
 
 
 
 

Prezydent Miasta Legnicy 
ogłasza konkurs na wolne stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy 

 
Nazwa i adres organizatora konkursu: 

Urząd Miasta Legnica, 
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica 

 
I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria 
formalne: 
wymagania niezbędne: 

1/ wymogi określone w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych 
(Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.), 

2/ posiadać wykształcenie wyższe, 
3/ legitymować się co najmniej 5-letnim stażem pracy,  
 

 wymagania dodatkowe: 
1/ komunikatywność i otwartość w kontaktach międzyludzkich, 
2/ umiejętność kierowania dużym zespołem, 
3/ umiejętność dobrej organizacji pracy, 
4/ dyspozycyjność, obowiązkowość i odpowiedzialność, 
5/ posiadanie prawa jazdy kat. B,  
6/ znajomość ustaw: o strażach gminnych, o samorządzie gminnym, Kodeks 

postępowania 
administracyjnego wraz z przepisami wykonawczymi do nich, 

7/ znajomość języka angielskiego. 
 
II. Zadania wykonywane na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej 

 
Zarządzanie i  reprezentowanie Straży Miejskiej w Legnicy. 

 
III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej  
w Legnicy 

 Praca na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej: 
a/ związana jest z zarządzaniem dużym zespołem pracowniczym i dysponowaniem 
środkami publicznymi, 
b/ wykonywana jest także z wykorzystaniem środków określonych w art.14 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.). 

 
IV. osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć następujące dokumenty 

1/ list motywacyjny, 
2/ pełny życiorys zawodowy, 
3/ koncepcję funkcjonowania Straży Miejskiej w Legnicy wraz z harmonogramem 

wdrożenia działań, 
4/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
5/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa 

pracy, 
6/ kopie dowodu osobistego, książeczki wojskowej i prawa jazdy, 



7/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystania z pełni praw publicznych, 

8/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane 
z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe 
(w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia 
zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego), 

9/ oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), 

10/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy. 

 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym 
i numerem telefonu oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej 
w Legnicy”, w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica 
w terminie do dnia 20 lutego 2012r. 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legnicy. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


