OFERTA PRACY – referendarz sądowy
(syg. Kd – 111 – 20/22)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 32
61 – 745 Poznań
Prezes Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
ogłasza konkurs nr 4/2022
na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego

Konkurs odbędzie się w dniu 21 września 2022 r. o godz. 10.00, w sali 2200, w budynku
Sądu Okręgowego w Poznaniu, ul. Stanisława Hejmowskiego 2, Poznań.
I) Zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
1. posiada 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 prawa lub zagraniczne
uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata,
5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub
radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.
Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i
Prokuratury (tj. Dz.U.2022, poz.217) warunek określony w art. 149 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia
osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację sądową lub
prokuratorską, bądź złożyła egzamin referendarski.

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 uzyskanie
pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego,
adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony
odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej, aplikacji sędziowskiej lub aplikacji
prokuratorskiej,
4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych
oraz
5. oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich (link),

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (link),
7. kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania, o którym mowa
w pkt. I. 3.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i
osiągnięcia.
Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu (z podaniem oznaczenia konkursu) należy przesłać
na adres: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32,
61 – 745 Poznań (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio w Oddziale
Kadr Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32,
Poznań, pokój 234 - w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r.
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z
dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza
sądowego (tj. Dz.U.2022, poz.1407).
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie najpóźniej do dnia
12 września 2022 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu (www.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl) - w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, Poznań, przy pokoju 234.
Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych zwanych dalej „danymi” jest Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań. Dane te przetwarzane są w celu
przeprowadzenia rekrutacji na ogłoszone stanowisko i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podającemu dane
przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych
osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, prawo do przenoszenia danych (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub
RODO).

Dokumentacja złożona w celach rekrutacyjnych, w przypadku braku angażu, przechowywana
będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia konkursu (publikacji wyników). W
przypadku nie odebrania złożonej dokumentacji, po upływie tego okresu - dokumenty
ulegają zniszczeniu.
Uwaga! Przy składaniu dokumentów proszę załączyć oświadczenie do wypełnienia (link)
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (link).

Wiceprezes Sądu Rejonowego
Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
SSR Robert Grześ

