
 
  

Prezydent Miasta Legnicy 
ogłasza konkurs na wolne stanowisko poborcy w Referacie Egzekucji w 

Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy 
 

Nazwa i adres organizatora konkursu: Urząd Miasta Legnica, 59 - 220 Legnica, 
Plac Słowiański 8 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne: 
Wymagania konieczne: 
1/ wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458), 
2/ wykształcenie średnie – o specjalności umoŜliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku 

poborcy, 
3/ posiadać znajomość przepisów w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji, 
4/ bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie programów MS Office. 
Wymagania poŜądane: 
1/ posiadać doświadczenie w stosowaniu przepisów w zakresie postępowania egzekucyjnego 

w administracji, 
2/ umiejętność pracy w zespole, 
3/ dyspozycyjność i komunikatywność, 
4/ odporność na stres, 
5/ duŜa kultura osobista. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złoŜyć: 
1/ list motywacyjny,  
2/ pełny Ŝyciorys zawodowy, 
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa 
       pracy, 
5/ kserokopię dowodu osobistego, 
6/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystania z pełni praw publicznych, 
7/ oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji, 
8/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane 

z oskarŜenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe ( w przypadku 
zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego 
Rejestru Karnego ). 

 
Do obowiązków poborcy naleŜy prowadzenie egzekucji u zobowiązanych na podstawie 
przydzielonych tytułów wykonawczych, a mianowicie: 
1/ pobieranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanych i rozliczanie egzekwowanych kwot, 
2/ dokonywanie zajęć rzeczy ruchomych, następnie ich zwózek i sprzedaŜy w drodze 

licytacji publicznej, 
3/ spisywanie protokołów o stanie majątkowym zobowiązanych, 
4/ załatwianie wszystkich prac biurowych oraz wykonywanie innych czynności związanych 

z postępowaniem egzekucyjnym w administracji. 
 

Oferty konkursowe naleŜy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i dopiskiem "Konkurs na stanowisko poborcy” do dnia 28 marca 2011 r. w kancelarii Urzędu 
Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy. 
Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 


