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Gliwice, 9 sierpnia 2022 r.     

Dyrektor Sądu Rejonowego   

w Gliwicach          

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gliwicach  
 

ogłasza nabór kandydatów w drodze konkursu na stanowisko: 

 

Informatyk 

w Sądzie Rejonowym w Gliwicach 

liczba wolnych stanowisk: 1 - umowa na czas nieokreślony 
   wymiar czasu pracy:  

pełny etat 
 

Adres Sądu:   Sąd Rejonowy w Gliwicach 

ul. Powstańców Warszawy 23   

44-101 Gliwice  

 

Oznaczenie konkursu: O.Kdr-110-20/22 
 

Wymagania niezbędne 
Kandydować może osoba, która: 

1. ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2. posiada nieposzlakowaną opinię; 

3. nie była karana za przestępstwo  lub przestępstwo skarbowe; 

4. przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe; 

5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; 

6. wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia 

magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki;  

7. dobra znajomość sprzętu komputerowego; 

8. znajomość systemów operacyjnych firmy Microsoft. 

 

Wymagania pożądane: 
1. umiejętność biegłego pisania; 

2. znajomość zagadnień z zakresu administracji systemami Microsoft Windows Server (Active  

Directory, GPO, DNS, DHCP, DFS, WSUS, IIS itp.); 

3. doświadczenie w administrowaniu urządzeniami sieciowymi;  

4. znajomość specyfiki pracy wymiaru sprawiedliwości i chęć poznania i wdrożenia się w sądowe 

systemy informatyczne; 

5. znajomość Microsoft Sharepoint;  

6. ogólna wiedza z zakresów polityk bezpieczeństwa systemów informatycznych;  

7. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, 

odporność na stres, wysoki poziom kultury osobistej; 

8. odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność. 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. administrowanie systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach oraz lokalną 

siecią komputerową oraz nadzór nad eksploatacją systemów; 

2. bieżąca obsługa systemów IT oraz Helpdesk w tym serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania  
oraz usuwanie (w miarę możliwości technicznych) awarii sprzętu komputerowego lub diagnozowanie  

poważniejszych awarii przed przekazaniem sprzętu do serwisu; 

3. zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa pracy systemów IT; 

4. wykrywanie i reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemach  

informatycznych;  
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5. zamieszczanie informacji na stronie wewnętrznej sądu; 

6. planowanie i wykonywanie aktualizacji oprogramowania, w tym nadzór nad aktualizacją 

zabezpieczeń antywirusowych komputerów; 

7. wykonywanie czynności wynikających z Polityki Bezpieczeństwa; 

8. wykrywanie i właściwe reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych  

w systemie informatycznym; 

9. wdrażanie i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa informacji, czuwanie nad bezpieczeństwem  

przepływu informacji oraz zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym 

pozyskaniem, w szczególności administracja bezpieczeństwem IT, ustawianie oraz monitorowanie 

zabezpieczeń na stacjach roboczych oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 
1. list motywacyjny (skierowany do Dyrektora Sądu; 

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

3. kopie dokumentów  potwierdzających wymagane wykształcenie; 

4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji; 

8. kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 

 
List motywacyjny i oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. 

 
Treść wypełnienia obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

kwestionariusz osobowy, oświadczenia oraz  

zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie  

dostępne są na stronie  www.gliwice.sr.gov.pl 

 

Kandydat składa wymagane dokumenty, z podaniem oznaczenia konkursu w Biurze Podawczym Sądu 

Rejonowego w Gliwicach albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (za datę ich 

złożenia  uważa się datę stempla pocztowego)  w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. na adres: 

 
 

Sąd Rejonowy w Gliwicach 

Oddział Kadr  

ul. Powstańców Warszawy 23   

44-101 Gliwice 

 

 

 
Sąd Rejonowy w Gliwicach oferuje:  

 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 wynagrodzenie brutto: 5222 zł +  wysługa lat 

 zdobycie doświadczenia w pracy biurowej,  

 przyjazną atmosferę w pracy, 

 pracę, która nie jest monotonna, wymaga zaangażowania i samodzielności, 

 elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w przedziale od 7:00 do 8:00 (rozpoczęcie pracy),  

w przedziale od 15:00 do 16:00 (zakończenie pracy), 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja zgodnie z obowiązującymi  przepisami), 

 możliwość korzystania z:   

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

- dofinansowanie do zakupu okularów,  

- ubezpieczenia grupowego, 

- karty rekreacyjno-sportowej. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (32) 33-87-776 

http://www.gliwice.sr.gov.pl/
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2. Oferty złożone po terminie  lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz 
w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach. 

4. W ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej dokumenty można odbierać w pokoju 125 (Oddział Kadr) Sądu 

Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23. Po upływie tego terminu  zostaną komisyjnie zniszczone. 
 

Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Sądu Rejonowego  w Gliwicach. 

 

Konkurs składa się z trzech etapów: 

1. I etap konkursu – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,                   

2. II etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności, 
3. III etap konkursu  – rozmowa kwalifikacyjna.  

  
Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu umieszczona zostanie  na tablicy ogłoszeń 

w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach  oraz na stronie internetowej Sądu  (www.gliwice.sr.gov.pl)  co najmniej 

na 7 dni przed terminem  II etapu konkursu. 

 
Dodatkowe informacje: 
Jeżeli w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym  nastąpi zatrudnienie, będzie niższy  niż 6% pierwszeństwo w zatrudnieniu 

będzie przysługiwało  osobie niepełnosprawnej , o ile spełni wymagania określone na wolne stanowisko pracy.     

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gliwicach 
- na oryginale właściwy podpis - 

 

http://www.gliwice.sr.gov.pl/

