
AG.SO.l 112. 5.19

Białystok, 10 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
o konkursie na jedno wolne stanow isko referenta- stażysty 

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 
w Białymstoku

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku ogłasza konkurs na 
jedno wolne stanowisko referenla-stażysty w wymiarze 1 etatu w Wydziale Informacji 
Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu 
i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 400).

I. Zakres wykonyw anych zadań
1) informowanie osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw 

rozpoznawanych w sądzie,
2) udostępnianie do wglądu akt spraw zawisłych przed sądem osobom uprawnionym do 

ich przeglądania,
3) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji pocztą tradycyjną oraz elektroniczną (w tym 

z wykorzystaniem platformy e-PUAP),
4) sporządzanie protokołów' ze składanych w formie ustnej pism w sprawach skarg 

i wniosków dotyczących działalności sądu.
5) wykonywanie zarządzeń wydawanych w sprawach z zakresu właściwości wydziału sądu,
6) wykonywanie innych czynności administracyjnych zleconych przez przełożonych.

II. Wymagania stawiane kandydatom

Wymagania konieczne:
1) wykształcenie wyższe -  ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskanie 

tytułu zawodowego,
2) pełna zdolność do czynności prawnych,
3) nieposzlakowana opinia,
4) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wobec kandydata nie może 

być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe),

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane:
1) wykształcenie prawnicze lub administracyjne,
2) znajomość zagadnień z zakresu procedury administracyjnej oraz postępowania przed 

sądami administracyjnymi,
3) znajomość techniki pracy biurowej, w tym: biegła obsługa komputera (pakiet MS 

Office), kserokopiarki, faxu,



4) dokładność, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, a także rzetelność 
w wykonywaniu powierzonych czynności.

5) umiejętność pracy z klientem sądu oraz pracy w zespole.
6) kultura osobista.
7) posługiwanie się językiem obcym.

IN. Wymagane dokumenty
Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać:

1) list motywacyjny (z podaniem adresu zamieszkania, numeru telefonu 
kontaktowego i adresu poczty elektronicznej),

2) życiorys,
3) kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji.
5) pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 

i o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
6) pisemne oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi 

postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby rekrutacji.

Do zgłoszenia kandydat może także dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe
kwalifikacje i osiągnięcia.

IV. Termin i miejsce złożenia zgłoszenia

Zgłoszenie należy złożyć do 18 kwietnia 2019 r.:
- osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. II. 
Sienkiewicza 84, Białystok, albo
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 
ul. II. Sienkiewicza 84.
15-950 Białystok

V. Przebieg postępowania konkursowego

Konkurs przeprowadzony będzie w 3 etapach:
1) etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia 
wymogów' formalnych przystąpienia do konkursu -  bez udziału kandydatów.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do kolejnego 
etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie 
Informacji Publ icznej (www.bip.bialystok.wsa.gov.pl),
2) etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności w zakresie wykonywania czynności 
kancelaryjnych polegających na poprawnym korzystaniu z edytora tekstu Word (poprawność 
pisania tekstu ze słuchu oraz przepisywania rękopisu).

http://www.bip.bialystok.wsa.gov.pl


Etap drugi odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 9.00 w sali 
konferencyjnej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 
84. Białystok.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego wraz z podanym terminem 
rozmowy kwalifikacyjnej zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń wr siedzibie Sądu oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.bialystok.wsa.gov.pl) bezpośrednio po 
zakończeniu części pisemnej i sprawdzeniu prac przez Komisję konkursową,
3) etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane będą w szczególności 
umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań 
wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Informacja o wynikach konkursu

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referenta - stażysty zostanie 
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.bialystok.wsa.gov.pl) oraz na 
tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ŵ Białymstoku.

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Biały mstoku

sędzia Wojcieeh Stachurski
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