
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gorzowie Wielkopolskim 
ogłasza z dniem 28 kwietnia 2020 r. 

nabór kandydatów
na stanowisko asystenta sędziego (2 etaty)

konkurs na stanowisko asystenta sędziego odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. 
i' giidz. lO"*’ w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 
\\ ielkopolskim, ul. J. Dąbrowskiego 13.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego, szczegółowy sposób i tryb 
in /eprowadzania konkursu oraz wymagania stawiane kandydatom określają: art. 27 a § 1 
uslawN z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. 
r.2019.2167 t.j.) w zw. z art. 6 § 1 pkt. 1-3 powołanej wyżej ustawy. Rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz.1228) oraz Zarządzenie 
111 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie 
ir> Ini przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich 
saditch administracyjnych.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
!. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
2. nieskaziielny charakter,
.V ukiMiczenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub 

zagranicznych uznanych w Polsce.

!)(» zgłoszenia kandydat dołącza:
1. w niosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2. w husnorecznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3. or\ginal lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie 

slLidiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu 
zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo 
oiyginal lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie 
zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

4. o^wiadcz.enie. że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo 
ścigane z. oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw' 
c\wiln>ch i obywatelskich,

(i. aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 
osobistych.
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na 
potrzeby konkursu.



l)u /Spłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje 
i Osiągnięcia.

Do /spłoszenia prosimy dołączyć oświadczenia jak w załączniku.

Osoby zainteresowane powinny złożyć wymagane dokumenty bezpośrednio w 
siedzibie Sądu (Biuro Podawcze) lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę 
konkursu-nr: Kd-1135-1/20 w terminie do dnia 28 maja 2020 r, na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wiełkopołskim 
ul. J. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

W pr/\ padku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę 
stempla pocztowego. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kand\daci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do etapu 
pisemnego konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu 
konkursu - poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska 
kaiKt\datów na tablicy informacyjnej Sądu i w Biuletynie Informacji Publicznej. W ten sam 
sposób będą podawane wszystkie inne informacje dotyczące konkursu tj.: lista kandydatów 
/ak\\alifikowanych do etapu trzeciego konkursu oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej- 
pt) /akońc/eniu części pisemnej i sprawdzeniu prac przez Komisję konkursową.

Konkurs

stanowisko asystenta sędziego zostanie przeprowadzony zgodnie zKv)!ikurs na
lo/por/ądzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie 
przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013.1228) oraz 
/ar/ad/eniom nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r.

'.prawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego 
wojewódzkich sądach administracyjnych.

w

w

konkurs przeprowadzony zostanie w 3 etapach:

I. etan pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia 
w > mogów formalnych przystąpienia do konkursu - bez udziału kandydatów,

2. etan drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego 
IM a/ procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu 
pr/ed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego, oraz praca pisemna na jeden 
/ dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, 
\^\ Orany przez kandydata - uczestniczą kandydaci, którzy spełnili wymagania 
formalne,



etan trzeci - rozmowa kwalifikacyjna - uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali 
d()t>chczas co najmniej 29 punktów w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

/clos/enia nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną 
/u rocone kandydatom po upływie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Ihe/e^ Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie W^iełkopolskim przewiduje 
uiwui/enie listy rezerwowej kandydatów, spełniających wymogi do zatrudnienia na 
si.iiiowisku asystenta sędziego, a także zastrzega możliwość unieważnienia konkursu oraz 
/miiiiię terminu przeprowadzenia konkursu z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w 
/uia/ku / regulacjami prawnymi dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego.

1 >oJaikowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 95-73-30-793.
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Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
na stanowisko...............................................................................
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wikp.

Treść klauzuli

Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.l lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

data imię i nazwisko kandydata do pracy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż:

I administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Gorzowie WIkp. ul. Dąbrowskiego 13,

: kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod(S)gorzow.wsa.gov.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji - 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4; Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku, w którym 
konkurs zostanie zakończony (oryginały dokumentów zostaną odesłane pocztą po 
zakończonym konkursie),
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ,

(> posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO, gdy uzna 
Pan/Pani, ze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, 

s podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne.

Potwierdzam zapoznanie się z Klauzula informacyjna

Data Podpis kandydata do pracy


