
Zarządzenie nr 97/6/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  25/10/2013  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
10 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie
Miasta Lublin

Na podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w związku z art. 11-15 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 902 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin 
z  dnia  24  lutego 2011 r.  w sprawie  nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miasta Lublin (j.t.  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 października 
2017 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W  Regulaminie  naboru  na  wolne  stanowiska  urzędnicze,  w  tym  kierownicze 
stanowiska  urzędnicze  w  Urzędzie  Miasta  Lublin  stanowiącym  załącznik  do 
zarządzenia nr 25/10/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 października 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym 
kierownicze  stanowiska  urzędnicze  w  Urzędzie  Miasta  Lublin  zmienionym 
zarządzeniem  nr  102/3/2016  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  24  marca  2016  r. 
wprowadzam następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku ponownego wszczęcia naboru ust. 1 i 2 nie stosuje się, o ile 
     załącznik  nr 1 lub załącznik nr 2 do Regulaminu nie wymaga modyfikacji. 
     Jeżeli  wnioskujący  o nabór  nie  zgłosi  w  Biurze  Kadr  chęci  modyfikacji 
     wniosku o wszczęcie naboru lub opisu stanowiska pracy, Dyrektor Biura Kadr 
     ponawia nabór bez zmian.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ogłoszenie  o  naborze  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  umieszcza  się
     w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lublin.eu) oraz na Elektronicznej 
     Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin. Wzór ogłoszenia o naborze na wolne 
     stanowisko urzędnicze stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Nr dokumentu Mdok: 78964/06/2018 strona 1 z 2

http://www.bip.lublin.eu/


„2. Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy  złożyć  w  Biurze  Obsługi 
     Mieszkańców lub Biurze Kadr  albo przesłać  pocztą na adres:  Biuro Kadr, 
     Urząd Miasta Lublin,  plac Litewski  1,  20-080 Lublin  w zamkniętej  kopercie 
     A4  oznaczonej  czytelnym  imieniem  i  nazwiskiem  z dopiskiem:  „Dotyczy 
     naboru  na  stanowisko:  [nazwa  stanowiska  urzędniczego] 
     w Wydziale/Biurze  [nazwa  wydziału  lub  biura]  w  Departamencie  [nazwa 
     departamentu] Urzędu Miasta Lublin”.”;

4) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku, gdy pierwsze miejsce zajmuje więcej niż jeden kandydat, do 
     zatrudnienia  wskazuje  się  kandydata,  który w największym stopniu  spełnił 
     wymagania dodatkowe.”;

5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli  kandydat,  który  w  selekcji  końcowej  kandydatów  został  wybrany 
     z pięciu  najlepszych  kandydatów,  zrezygnuje  z  podjęcia  zatrudnienia, 
     Prezydent Miasta może wybrać do zatrudnienia na tym samym stanowisku 
     kolejnego  kandydata,  spełniającego  warunki  określone  w  §  12  ust.  3 
     niniejszego Regulaminu. § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

6)  w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Informację  o  wyniku  naboru  upowszechnia  się  w  Biuletynie  Informacji 
     Publicznej  (www.bip.lublin.eu)  oraz  na  Elektronicznej  Tablicy  Ogłoszeń 
     Urzędu Miasta Lublin przez okres co najmniej 3 miesięcy.”;

7) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19

             Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się w przypadku umowy 
        zawartej na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika oraz przy 
        zatrudnianiu na stanowiska pomocnicze i obsługi.”.

§ 2 

Załączniki nr 1, 3, 7 i 16 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, 
w  tym  kierownicze  stanowiska  urzędnicze  w  Urzędzie  Miasta  Lublin  otrzymują 
brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

      (-) Krzysztof Żuk

   Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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