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Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
poszukuje dwóch  kandydatów na stanowisko 

starszego inspektora w Departamencie Budżetu i Finansów 
w Wydziale Abonamentu RTV 

 
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa dwóch nieobecnych pracowników Biura KRRiT  

(umowa na zastępstwo) 
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat  
 
Liczba stanowisk pracy: 2 
 
Adres urzędu: 
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Skwer Kardynała S. Wyszyńskiego 9 
01-015 Warszawa 
 
Miejsce wykonywania pracy: 
ul. Sobieskiego 101 
00-763 Warszawa 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
 

 analiza pism w sprawach opłat abonamentowych i udzielanie na nie odpowiedzi, 

  analiza wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat      
abonamentowych, 

  prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie umarzania lub rozkładania na 
raty zaległości w płatności opłat abonamentowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 
kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, 

 udzielanie abonentom wyjaśnień i informacji w sprawach opłat abonamentowych  
podczas rozmów telefonicznych, 

 przyjmowanie interesantów składających pisma lub wnioski o umorzenie lub rozłożenie 
zaległości w płatności opłat abonamentowych. 

 
Wymagania niezbędne: 
 
Wykształcenie: wyższe magisterskie (preferowane: prawo, administracja, ekonomia, socjologia)         
Doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy 
 
Pozostałe wymagania niezbędne: 

 znajomość ustawy o opłatach abonamentowych, 

 znajomość kpa,  

 znajomość aspektów prawnych i ekonomicznych rynku mediów elektronicznych, 

 umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia i wyciągania wniosków, 

 łatwość pisania tzw. lekkie pióro, 

 umiejętność pracy w środowisku pakietu Microsoft Office,  
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 umiejętność organizacji pracy, 

 odporność na stres. 
 
Wymagania dodatkowe: 

 doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, 

 systematyczność, dokładność i odpowiedzialność, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 cierpliwość i życzliwość, 

 komunikatywna znajomość języka angielskiego. 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 list motywacyjny, 

 życiorys, 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 
celów rekrutacyjnych, 

 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

 kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (m.in. świadectwa 
pracy), 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia. 
 
Kopie innych dokumentów: 

 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, 
którzy zamierzają złożyć aplikację, 

 kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności. 
 
 
Termin składania dokumentów: 
  12  kwietnia 2013 r. 
 
Miejsce składania dokumentów: 
Oferty należy przesłać na adres: 
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9 
01-015 Warszawa 
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT 
z dopiskiem „rekrutacja-starszy inspektor-WARTV-zastępstwo”. 
 
Inne informacje: 
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail. 
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania 
określone w niniejszym ogłoszeniu. 
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla 
pocztowego. 
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie 
pozostałe oferty z wyjątkiem wybranych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. 


