
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy  

 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora 

administracyjnego w dziale budżetowo-administracyjnym 

 Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 

 

 

 
Nazwa i adres organizatora konkursu: 

  Zarząd Dróg Miejskich, 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10 

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 z póź.zm.), 

a) wykształcenie  wyższe i minimum roczny staż w jednostkach budżetowych, 

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

d) znajomość przepisów: 
- prawo zamówień publicznych, 

- kodeks postępowania administracyjnego, 

- kodeks cywilny, 

- ustawa prawo o ruchu drogowym, 

- ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, 

- ustawa prawo przewozowe, 

- ustawa o drogach publicznych, 

-ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 

f) znajomość przepisów wykonawczych 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  inspektora administracyjnego  w dziale budżetowo - 

administracyjnym Zarządu Dróg Miejskich: 

1. Realizacja zadań dotyczących usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenie spraw 

związanych z usuwaniem pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych oraz 

pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Realizacja zadań z zakresu dochodzenia roszczeń za uporządkowanie pasa 

drogowego zanieczyszczonego w wyniku wypadku drogowego. 

3. Realizacja zadań w zakresie utrzymania i nadzoru przystanków komunikacyjnych. 

4. Prowadzenie spraw w ramach Miejskiego Systemu Informacji (MSI) w Mieście 

Legnicy.  

5. Sporządzanie sprawozdawczości, wszelkich informacji i zestawień według 

zaistniałych potrzeb. 

6. Udział w procedurach zamówień publicznych związanych z zajmowanym 

stanowiskiem pracy. 

7. Prowadzenie nadzoru nad wykonaniem umowy dotyczącej obsługi płatnych miejsc 

postojowych w Legnicy, polegającego na kontroli tych miejsc w zakresie 

wynikającym z umowy oraz  współpracy z pracownikami działu technicznego ZDM. 

 

 

IV. Warunki pracy na stanowisku inspektora administracyjnego  w dziale budżetowo - 

administracyjnym Zarządu Dróg Miejskich: 

1. praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych 

urządzeń biurowych oraz  w terenie, 

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

przy ul. Wojska Polskiego 10, do którego dostęp jest jedynie poprzez klatkę 

schodową. 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Legnicy,  

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych za lipiec 2016 roku wynosi poniżej 6%. 

 

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs  

na stanowisko inspektora administracyjnego w dziale budżetowo - administracyjnym Zarządu 

Dróg Miejskich”, do dnia 19 sierpnia 2016 roku, w sekretariacie  Zarządu Dróg Miejskich  

w Legnicy przy  ul. Wojska Polskiego 10. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

 


