
Prezes
Wojew6dzkiego S^du Administracyjnego 

w Gorzowie Wielkopolskim
oglasza konkurs na wolne stanowisko referendarza s^dowego (1 etat).

Konkurs na stanowisko referendarza s^dowego odb^dzie si^ w dniu 20 pazdziemika 
2021 r. 0 godzinie 11°° w budynku Wojewodzkiego S^du Administracyjnego w Gorzowie 
Wielkopolskim ul. D^browskiego 13.

Szczegolowy sposob i tryb przeprowadzania konkursu reguluje rozporz^dzenie Ministra 
Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko 
referendarza s^dowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 769 t.j. ze zm.)

Kandydat na stanowisko referendarza s^dowego powinien spelniac wymagania okreslone 
w art. 27 § 1 w zw. z art. 6 § 1-3 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo p ustroju sqd6w 
administracyjnych (Dz. U. 2021 r. poz. 137 ze zm. ) zgodnie z ktorym na stanowisko 
referendarza s^dowego moze byd mianowany ten, kto:

1. ma obywatelstwo polskie i korzysta z pelni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukohczyi wyzsze studia prawnicze w Polsce i uzyskal tytul magistra lub 

zagraniczne uznane w Polsce,
4. pozostawal co najmniej trzy lata na stanowiskach zwi^anych ze stosowaniem lub 

tworzeniem prawa administracyjnego.

Do zgloszenia kandydat dol^cza:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza s^dowego,
2. zyciorys i informacjp 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 tytuhi 
zawodowego magistra albo za^wiadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo 
oryginal lub urzpdowo poswiadczony odpis dokiunentu, potwierdzaj^cego ukonczenie 
zagranicznych studiow wyzszych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie odr^bnych przepisdw,

4. dokumenty potwierdzaj^ce pozostawanie przez co najmniej trzy lata na stanowiskach 
zwi^zanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego,

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

6. trzy aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami 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 kandydatow do pracy w Wojewodzkim 
Sqdzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim dla cel6w postppowania 
rekrutacyjnego (w zal^czeniu).

Co zgloszenia kandydat moze dol^czyc dokumenty potwierdzaj^ce dodatkowe kwalifikacje 
i'osi^gni^cia.



Osoby zainteresowane powinny zlozyc wymagane dokumenty bezposrednio w siedzibie S^du 
(Biuro Podawcze) lub drog^ pocztowq z powoianiem si? na oznaczenie konkursu nr: Kd- 
1133-4/21 w terminie do dnia 30 wrzesnia 2021 r. na adres: Wojewodzki S^d 
Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim ul. J. D^browskiego 13, 66-400 Gorzow 
Wielkopolski.

W przypadku nad^ia dokument6w drog^ pocztow^ za dat? ich zlozenia uwaza si? dat? 
stempla pocztowego. Zgloszenia przeslane po terminie nie b?d4 rozpatr5^ane.

Kandydaci, spelniaj^cy wymogi formalne zostan^ powiadomieni o dopuszczeniu do konkursu 
nie pozniej niz 7 dni przed rozpocz?ciem konkursu - poprzez umieszczenie listy kandydat6w 
zawieraj^cej imiona i nazwiska na tablicy informacyjnej S^du i w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Stosownie do rozporz^dzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie 
przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sqdowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 769) 
konkurs na stanowisko referendarza s^dowego przeprowadzany jest w formie pisemnej, praca 
konkursowa sklada si? z dwoch cz?sci:

1. testu jednokrotnego wyboru, obejmuj^cego 60 pytan,
2. trzech kazusow.

z zastrzezeniem, iz praca konkursowa obejmowac b?dzie pytania z zakresu:

1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 78, poz. 483 ze zm.).

2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s^dami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 t.j. ze zm.).

3. Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju s^ddw administracyjnych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 137 t.j. ze zm.).

4. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s^ddw powszechnych (Dz. U. z 
2020 r. poz. 2072 t.j. ze zm.) - w cz?sci nieuregulowanej ustawy Prawo o ustroju 
s^dow administracyjnych.

5. Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do 
rozpoznania sprawy w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym lub 
nadzorowanym przez prolouatora i post?powaniu s^dowym bez nieuzasadnionej 
zwloki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75 t.j. ze zm.).

6. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post?powania administracyjnego (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.).

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 
900 ze zm.).

8. Rozporz^dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
Regulamin wewn?trznego urz?dowania wojew6dzkich s^ddw administracyjnych 
(Dz. U.z2015r. poz. 1177).

9. Rozporz^dzenia Prezydenta RP z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie post?powania z 
, aktami spraw s^dowoadministracyjnych w wojewddzkich s^dach
administracyjnych i Naczelnym S^dzie Administracyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1004).

10. Rozporz^dzenia Prezydenta RP z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegoiowego 
sposobu oraz szczegolowych warunkow przekazywania skargi wraz z aktami 
sprawy i odpowiedzi^ na skarg? do s^du administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1003).



11. Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokosci 
oplat kancelaryjnych pobieranych w sprawach s^dowoadministracyjnych (Dz. U. z 
2019 r.poz. 1090).

12. Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci 
oraz szczegoiowych zasad pobierania wpisu w post^powaniu przed s^dami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221 poz. 2193 ze zm.).

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

Prezes S^du zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia konkursu oraz zmian? terminu 
przeprowadzenia konkursu z uzasadnionych przyczyn, w szczegolnosci w zwi^zku z 
reguiacjami prawnymi dotycz^cymi zagrozenia epidemiologicznego.

Dodstkov/e informacje mozna uzyskad pod nr tel. 95-73-30-793

Gcrzow Wielkopolski, dnia 15.09.2021 r.

E Z E SW IVVojew^z^^o^^^^dministracyjncfo 

w Gor/owicAViclkoj)olskiin
Sfdiia h'SA Kr^sztot Dziid/ic



Klauzula zgody i klauzuia informacyjna dia kandydatow do pracy
na stanowisko...............................................................................
w Wojewodzkim S^dzie Administracyjnym w Gorzowie WIkp.

Tre^e klauzuli
Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.l lit. a rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, wyrazam zgod? na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

data imi^ i nazwisko kandydata do pracy

Klauzula Informacyjna

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

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewodzki Sgd Administracyjny w 
Gorzowie WIkp. ul. Dqbrowskiego 13,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod(5)gorzow.wsa.gov.pl.
.i) Pani/Pana dane osobowe b?dq 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.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b^dq przez okres 5 lat od kohca roku, w ktorym 
konkurs zostanie zakonczony (oryginaty dokumentow zostan^ odestane pocztq po 
zakohczonym konkursie),

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b^dq wytqcznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostQpu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usuniQcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofni^cia zgody 
w dowolnym momencie,

2) 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 pozostatym 
zakresie jest dobrowolne.

Potwierdzam zapoznanie sie z Klauzula informacvina

Data Podpis kandydata do pracy


