
Zarządzenie  Nr 51/2019 

Marszałka Województwa Opolskiego 

z dnia 17 maja 2019 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmiany do Regulaminu zasad naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne 

stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego, j. t. - Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 27 stycznia 

2009 r., z późniejszymi zmianami - Zarządzenia: Nr 118/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r., 

Nr 147/2009 z dnia 30 września 2009 r., Nr 61/2011 z dnia 02 maja 2011 r., Nr 188/2011 

z dnia 25 listopada 2011, Nr 60/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 67/2018 z dnia 

10 lipca 2018 r. 

 

 Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512); art. 7 pkt 3 w związku z art. 11-15, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.), art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz art. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730). 

 

zarządzam, co następuje 

 

§ 1 

 

Wprowadzam nowe brzmienie Załącznika Nr 1 C do ww. Regulaminu, zgodnie z załączoną treścią. 

   

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 04 maja 2019 r. 

 

Marszałek 

Województwa Opolskiego  

Andrzej Buła 

 


