
Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/XI/2021 
Prezydium Rady OIRP w Katowicach z dnia 8 marca 2021r. 

 

ZASADY OGŁASZANIA I PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWSKO KIEROWNIKA 

OŚRODKA MEDIACJI OIRP W KATOWICACH 

 

1. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O KONKURSIE. Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka 

Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach ogłasza Prezydium Rady 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Ogłoszenie o konkursie publikowane 

jest na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz 

tablicy ogłoszeń w siedzibie OIRP w Katowicach. 

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. Warunkiem udziału w konkursie dla kandydatów 

na stanowisko Kierownika Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w 

Katowicach są spełniane łącznie: 

a) wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców 

Prawnych w Katowicach, 

b) posiadanie uprawnień mediatora, 

c) posiadanie minimum 10-letniego doświadczenia w czynnym wykonywaniu zawodu 

radcy prawnego, 

d) minimum 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotem gospodarczym lub 

inną jednostką organizacyjną, w tym również w pełnieniu funkcji kierowniczych 

(zajmowaniu stanowiska kierowniczego), 

e) bardzo dobra znajomość minimum jednego języka obcego, w tym jednego z 

następujących: j. angielski, j.niemiecki, j.włoski, j.francuski, j.hiszpański, j.rosyjski,  

f) niekaralność, w tym prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym, 

g) niezaleganie z opłacaniem składek członkowskich oraz składki na ubezpieczenie OC 

na dzień składania dokumentów w ramach konkursu, 

h) przedstawienie adresu e-mail do doręczeń oraz adresy korespondencyjnego do 

doręczeń na potrzeby udziału w konkursie. 

3. WYMAGANE DOKUMENTY. Kandydat na stanowisko Kierownika Ośrodka Mediacji 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach powinien przedłożyć łącznie: 

a) wniosek z przedstawieniem motywacji przystąpienia do konkursu, 

b) założenia programu dotyczące funkcjonowania Ośrodka Mediacji oraz celów 

kandydata związanych z rozwojem Ośrodka Mediacji,  

c) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

korzystaniu w pełni z praw publicznych, 

d) informacje dotyczące wykształcenia oraz odbytych szkoleń w zakresie dotyczącym 

mediacji,  

e) informacje o wpisaniu na listy mediatorów oraz na listy stałych mediatorów przy 

sądzie okręgowym/sądach okręgowych – jeżeli tak to w których podmiotach i/lub 

sądach, 



f) oświadczenie, że kandydat nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz nie jest skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu dyscyplinarnego, 

g) informacja kandydata, potwierdzająca wymagany okres doświadczenia w 

zarządzaniu podmiotem gospodarczym lub inną jednostką organizacyjną, w tym 

również w pełnieniu funkcji kierowniczych,  

h) oświadczenie kandydata o stopniu znajomości co najmniej jednego języka obcego 

(angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, rosyjski) oraz dołączenie kopii  

certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających stopień znajomości wskazanego 

języka obcego w przypadku ich posiadania.  

i) podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

4. POSTĘPOWANIE 

a) Konkurs odbywać się będzie w trzech etapach:  

I etap - Prezydium Rady przeprowadzi weryfikacje zgłoszeń, w tym kompletność 

złożonych dokumentów. W razie stwierdzenia braku w dokumentacji, Prezydium 

Rady OIRP jest uprawnione do zwrócenia się do kandydata o uzupełnienie 

brakujących dokumentów, wyznaczając w tym celu stosowny termin, nie krótszy 

niż 7 dni roboczych. Brak uzupełnienia brakujących dokumentów/informacji będzie 

traktowany jako rezygnacja kandydata z udziału w konkursie na stanowisko 

Kierownika Ośrodka Mediacji OIRP w Katowicach.  

II etap – wstępna rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez Prezydium Rady 

ze wszystkimi kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne celem wyłonienia listy 

kandydatów rekomendowanych przez Prezydium do etapu III (lista obejmująca 

nazwiska kandydatów sklasyfikowanych na pozycjach od 1 do 3; w razie uzyskania 

takiej samej oceny przez więcej niż jednego kandydata sklasyfikowanego na pozycji 

nr 3, na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wszyscy kandydaci 

sklasyfikowani na poz. nr 3). Ocena kandydatów odbywać się będzie przy 

wykorzystaniu karty oceny kandydata zgodnie ze wzorem karty, stanowiącej 

załącznik do niniejszych zasad.  

