
KONKURS NA STANOWISKA OPIEKUNÓW PIERWSZEGO, DRUGIEGO I 
TRZECIEGO ROKU APLIKACJI ADWOKACKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ  

W WARSZAWIE 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów - Adwokatki i 
Adwokatów należących do Izby Adwokackiej w Warszawie do składania ofert na stanowiska 
opiekuna roku pierwszego lub drugiego lub trzeciego roku aplikacji adwokackiej w 
Warszawie. Okręgowa Rada Adwokacka dokona wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń. 

  
Wymagania od kandydatów: 

• wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie; 

• niekaralność dyscyplinarna, niezaleganie ze składkami adwokackimi oraz 
ubezpieczeniem OC; 

• dyspozycyjność; 

• swobodne posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej; 

• wysoka kultura osobista, odpowiedzialność za powierzone zadania; 

• doświadczenie w pracy dydaktycznej i szkoleń będą dodatkowym atutem; 

• praktyka zawodowa prowadzona w obszarze dziedzin prawa przewidzianych na 
poszczególnych rocznikach szkolenia;  

• odbycie aplikacji adwokackiej nie jest warunkiem niezbędnym; 

Zakres obowiązków: 

• gotowość do odbywania regularnych dyżurów w siedzibie Działu Szkolenia lub 
poprzez komunikację zdalną, co najmniej raz w tygodniu, w wymiarze czasowym 
nie krótszym niż dwie godziny zegarowe w trakcie jednego dyżuru, gotowość 
doraźnych spotkań z aplikantami adwokackimi poszczególnych roczników; 

• utrzymywanie stałej relacji ze starostami grup oraz przedstawicielami samorządów 
aplikantów, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i e-
dziennika; 

• rozpoznawanie wniosków o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach przez 
aplikantów w terminie do 14 dni; 



• przyjmowanie wniosków aplikantów dotyczących przebiegu szkoleń i in. kwestii 
w tym ekonomicznych, przekazywanie zaopiniowanych wniosków do 
odpowiednich adresatów lub ewentualne udzielanie odpowiedzi aplikantom;  

• współpraca z Kierownikiem Szkolenia oraz Przewodniczącą Komisji Szkolenia 
Aplikantów i Komisją Szkolenia;  

Oferujemy: 

• ciekawą pracę na rzecz samorządu oraz możliwość rozwoju zawodowego; 

• umowę zlecenia z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 2.460 zł brutto. 

Prosimy o przesyłanie ofert ze wskazaniem, na który rocznik szkolenia oferta jest 
składana lub że wybór rocznika należy do ORA wraz z życiorysem lub oraz 
oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgową Radę Adwokacką w 
Warszawie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału 
w rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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)”, w terminie do 
dnia 15 czerwca 2021 r. na adres konkurs@ora-warszawa.com.pl  oraz składanie 
podpisanych oryginałów ofert w biurze podawczym Okręgowej Rady Adwokackiej w 
Warszawie lub listownie na adres Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Al. 
Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa z informacją w tytule e-maila, bądź na kopercie 
„Konkurs na stanowisko opiekuna pierwszego, drugiego lub trzeciego roku szkolenia 
aplikantów adwokackich”  

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu rekrutacyjnym. 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Przysługuje 
Państwu prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. Pani/Pana dane osobowe 
nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt 
z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@ora-warszawa.com.pl 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) sprostowania swoich danych osobowych, 
c) usunięcia swoich danych osobowych,  
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d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
e) przenoszenia danych,  
f) jeśli przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody - cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, 

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym  
w przypadku profilowania.  

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych 
Osobowych poprzez e-mail: iod@ora-warszawa.com.pl.
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