
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy  

 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora 
ds. windykacji i analiz w wymiarze 0,5 etatu, 

w dziale budżetowo - administracyjnym  
Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 

 
 
Nazwa i adres organizatora konkursu: 

  Zarząd Dróg Miejskich, 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2  
I. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria: 

1.Wymagania niezbędne: 

a) wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych 

(Dz.U. z 2008r., Nr 223 poz. 1458), 

b) wykształcenie wyższe,  

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

e) znajomość przepisów ustaw:  

- o finansach publicznych, 

- o rachunkowości, 

- o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

- o drogach publicznych, 

- kodeks postępowania administracyjnego, 

f) znajomość rozporządzeń do wyżej wymienionych ustaw, 

g) praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office  

(WORD, EXCEL). 

2.Wymagania dodatkowe: 

a)  umiejętność pracy w zespole, 

b)  komunikatywność. 

II. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć: 
1. list motywacyjny, 

2. pełny życiorys zawodowy, 

a)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

b) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym 

świadectwa pracy, 

c) kserokopię dowodu osobistego, 

d) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 

oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji, 

f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe  

(w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia 

zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego). 

III. Zakres zadań na stanowisku podinspektora ds. windykacji i analiz w dziale 

budżetowo - administracyjnym Zarządu Dróg Miejskich: 
1. przygotowanie umów cywilno – prawnych z przewoźnikami na korzystanie  

z przystanków, w związku z zatrzymywaniem się środków transportu oraz naliczanie 

opłat, 



2. przygotowanie umów z przewoźnikami, w związku z ponoszeniem kosztów 

związanych z zamieszczaniem informacji dot. rozkładów jazdy oraz podawaniem 

rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (z uwzględnieniem zmian), 

3. kontrolowanie zatrzymań środków transportu na przystankach komunikacyjnych  

i nadzór nad przewoźnikami (zgodnie z umową), 

4. prowadzenie  czynności dotyczących kontroli i windykacji należności zgodnie  

z obowiązującymi przepisami m.in. z zakresu: 

a) sprawdzania danych osobowych dłużników, 

b) naliczanie odsetek wynikających z umów, 

c) sporządzanie wezwań do zapłaty oraz prowadzenie ewidencji, 

d) sporządzanie i kierowanie zapytań do organów egzekucyjnych o etap realizacji  

wg zaistniałych potrzeb, 

e) analizy wykazu należności nierozliczonych, 

f) prowadzenie dokumentacji związanej z umorzeniami należności oraz prowadzenie 

dokumentacji związanej z rozłożeniem należności na raty zgodnie 

zobowiązującymi przepisami. 

 

IV. Warunki pracy na stanowisku podinspektora ds. windykacji i analiz w dziale 

budżetowo - administracyjnym Zarządu Dróg Miejskich: 
1. praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych 

urządzeń biurowych. 

2. stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na III piętrze w budynku 

przy ul. Mickiewicza 2,  do którego dostęp jest jedynie poprzez klatkę schodową. 

 

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem 

zwrotnym i dopiskiem „konkurs na stanowisko podinspektora ds. windykacji i analiz w dziale 

budżetowo - administracyjnym Zarządu Dróg Miejskich” do 24 stycznia 2014 roku w pokoju 

nr 30 Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy przy  ul. Mickiewicza 2. 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

 


