
 
Prezydent Miasta Legnicy 

ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. obronnych i bazy    
sprzętowej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej 

Urzędu 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.08.223.1458 ),  
2/ wykształcenie wyŜsze,  
3/ 3 - letni staŜ pracy. 

 
Wymagania poŜądane: 

1/  dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, 
EXCEL ). 

2/  znajomość aktów prawnych normujących działalność gminy i powiatu w zakresie spraw  
obronnych, 

3/  doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania i postępowania z dokumentami 
niejawnymi. 

 
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 zadań inspektora ds. obronnych i bazy sprzętowej w Wydziale Zarządzania 
Kryzysowego i Obrony Cywilnej naleŜy: 
1/ planowanie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej wynikających z Planu 

operacyjnego funkcjonowania miasta Legnicy w warunkach zewnętrznego zagroŜenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

2/ przygotowanie i prowadzenie dokumentacji głównego stanowiska kierowania 
w dotychczasowym miejscu pracy ( DMP ) oraz zapasowego miejsca pracy Urzędu 
( ZMP ), 

3/ udział w aktualizacji „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta na czas 
wprowadzenia wyŜszych stanów gotowości obronnej państwa, 

4/ prowadzenie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej, 



5/ okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym 
i obrony cywilnej, 

6/ przygotowywanie sprzętu do przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji. 
 
Oferty konkursowe naleŜy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i dopiskiem "Konkurs na stanowisko inspektora ds. obronnych i bazy sprzętowej w Wydziale 
Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej " do dnia 26 sierpnia  2010 r. w kancelarii 
Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8. 


