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KARTA ZGLOSZENIA KANDYDATA
NA WOLNE STANOWISKO S^DZIOWSKIE
W WOJEWODZKIM SADZIE ADMINISTRACYJNYM

W zwi^zku z obwieszczenicm Prezesa Naczelnego Sj^du Administracyjiiego
(M.P. z

2 dnia

wolne

stanowisko

s^dziowslde

r., poz.
w

w wymiarze czasu pracy:
a) pdnym,
b) niepetnym wynosz^cym

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA
I,

Imi? (imiona) i nazwisko

2.

Nazwislco rodovve

3.

Nazwiska poprzednio iiZywane

4.

Iraiona rodzic6w

5.

Nazwisko rodowe matki

6-

Data urodzenia

7.

Miejsce urodzenia

8.

Obywatelstwo

Wojewddzlcim

) zgiaszam swoj^ kandydatur^ na
S^dzie

Administracyjnym

w

9.

Nuraer ewidencyjiiy PESEL

10.

Miejsce i adres zamieszkania

n. INFORMACJE DOTYCZ^CE OSOBY KANDYDATA
I.

Aktualnie vvykonywany zawdd lub
zajmowane stanowisko

2.

Miejscc pracy

3.

Ukoiiczone studia, ze wskazanieni
nazwy uczelni lub jsdnostki
naukowcj, daty uzyskania tytiihi
zawodowego, sCopnia naukowego
tub wydania ^wiadectwa ukonczenia
studiow oraz ich zakresu i wyniku

4.

Uzyskany stopien naukowy lub tytu}
naukowy w dziedzinie nauk
piawnycli i data uzyskania tego
stopnia lub tyiulu

5.

Odbyta aplikacja, jej rodzaj i data
ukonczenia

6.

Ziozony egzamin s?dziowski lub
prokuratorski, jego rodzaj i data
oruz wynik kobcowy

7.

Rodzaj, data ziozenia oraz wynik
kodcowy egzainiiiu zawodowego

8.

Praca w charakterze: asesora
SEjdowego, asesora sgdu
wojskowcgo, asesora
prokuratorskiego lub praca: w
polskiej szkole wylszej, w PolskieJ
Akademii Nauk, w instytucie
badawczym lub w innej placdwce
naiikowej. posiadany tytiil naukowy
profesora nauk prawnycli lub
slopieii naukowy doktora
habilitowanego nauk prawnych
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9.

Zajmowane stanawisico: sfdziego
s^du powszechnego, sfdziego s^dii
administracyjnego, sfdziego sgdu
wojskowego, prokuratora, asystenta
s?dziego lub referendarza s£|dowego

10.

Wykonywany zawdd adwokata,
radcy prawnego lub notariusza

11.

Przebieg dotychczasowej pracy
(shizby), stalych lub okresowych
zaj?d lub sposobdw zarobkowania,
ze wskazaniem miejsca i rodzaju
pracy, zajecia lub sposobu
zarobkowania i zajmowanego
ewentualnie stanowiska

12.

Znajomosc j^zyka obcego, ze
wskazaniem stopnia opanowania
tego j^zyka wedlug skali: bardzo
dobra, dobra, srednia, slaba

13.

Posiadane certyfikaty
potwierdzajgce ziiajomosc j?zyka
obcego

14.

Publikacje autorstwa lub
wspdlautorstwa kandydata, ze
wskazaniem ich rodzaju

15.

Tytut pracy inagistei'skiej lub
rozprawy doktorskiej

16.

Udzial i wyst^pieniapodczas
konfercncji naiikowych wciqgu
ostatnich dwocli hit
poprzedzaj^cych
zglo.izenie na wolne stanowisko
s?dziowskie

17.

Prowadzenie zaj?d dydaktycznych
w szicolacli wyzszych, ze
wskazaniem dziedziny

18.

Prowadzenie szkoled w imiych
placdwkach
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19.

Cztonkostwo w kolegiach
redakcyjiiych czasopism naukowych
polskich i zagranicznych

20.

Udziai w staZach naukowych,
stypendiach zagranicznych

III. DODATKOWEINFORMACJE
WyrdZnienia, nagrody i odznaczenia

2.

Ukoiiczone szkolenia, kui-sy
zawodowe, w tym s^oienia i kursy
z innych dziedzin niZ prawo

3.

Inne istotiie z punktu widzenia
kandydata

rV. OSWIADCZENIA:

I,

0 korzystaniu przcz kandydata z
peini praw cywilnycli i
obywatelskich

2.

czy prawomocnyin orzeczeniem
zostafo stwierdzone popelnienie
przez kandydata przest?pstwa lub
przest(?pst\va skarbovvego

3.

czy toczy si? przeciwko
kaiidydatowi postepowanie
przest?pstwo lub przest?pstwo
skarbowe; jeieli tak, nale2y olocSIid
organ, przed ktdrym toczy si?
post?powanie

4.

czy kandydat zosta! ukarany w
poslcpowaniu dyscyplinarnyin
przcwidzianym przepisami ustaw;
jezeli tak, nalczy okreslic organ i
wymierzoii!} kar? dyscyplinarn^

5.

czy przeciwko kandydatowi toczy
si? postepowanie dyscypliname
pi'zewidziane pvzepisaini ustaw;
jezeli tak, naleZy okreslic organ,
przed ktorym toczy si?
posl?povvanie________________
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6.

czy w okresie 10 lat pized
zgfoszeniem kandydatury
uprawoinocnilo si? orzeczenie, o
ktdrym niowa w art. 30 u.st. 1
ustawy zdiiia 11 kwietnia 1997 r. o
iijawuieniii pracy !ub siuZby w
oi ganach bezpieczenstwa panstwa
lub wspdlpracy z nimi w latach
1944-1990 os6b petriacych fiinkcje
publiczne {Dz. U. z 1999 r. Nr 42,
poz. 428,7. pdtn, zm.)

7.

czy toczy si? wobec kandydata inne
post?powanie w sprawie powohnia
do pelnienia urz?du na stanowisku
s?dziowskim

“ Kart? zgloszenia naleiy wypelnid w dwdch egzemplarzach.

data

podpis

Telefon kontalctowy:
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