
Prezydent Miasta Lublin

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta Lublin

plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

2. Nazwa stanowiska urzędniczego:
radca prawny

3. Departament:
Departament Prezydenta

4. Wydział/Biuro:
Biuro Obsługi Prawnej

5. Nazwa stanowiska pracy zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu:
wieloosobowe stanowisko pracy radca prawny

6. Liczba lub wymiar etatu:
2

II. Informacja:
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali 

wybrani:
 Pani Joanna Kopieniak-Bodio, zam. w Lublinie,
 Pan David Baron, zam. w Lublinie.

III. Uzasadnienie:
Wybrani kandydaci na ww. stanowisko spełnili wszystkie wymagania niezbędne 

określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadają wykształcenie wyższe prawnicze oraz 
aktualne  uprawnienia  do  wykonywania  zawodu  radcy  prawnego.  Posiadają  dużą 
wiedzę  z  zakresu  znajomości:  ustawy  o  samorządzie  gminnym  oraz  ustawy 
o samorządzie  powiatowym,  podstaw  Kodeksu  postępowania  administracyjnego, 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i  zakresu  działania  archiwów  zakładowych,  znajomości  prawa:  administracyjnego, 
cywilnego,  gospodarczego,  finansowego,  europejskiego,  zamówień  publicznych, 
postępowań  sądowych  i  administracyjnych,  kontroli  i  nadzoru  nad  jednostkami 
samorządu  terytorialnego,  procedur  związanych  z  pozyskiwaniem przez  samorządy 
terytorialne funduszy unijnych oraz umiejętność obsługi komputera.

Informację o wyniku naboru na ww. stanowisko upowszechnia się w Biuletynie 
Informacji  Publicznej  (www.bip.lublin.eu)  oraz  na  Elektronicznej  Tablicy  Ogłoszeń 
Urzędu Miasta Lublin przez okres co najmniej 3 miesięcy.
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IV. Informację przekazał:

Dyrektor Biura Kadr Urzędu Miasta Lublin
Lublin, 26.10.2018 r.
…........................................................................

(miejscowość, data)

z up. Prezydenta Miasta Lublin
/-/ Elżbieta Maciak

Dyrektor Biura Kadr
…......................................................................  

(podpis osoby upoważnionej)

Znak sprawy:KD-NS-I.210.1.2018 Lublin, 26.10.2018 r.
Nr dokumentu Mdok: 139480/10/2018 Strona 2 z 2


