowadzić nabór w trybie zdalnym, przy czym obligatoryjnym
etapem w takim przypadku jest rozmowa kwalifikacyjna.
3b. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy lub testu wiedzy
i kompetencji w naborze prowadzonym w trybie zdalnym rozmowa kwalifikacyjna
prowadzona w tym trybie obejmuje dodatkowo weryfikację wiedzy lub wiedzy
i umiejętności, tak jak w przypadku testu wiedzy lub testu wiedzy i umiejętności
prowadzonego w ramach tradycyjnego postępowania kwalifikacyjnego.”,
d) w § 14 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „zastrzeżeniem
§ 12 ust. 3a i 3b.”;
2) wzór nr 4 do załącznika nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) wzór nr 4c do załącznika nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gabinetu Wojewody, dyrektorom
wydziałów i dyrektorom biur oraz kierownikom innych komórek organizacyjnych
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Dyrektor Generalny
(-) Jacek Woźniak

UZASADNIENIE
Wydanie zarządzenia zmieniającego „Procedurę naboru na stanowiska niebędące
wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu” umożliwi realizację naborów w trybie zdalnym, w przypadku braku możliwości
przeprowadzenia postępowania w ramach bezpośredniego spotkania z kandydatami.
Wprowadzone zmiany pozwalają na prowadzenie naborów z zachowaniem
niezbędnego reżimu sanitarnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii.
Ponadto, stanowią one realizację zaleceń zawartych w Zarządzeniu nr 6 Szefa Służby
Cywilnej z dna 13 marca 2020 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi
w służbie cywilnej, zgodnie z którym zaleca się, aby wewnętrzne procedury naboru
przewidywały umożliwienie kandydatom udziału w naborze za pomocą elektronicznych
środków łączności (np. przez internet).
W zarządzeniu doprecyzowano również zasady składania dokumentów aplikacyjnych
za pośrednictwem aplikacji internetowej.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.
Ponadto nie stwierdza się możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w związku
z wprowadzeniem tego aktu.

Poznań, dnia 25 maja 2020 r.

Dyrektor Biura
Organizacyjno-Administracyjnego
(-) Małgorzata Drygas

