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Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gorzowie Wielkopolskim 
ogłasza z dniem 28 lipca 2020 r. 

konkurs na staż urzędniczy
(stanowisko: referent stażysta - 2 etaty w pełnym wymiarze)

Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gorzowie Wielkopolskim, 

ul. J. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje:

1. Wprowadzanie danych o stanie spraw do systemu komputerowego oraz kontrola 
wprowadzonych danych.

2. Rozpisywanie terminów rozpraw łącznie z wykonaniem zarządzenia o wyznaczeniu 
terminu rozpraw, sporządzanie wokand.

3. Wykonywanie zarządzeń sędziów.
4. Kontrola spraw oczekujących na uzupełnienie braków formalnych.
5. Dołączanie do akt spraw korespondencji wpływającej.
6. Przedstawianie akt na posiedzenia niejawne.
7. Czuwanie nad terminowością spraw oczekujących na stwierdzenie prawomocności, 

oczekujących na zwrotne poświadczenie odbioru.
8. Protokołowanie na rozprawach.
9. Przepisywanie uzasadnień orzeczeń.
10. Doręczanie stronom odpisów orzeczeń.
11. Anonimizacja orzeczeń sądowych.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest 
konkurs.

1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
2. Nieposzlakowana opinia.
3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
4. Przeciwko kandydatce/ kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Wykształcenie co najmniej średnie.
7. Obywatelstwo polskie.



Wymagania dodatkowe.

1. Zatrudnienie lub praktyka na podobnym stanowisku w sądach lub w organach 
administracji publicznej.

2. Umiejętność prawidłowego redagowania pism.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Znajomość techniki pracy biurowej w tym umiejętność posługiwania się sprzętem 

komputerowym (w zakresie pakietu biurowego MS Office, poczty ełektronicznej, 
sprawne pisanie na komputerze) oraz obsługi innych urządzeń biurowych.

5. Wiedza z zakresu prawa administracyjnego, postępowania przed sądami 
administracyjnymi oraz ustroju sądów administracyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia.

ł. Zgłoszenie na konkurs z podaniem danych kontaktowych.
2. Życiorys.
3. Informacj a o przebiegu pracy zawodowej.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
5. Oświadczenia dotyczące:

- posiadania obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niekaralności,
- że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Wojewódzkim 

Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim dla celów postępowania 
rekrutacyjnego (w załączeniu).

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach:

I etap - Wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymogów 
formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap - Praktyczne sprawdzenie umiejętności - 8 września 2020 r. obejmujące:

ł. test wiedzy z zakresu następujących aktów prawnych:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 
t.j. ze zm.)

- ustawa z dnia 25 łipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2167 t.j. ze zm.)

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 t.j. ze zm.)

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin 
wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1177 ze zm.)

2. sprawdzian umiejętności pisania na komputerze.

III etap - Rozmowa kwalifikacyjna - 9 września 2020 r.



Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do dnia 14 sierpnia 2020 r. w Biurze 
Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, bądź 
przesłać pocztą na adres:

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

z dopiskiem „konkurs na staż urzędniczy”

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę 
stempla pocztowego.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do 11 etapu konkursu 
zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej do 4 września 2020 r.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel: 95-73-30-793
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Klauzula informacyjna dla pracowników 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie WIkp.

Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Gorzowie Wlkp. ul. Dąbrowskiego 13,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod(q)Rorzow.wsa.fiov.pl.
3) celem przetwarzania jest:

a) zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie bezpieczeństwa pracy i mienia poprzez 
monitoring wizyjny i monitoring systemów informatycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 
lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz

b) zapewnienie świadczeń
c) wewnętrzna identyfikacja wizualna, kontrola dostępu, kształcenie, organizacja 

wyjazdów służbowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa,

- podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu 
Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn analitycznych, statystycznych oraz 
do momentu odwołania zgody

6) 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,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO, gdy uzna 
Pan/Pani, ze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

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

Potwierdzam zapoznanie się z Klauzula informacyjną

Data:
Podpis osoby, której dane dotyczą


