
  
Prezydent Miasta Legnicy 

ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. windykacji w Wydziale Finansowym. 

 
Nazwa i adres organizatora konkursu: Urząd Miasta Legnica, 59 - 220 Legnica, 
Plac Słowiański 8 

 
I.  Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria 

formalne: 
Wymagania niezbędne:  
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 zmianami), 
2/ wykształcenie wyŜsze,  
3/ co najmniej 3 – letni staŜ pracy. 

Wymagania dodatkowe: 
1/ dobra znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  
2/ dobra znajomość przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o  opłacie skarbowej, 
3/ dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office. 
4/ komunikatywność, 
5/ umiejętność pracy z ludźmi. 

 

II. Osoby zainteresowane udziałem w naborze 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), 

9/ kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 
2 ustawy o pracownikach samorządowych – zobowiązani są do złoŜenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

 
III. Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. windykacji w Wydziale Finansowym. 

1/ wystawianie i wysyłanie upomnień za zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, 
2/ wystawianie i kierowanie do egzekucji tytułów wykonawczych dotyczących podatków, 

opłat lokalnych oraz mandatów karnych, 
3/ prowadzenie ewidencji wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych, 
4/ prowadzenie ewidencji analitycznej opłaty skarbowej oraz załatwianie spraw w tym 

zakresie, 
5/ windykacja naleŜności od właścicieli pojazdów usuniętych z drogi, 



6/ obsługa wniosków kierowanych z Urzędu Skarbowego w sprawach karty podatkowej, 
podatku od spadków i darowizn, wymagających wydania postanowień, 

7/ sporządzanie sprawozdawczości.  
 
IV. Warunki pracy na stanowisku inspektora ds. windykacji w Wydziale Finansowym. 

1/ praca w warunkach biurowych oraz związana z wykorzystaniem komputera i innych 
urządzeń biurowych, 

2/ stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze w budynku przy 
pl. Słowiańskim 8, który wyposaŜony jest w windę. 

 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Legnicy, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
za luty 2012 roku wynosi powyŜej 6%. 
 
Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
"Nabór na stanowisko inspektora ds. windykacji w Wydziale Finansowym” do dnia 30 marca 
2012 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy. 
 
Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
 

 
 
 


