Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
ogłasza konkurs Prez.O.SO.l 130-1/2021
na stanowisko referendarza sądowego
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań

Liczba wolnych stanowisk 2 w wymiarze cały etat

I. WYMAGANIA
I. Kandydat na stanowisko referendarza sądowego powinien spełniać wymagania określone w art. 27 § 1 ustawy
z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (j.t. Dz.U.2021 poz. 137):
1.

ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. jest nieskazitelnego charakteru;
3.

ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4.

pozostawał co najmniej trzy lata na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa
administracyjnego.

II.

WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na
kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym
egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie
zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych
przepisów;
4) dokumenty potwierdzające pozostawanie, co najmniej trzy lata na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub
tworzeniem prawa administracyjnego
5) oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
7) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
8) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby konkursu (dokument
do pobrania ze strony sądu).
10) informacje udzieloną osobie, której dane dotyczą, przy pozyskiwaniu od niej danych osobowych art. 13 RODO
(dokument do pobrania ze strony sądu).
Do zgłoszenia kandydat może także dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

III.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA
Pełną dokumentację zgłoszenia należy do dnia 11 czerwca 2021 r. przesłać listownie na adres:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań
z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko referendarza sądowego"

IV.

INFORMACJE DODATKOWE

Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym
w przepisach, Prezes Sądu ustali listę kandydatów dopuszczonych do konkursu. Lista będzie dostępna na stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.wsa.poznan.pl - oraz na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

KONKURS zostanie przeprowadzony w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, Sala Konferencyjna - Budynek C w oparciu o rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza
sądowego (j-1. Dz.U.2018.769).
Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej i składa się z:
1.

testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa administracyjnego, a także prawa
o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; prawa
podatkowego

2.

trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Informacja o wynikach konkursu będzie dostępna w dniu 30 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Sądu w Biuletynie
Informacji Publicznej www.wsa.poznan.pl - oraz na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu z uwagi na zagrożenie epidemiczne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami teł.: 61 8566709, 61 856616