III etap – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez Radę OIRP z kandydatami, 

którzy w ramach I i II etapu potwierdzili spełnienie wymogów formalnych oraz 

zostali rekomendowani przez Prezydium Rady po przeprowadzeniu wstępnych 

rozmów kwalifikacyjnych, rekomendacja będzie obejmować nazwiska 

kandydatów, którzy w wyniku oceny zajmą pozycje od 1 do 3;  

b) Prezydium Rady OIRP dokona weryfikacji dokumentów aplikacyjnych w terminie 

do 30 dni po upływie wyznaczonego terminu do ich składania, a następnie 

przedstawi Radzie OIRP rekomendacje co do kandydatów, którzy uzyskają 

najwyższe oceny; 

c) Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na posiedzenie Rady OIRP, a o terminie i 

miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani 

indywidualnie; 

d) Konkurs będzie przeprowadzony także w przypadku wpływu jednego zgłoszenia; 

e) Wstępna rozmowa kwalifikacyjna i/lub rozmowa kwalifikacyjna mogą mieć formę 

zdalną.  



5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

a) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przekazać w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Mediacji OIRP w 

Katowicach) na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach,  

ul. Kościuszki 223c, 40-600 Katowice” lub za pośrednictwem poczty 

internetowej na adres biuro@oirp.katowice.pl, w terminie do 30 marca 2021r. 

Zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną winny być podpisane za pomocą 

podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, spakowane przy użyciu formatu 

7-ZIP lub innego równoważnego oraz zabezpieczone hasłem, które winno być 

przekazane w odrębnej korespondencji sms-em na numer telefonu 502507017. 

b) Dokumenty, które wpłyną do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

po tym terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych za 

pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu do Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Katowicach). 

  



KARTA OCENY KANDYDATA 

na stanowisko Kierownika Ośrodka Mediacji  

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................  

I etap: WYMAGANIA FORMALNE 

WYMAGANIA  
 

TAK/NIE UWAGI 

Wpis na listę radców prawnych 
 
 

  

Uprawnienia mediatora 
 
 

  

Minimum 10-letnie doświadczenie w czynnym 
wykonywaniu zawodu radcy prawnego 
 

  

Minimum 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu 
podmiotem gospodarczym lub inną jednostką 
organizacyjną  

  

Bardzo dobra znajomość min. jednego języka 
obcego 
 

  

Niekaralność 
 
 

  

Niezaleganie z opłacaniem składek oraz 
ubezpieczenia OC 
  

  

DOKUMENTY   

Wniosek 
 
 

  

Założenia programowe 
 
 

  

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do 
czynności prawnych  
i korzystaniu w pełni z praw publ. 

  

Informacja o wykształceniu i szkoleniach w zakresie 
mediacji 
 

  

Informacja o wpisaniu na listy mediatorów oraz na 
listy stałych mediatorów przy sądzie 
okręgowym/sądach okręgowych 

  

Oświadczenie, że kandydat nie jest skazany 
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz 

  



nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu 
dyscyplinarnego 

Informacja kandydata, potwierdzająca wymagany 
okres doświadczenia w zarządzaniu podmiotem 
gospodarczym lub inną jednostką organizacyjną, w 
tym również w pełnieniu funkcji kierowniczych 

  

Oświadczenie kandydata o stopniu znajomości co 
najmniej jednego języka obcego (ang, niemiecki, 
włoski, francuski, hiszpański, rosyjski) oraz 
dołączenie kopii  certyfikatów/zaświadczeń 
potwierdzających stopień znajomości wskazanego 
języka obcego w przypadku ich posiadania 

  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 
danych osobowych. 

  
 

 
WYNIK: POZYTYWNY/NEGATYWNY 
 
 

  

 

II etap: WSTĘPNA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

Oceny w skali (od 1-5) 1-bardzo niska 2-niska 3-średnia 4-wysoka 5- bardzo wysoka   

Obszary  Ocena  Uwagi  

Motywacja 
 

 
 
 

 

Założenia programowe 
działalności ośrodka 
 

  

Cele rozwojowe ośrodka 
 
 

  

Doświadczenie zarządcze 
 
 

  

Doświadczenie mediacyjne 
 
 

  

Znajomość języków obcych  
 
  

  

 
WYNIK 
 

  

 

  



ZESTAWIENIE WYNIKÓW  

WSTĘPNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Z KANDYDATAMI NA  

STANOWISKO KIEROWNIKA OŚRODKA MEDIACJI OIRP W KATOWICACH 

Lp Imię i nazwisko Wynik 

1   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Rekomendowani do rozmowy z Radą  

 


