Bydgoszcz, dnia 6 października 2021r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy przy ul. Jana Kazimierza 5
(S0i0. 112/1/21)
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na jedno
wolne stanowisko referendarza sądowego (1 etat).
Konkurs odbędzie się w dniu 8 listopada 2021r. o godz. 10.00 w sali nr 106
w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5.
I. Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten kto spełnia
wymagania określone w art. 27 § 1 ustawy z dnia 25. 07. 2002r. - Prawo
o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2021r., poz. 137):
1. ma obywatelstwo polskiej 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. Zgłoszenie kandydata 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 Rzeczpospolitej 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 Rzeczpospolitej
Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
4. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z
pełni praw cywilnych i obywatelskich,
5. dokumenty potwierdzające pozostawanie przez co najmniej trzy lata na stanowiskach
związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu (formularz w załączeniu),
7. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i
osiągnięcia.
Ill. Termin i miejsce złożenia zgłoszenia
1. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu (z podaniem sygnatury konkursu:
SOi0.112/1/21) należy przesłać na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz (decyduje data stempla
pocztowego) lub złożyć bezpośrednio w siedzibie WSA w Bydgoszczy przy ul. Jana
Kazimierza 5, w biurze podawczym sądu pok. nr 20 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 22 października 2021r.
2. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Konkurs
1. Do konkursu na stanowisko referendarza sądowego w WSA w Bydgoszczy stosuje
się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca
2012r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego
(Dz.U. z 2018r. poz. 769), z zastrzeżeniem, iż praca konkursowa obejmować będzie
pytania z zakresu prawa o ustroju sądów administracyjnych, prawa o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi, prawa konstytucyjnego oraz elementy prawa
podatkowego i administracyjnego.
2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu
umieszczona zostanie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu
na stronie internetowej BIP Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy:
www.bydgoszcz.wsa.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu
przy ul. Jana Kazimierza 5. W ten sam sposób będzie podana informacja o wynikach
konkursu.
V. Inne informacje
1. W uzasadnionych przypadkach Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy zastrzega możliwość odwołania konkursu lub zmiany terminu
konkursu, w szczególności w związku z regulacjami prawnymi dotyczącymi
zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (052) 376-24-08.

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Adi istracyjnego
w Bydgos

