ZARZADZENTE Nr 31t2016
Prezesa sqdu okrggowego w piotrkowie Trybunarskim
zdnia 31 sierpnia 2016 roku
w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Sqdu
Okrggowego

w Piotrkowie Trybunalskim

27 lipca 201 roku prawo o ustroju sqdow
2n. zm.) oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem
2 roku w sprawie konkursu na stanowisko
Dz.U. z 2012r, poz. 1419) oglaszam w Sqdzie

s o sygnaturze KD- 111-71116 na stanowisko:

Dyrektora sqdu okrggowego w piotrkowie Trybunarskim

L

Wymagania:
Zgodnie z art. 32a$1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju
sqdow
powszechnych na stanowisko dyrektora sqdu moze byc zatrurJniona
osooa,
ktora:

.
'

r
'
'
'

.

korzysta z pelni praw cywilnych i obywatelskich;
posiada tytul zawodowy rnagistra albo tytul rowno rzgdny, o
ktorych
mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
(D2.U.2012, poz.572 z po2n. zm.);

posiad€ wiedzq w zakresie zarzqdzania instytucjami publicznymr,
finans6w publicznych, prowadzenia inwestycji i' gospodarowania

^
pahstwa;
mieniem Skarbu
posiada co najmniej piqcioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni
na stanowisku kierowniczym;
nie zostala skazana prawomocnym wyrokiem za przestgpstwo Scigane
-'
z oskarzenia publicznego lub przestqpstwo skarbowe;
nie byla karana zakazem pernienia funkcji zwiqzanych
z dysponowaniem Srodkami publicznymi, o ktorym mowa w ar1. 31 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2OO4r. o odpowiedzialnoScr za
naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.16g

Jt)

nie jest przeciwko niej prowadzone postqpowanie o przestqpstwo
z oskar2enia publicznego lub przestgpstwo skarbowe.

Scigane

lf.

Kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejgtnosci
kandydata stanowiq kom petencje:

.
o
.
o
o

zawodowe
kierownicze
spoteczne
intelektualne
osobowo5ciowe

Zakres w/w kryteriow oceny okre6la szczegolow o zalqcznik Nr 1 oraz zalqcznik Nr
2 do rozporzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 6 grudnia 2012 roku w
sprawie konkursu na stanowisko dyrektora sqdu albo zaslgpcy dyrektora sEou
(Dz.U. z2O12r. poz. 1418\.

Iil.

Konkurs sklada sig z nastgpujqcych etap6w:
1. Etap pienruszy - ocena wiedzy kandydatow na podstawie pisemnego testu
w zakresie znajomosci przepis6w prawa dotyczqcych finansow
publicznych, prawa pracy oraz organizacji funkcjonowania sqdow (test

2.
3.

tv.

wiedzy);
Etap drugi - ocena predyspozycji i umiejqtnosci kandydatow na podstawie
plsemnego testu psychologicznego (test psychologi czny);
Etap trzeci - przedstawienie przez kandydat6w, t-ak2e-w formie pisemnej,
koncepcji dzialania na stanowisku, kt6rego dotyczy konxurs orazrczmowa
kwalifikacyjna.

Wykaz wymaganych dokument6w:
list motywacyjny;

.
.
o
.
o

o

CV;

odpisy lub urzgdowo poswiadczone kopie dyplomow
potwierdzajqcych posiadane wyksztalcenie;

i

swiadectw

kopie Swiadectw pracy oraz inne dokumenty potwierdzaiqce
wymagany staz pracy oraz zajmowane stanowiska;
oswiadczenia kandydata dotyczqce spelnienia wymogow okreslonych
w art.32agl pkt 1, 5 ,6 i 7 ustawy z dnia 27 tipca 2001 roku priwo
o ustroju sqdow powszechnych (Dz.U.2015r.poz. 133 z po2n. zm ).,
oswiadczenie

o

posiadaniu stanu zdrowia pozwalaiqcego

na

zatrudnienie oraz oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwi rzanie
danych osobowych na potrzeby konkursu.

V.

Miejsce i termin skladania zgloszeri kandydatow:
Zgloszenia wraz z dokumentami potwierdzajqcymi spelnienie wymogow
i posiadanych kwalifikacji nale2y skladac w zamkniqtych koperlach
z dopiskiem ,,Konkurs na dyrektora sqdu okrggowego w piotrkowre
Trybunalskim sygnatura konkursu: KD-1 11-7

116"

w

Samodzielnej sekcji Kadr sqdu okrggowego w piotrkowie
Trybunalskim, ul. Slowackiego S, pok6j 226, I pigtro
lub przeslacpocztq na adres:
sqd okrggowy w Piotrkowie Trybunatskim, samodzielna sekcja Kadr
ul. Slowackiego 5
97-300 Piotrkow Trybunalski
-w

w

terminie do dnia 30 wrzeSnia 2016 roku.
przypadku dokument6w przeslanych pocztq decyduje data stempla

pocztowego.
Dokumenty zlo2one po terminie nie bqdq rozpatrywane.

Zastrzega siq, 2e:

1) przed powolaniem na stanowisko dyrektora sqdu okrggowego

Minister
Sprawiedliwo6ci zasiqga informacji o kandydacie do objqcia stanowiskal Krajowego
Rejestru Karnego (ar1. 32 $ 3 ustawy z dnia 27 lipca 2OO1r. - Prawo o ustroju sqdow
powszechnych),

2l wygranie konkursu nie gwarantuje powolania na stanowisko dyrektora sqdu
(art. 32 $ 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sqdow powlzechnych),

3)

informacje o kandydatach stanowiq informacjg publicznq, w zakresie objqtym
wymaganiami okreslonymi w ogloszeniu o konkursie, a lista kandydatow bgdzie
ogloszona na stronie internetowej Sqdu Okrqgowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz
na tablicy ogloszeh w siedzibie Sqdu Okrggowego w Piotrkowie Trybunalskim
(arl 32 $ 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sqdow powszechnych
i $ 4 rozporzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie
konkursu na stanowisko dyrektora sqdu albo zastgpcy dyrektora sqdu).

Mariola
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