
PREZES
WOJEWODZKIEGO S^DU ADMINISTRACYJNEGO 

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ogtasza z dmem 22 lipca 2021 r. 
nabor kandydatow

na stanowisko asystenta s^dziego (1 etat)

Konkurs na stanowisko asystenta sedziego odb^dzie si? w dniu 22 wrzesnia 2021 r. o 
godz. 10®*^ w siedzibie Wojew6dzkiego S^du Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, 
ul. J. D^browskiego 13.

Zakres zadah wykonywanych na stanowisku asystenta s?dziego, szczegolowy sposob i tryb 
przeprowadzania konkursu oraz wymagania stawiane kandydatom okreslaj^: art. 27 a § 1 
ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju s^dow administracyjnych (Dz. U.2021.137 
t.j.) w zw. z art. 6 § 1 pkt. 1-3 powolanej wyzej ustawy, Rozporz^dzenie Ministra 
Sprawiedliwosci z dnia 14 pazdziemika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko asystenta s?dziego (Dz. U. z 2013 r. poz.1228) oraz Zarz^dzenie nr 4 Prezesa 
Naczelnego S^du Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu 
przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta s?dziego w wojewodzkich s^dach 
administracyjnych.

Kandydat powinien spelniac nast?puj^ce wymagania:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z petni praw cywilnych i obywatelskich,
2. nieskazitelny charakter,
3. ukonczenie wyzszych studiow prawniczych w Polsce i uzyskanie tytulu magistra lub 

zagranicznych uznanych w Polsce.

Do zgtoszenia kandydat doi^cza:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta s?dziego,
2. wlasnor?cznie sporz^dzony ^ciorys i informacj? o przebiegu kariery zawodowej,
3. oryginal lub urz?dowo poswiadczony odpis dokumentu potwierdzaj^cego ukonczenie 

studiow wyzszych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytulu 
zawodowego magistra albo za^wiadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo 
oryginal lub iirz?dowo poswiadczony odpis dokumentu potwierdzaj^cego ukonczenie 
zagranicznych studiow wyzszych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie odr?bnych przepisow,

4. oswiadczenie, ze wobec kandydata nie jest prowadzone post?powanie o przest?pstwo 
scigane z oskarzenia publicznego lub przest?pstwo skarbowe,

5. oswiadczenie, ze jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z petni praw 
cywilnych i obywatelskich,

6. aktualn^ fotografi? zgodn^ z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodow 
osobistych,

7. oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na 
potrzeby konkursu.

8. klauzul? zgody i klauzul? informacyjn^ dla kandydatdw do pracy w Wojewodzkim S^dzie 
Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim dla celow post?powania rekrutacyjnego (w 
zat^czeniu).

Do zgtoszenia kandydat moze dot^czyc dokumenty potwierdzaj^ce dodatkowe kwalifikacje i
osi^gni^cia.



Do zgloszenia prosimy dot^czyd o^wiadczenia jak w zai^zniku.

Osoby zainteresowane powinny zlo^c wymagane dokumenty bezposrednio w siedzibie 
S^du (Biuro Podawcze) lub drog^ pocztow^ z powolaniem si^ na sygnatur^ konkursu - 
nr: Kd-1135-1/21 w terminie dodnia 03 wrzesnia 2021 r. na adres:

Wojewodzki S^d Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim 
ul. J. D^browskiego 13, 66-400 Gorzow Wielkopolski

W przypadku nadania dokumentow drog^ pocztow^ za dat^ ich ziozenia uwaza si? dat? 
stemplapocztowego. Zgloszenia przeslane po terminie nie b?d4 rozpatrywane.

Kandydaci spelniaj^cy wymogi formalne zostan^ powiadomieni o dopuszczeniu do etapu 
pisemnego konkursu nie po^ej niz na 7 dni przed terminem rozpocz?cia tego etapu konkursu 
- poprzez umieszczenie listy kandydatow zawieraj^cej imiona i nazwiska kandydatow na 
tablicy informacyjnej S^du i w Biuletynie Informacji Publicznej. W ten sam sposob b?d4 
podawane wszystkie inne informacje dotycz^ce konkursu tj.: lista kandydatow 
zakwalifikowanych do etapu trzeciego konkursu oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej - po 
zakonczeniu cz?sci pisemnej i sprawdzeniu prac przez Komisj? konkursow^.

Konkurs

stanowisko asystenta s?dziego zostanie przeprowadzony zgodnie zKonkurs na
rozporz^dzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 14 pazdziemika 2013 r. w sprawie 
przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta s?dziego (Dz. U. 2013.1228) oraz 
Zarz^dzeniem nr 4 PrezesaNaczelnego S^du Administracyjnego z dnia21 stycznia2014r. 
w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta s?dziego 
w wojewodzkich s^dach administracyjnych.

Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 etapach:

1. etap pierwszv - wst?pna weryfikacja zgloszen kandydatow pod k^tem spelnienia 
wymogow formalnych przyst^pienia do konkursu - bez udziahi kandydatow,

2. etap drugi - test obejmuj^cy 36 pytan z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz 
procesowego, a takze prawa o ustroju s^dow administracyjnych i prawa o post?powaniu przed 
s^dami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego, oraz praca pisemna na jeden z 
dwoch tematow z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, 
wybrany przez kandydata - uczestnicz^ kandydaci, ktorzy spetnili wymagania formalne,
3. etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna - uczestnicz^ kandydaci, ktorzy uzyskali 
dotychczas co najmniej 29 punkt6w w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

Zgloszenia nie spelniaj^ce wymogow formalnych oraz zlozone po terminie zostan^ 
zwrocone kandydatom po uplywie 30 dni od zakohczenia post?powania konkursowego.

Prezes Wojewodzkiego S^du Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim przewiduje 
utworzenie listy rezerwowej kandydatow, spelniaj^cych wymogi do zatrudnienia na stanowisku 
asystenta s?dziego, a takze zastrzega mozliw’osc uniewaznienia konkursu oraz zmian? terminu 
przeprowadzenia konkursu z uzasadnionych przyczyn, w szczegolnosci w zwi^ku z 
regulacjami prawnymi dotyczqcymi zagrozenia epidemiologicznego.

Dodatkowe informacje uzyskac moina pod numerem telefonu 95-73-30-793.
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Klauzula zgody i klauzula informacyjna dia kandydatdw do pracy
na stanowisko...............................................................................
w Wojewodzkim S^dzie Administracyjnym w Gorzowie WIkp.

Tresc klauzuli

Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.l lit. a rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, wyrazam zgod^ na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

imi^ i nazwisko kandydata do pracydata

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuj^, iz:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewodzki S^d Administracyjny w1)
Gorzowie WIkp. ul. Dgbrowskiego 13,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - {od@gorzow.wsa.gov.pl.
Pani/Pana dane osobowe b^d^ przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji - 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogolnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane b^dq przez okres 5 !at od kohca roku, w ktorym 
konkurs zostanie zakohczony {oryginaty dokumentowzostang odestane poczt^ po 
zakohczonym konkursie),
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b^d^ wyt^cznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa,
posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dost^pu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usuni^cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wnlesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniQcia 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, 
podanie danych osobowych Jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostatym 
zakresie jest dobrowolne.

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Potwierdzam zapoznanie sie z Klauzula informacvina

Podpis kandydata do pracyData
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