
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 
01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1 

tel. (22)839-18-78  www.szymanowski.edu.pl   sekretariat@szymanowski.edu.pl 
 

zatrudni pracownika na stanowisko: 
RADCA PRAWNY 

 
1. Wymiar czasu pracy – etat, umowa o pracę. 

2. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku obejmuje przede wszystkim: 

1) świadczenie pomocy prawnej na rzecz ZPSM nr4, w tym udzielanie porad prawnych, konsultacji 

oraz wyjaśnień; 

2)  wydawanie opinii prawnych w zakresie stosowania prawa w sprawach z zakresu działalności 

ZPSM nr 4 , w szczególności z zakresu prawa pracy,  w tym Karty Nauczyciela, prawa 

oświatowego, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania 

administracyjnego, ustawy - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepisów 

prawa z zakresu ochrony danych osobowych, ustawy w sprawie zamówień publicznych; 

3) wykonywanie zastępstwa procesowego i prawnego przed sądami powszechnymi, Sądem 

Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji rządowej oraz innymi organami 

orzekającymi w sprawach z zakresu działalności ZPSM nr 4; 

4) sporządzanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów normatywnych 

wewnętrznych, w szczególności regulaminów, procedur, zarządzeń, decyzji, umów; 

5) monitorowanie zmian przepisów prawa dotyczących zakresu działalności ZPSM nr 4. 

3. WYMAGANIA FORMALNE: 

1) wpis na listę radców prawnych uprawniający do wykonywania zawodu; 

2) powyżej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej na stanowisku radcy prawnego. 

4. UMIEJĘTNOŚCI: 

1) znajomość zagadnień prawnych z zakresu wynikającego z ust. 2 pkt 2; 

2) mile widziana znajomość specyfiki szkolnictwa artystycznego; 

3) znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2; 

4) umiejętność rozwiązywania problemów; 

5) samodzielność, sumienność, komunikatywność, dążenie do rezultatu. 

5. Zgłoszenia kandydat/ki/a należy złożyć w formie wypełnionego Kwestionariusz kandydat/ki/a do 

pracy w ZPSM nr 4 (wg wzoru). Mile widziane referencje od co najmniej dwóch pracodawców.   

 

Zgłoszenie należy składać mailowo na adres sekretariat@szymanowski.edu.pl lub osobiście w 

Sekretariacie Szkoły w godzinach 9.00 – 15.00, lub przesłać pocztą na adres Szkoły  w kopercie z 

dopiskiem „Nabór na stanowisko radcy prawnego” w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. (decyduje data 

wpływu do Sekretariatu). 

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

 

OFERUJEMY: 

 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy u pracę; 

 możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych; 

 pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole. 
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