
 
AG.SO.1112.11.21                                                                     Białystok,  8 czerwca  2021 r. 

 
 

OGŁOSZENIE  
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 
poszukuje pracownika  

do Oddziału Administracyjno-Gospodarczego oraz Spraw Ogólnych i Osobowych 
 
stanowisko: dozorca 
 
proponowane wynagrodzenie zasadnicze:  3.000,00 zł brutto 
 
Zakres wykonywanych zadań: 

1) sprawowanie bezpośredniego dozoru nad mieniem Sądu, również w godzinach 
nocnych, 

2) obsługę portierni oraz  szatni, 
3) kontrolę nad kluczami do pomieszczeń biurowych, 
4) obsługę centrali p.poż., oddymiania, antywłamaniowej oraz monitorów telewizji 

przemysłowej, 
5) utrzymanie w czystości terenu chodnika przed budynkiem Sadu oraz zaplecza 

siedziby Sądu, a w okresie zimowym odśnieżanie posesji i chodnika, 
6) pielęgnację zieleni, 
7) dokonywanie, w razie zagrożeń bezpieczeństwa mienia, interwencji w granicach 

obowiązującego prawa, a także powiadamianie właściwych służb: policji. straży 
pożarnej służb technicznych. 

 
Wymagania: 

1) pełna zdolność do czynności prawnych, 
2) nieposzlakowana opinia, 
3) wykształcenie co najmniej podstawowe, 
4) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - przeciwko kandydatowi 

nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 
 
Dodatkowym atutem będzie: 

1) doświadczenie na podobnym stanowisku, 

2) wysoka kultura osobista, 

3) komunikatywność, 

4) dyspozycyjność, 

5) odporność na stres. 
 
Wymagane dokumenty: 

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

2) życiorys, 
3) kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, 
4) pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności 

za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
5) pisemne oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi 

postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe, 



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

 
Do zgłoszenia kandydat może także dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe 
kwalifikacje. 
 
Zgłoszenie kandydata należy: 
 
- przesłać na adres poczty elektronicznej:  
msienkiewicz-stachjuk@bialystok.wsa.gov.pl z dopiskiem w temacie maila: „DOZORCA” 
 
- lub dostarczyć do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, z dopiskiem na kopercie „DOZORCA” 
 
w terminie do 15 czerwca 2021 r. 
 
Nabór na stanowisko dozorcy przeprowadzony będzie w 2 etapach: 
 
1) etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia 
wymogów formalnych – bez udziału kandydatów. 
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o tym drogą 
telefoniczną. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie również 
umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
(www.bip.bialystok.wsa.gov.pl). 

 

2) etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna, o terminie rozmowy zakwalifikowani kandydaci 

zostaną powiadomieni telefonicznie. 

   
Informacja o wynikach postępowania zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej (www.bip.bialystok.wsa.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku. 

 
  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 678-40-30. 
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