
Prezydent Miasta Legnicy 
ogłasza konkurs na wolne stanowisko Miejskiego Rzecznika Konsumentów 

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: 
a/  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, ze zm.), 

2/ wymogi określone w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.(Dz. U. Nr 50, poz. 
331 ze zm.) o ochronie konkurencji i konsumentów, a mianowicie wykształcenie 
wyŜsze, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne i co najmniej pięcioletnią 
praktykę zawodową, 

b/ wymagania dodatkowe: 
1/ umiejętność dobrej organizacji pracy, 
2/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie  MS Office 

( WORD, EXCEL ), 
3/ komunikatywność. 

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 ). 

Zadania miejskiego rzecznika konsumentów określone w art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, a mianowicie: 

1/ zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej 
w zakresie ochrony interesów konsumentów, 

2/ składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego 
w zakresie ochrony interesów konsumentów, 

3/ występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 
konsumentów, 

4/ współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 

5/ wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji 
i konsumentów. 

Oferty konkursowe naleŜy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Miejskiego Rzecznika Konsumentów” 
do dnia 31 sierpnia 2011 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 
w Legnicy. Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 


