OGI,OSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 155a g 1 i
sqd6w powszechnych (tj Dz. U. z 20
rozporzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci z

konkursu na stanowisko asystenta sgdziego

Prezes Sqdu Okrqgowego w piotrkowie Trvb.
oglasza konkurs dla kandydatow na stanowisko
asystenta sgdziego w Sqdzie Okrggowym w Piotrkowie
Trybunalskim

Nazwa i adres

oznaczenie

sqdu

Sqd Okrggowy w piotrkowie Tryb.
ul. Slowackiego 5

Konkurs, ;l.tt?tlt#rtilrrvb'

Liczba wolnych stanowisk - 1 (w pelnym wymiarze czasu pracy)
w
i Ubezpieczen Spolecznych

v wydziale

pracy

lWymagania niezbgdne

Zgodnie .
1r5 g ? ustawy z dnia 27 .07 .2oo1r. prawo o ustroju sqdow
powszechnych (tj ^!
Dz'U.22018, poz.23 z po2n. zm.) na stanowisku asystenta sgdziego
mo2e by6 zatrudniony ten, kto:
1)jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pelni praw
cywilnych i
obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukohczyl wyasze studia prawnicze w Polsce i uzyskal tytul magistra lub
zagraniczne
uznane w Polsce;
4) ukonczyl 24 lata.

ll Wymagane dokumenty (wymogi formalne)

Do zgloszenia kandyd at dolqcza.
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sgdziego;

2) wlasnorgcznie
3) oryginal lub ur

studi6w wy2sz
zawodowego magistra albo zalwiadcz

:t#i^'

prawo uznanvch w Rzeczypospolitej

a g 6 ustawy zdnia2T lipca2OOjr. _ prawo
ustroju sqdow powszechnych (tj Dz.lJ. z zorcr., poz. 23 z po2n.
zm)
oswiadczenie, 2e nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postqpowanie
o przestqpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub przestgpsiwo
skaroowe;
oSwiadczenie, ze jest obywatelem Rzeczyposlolitej polskiej i
torzysia z petni praw

o
tj
5)
6)

7)

cywilnych i obywatelskich;
oSwiadczenie kandydata o
zasadach okreslonych w
20161679 z dnia 2T.04.2
z przetwarzaniem danych osobow
danych oraz uchylenia dyrektywy
konkursu (druk do pobrania)
jednq aktualnq fotografiq zgodnie
dowodow osobistych.

Ponadto

z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

do zgloszenia kandydat mo2e dolqczyc

dodatkowe kwalifikacje i osiqgnigcia.

dokumenty potwierdzajqce

Zachqcamy osoby posiadajqce orzeczenie o niepelnosprawnoSci, ktore spelniajq
wymagania okre6lone w ogloszeniu do udzialu w naborze na powyzsze stanowisko.
W miesiqcu poprzedzajqcym datq upublicznienia ogloszenii o konkursie wska2nik
zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Sqdzie Ofrggowym w piotrkowie Tryb.,
w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob
niepelnosprawnych jest mniejszy ni2 6%.

lll Zlo2enie dokumentow (termin i miejsce)

Kandydat sklada wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem konkursu
zamknigtej kopercie bezpoSrednio w_
Sekcji Kadr Sqdu Okrggowego
w Piotrkowie Tryb. p.226 Iel.44164-94-128,-samodzielnej
z podaniernsygnatury konkursu tuO priesytale

w

za poSrednictwem operatora pocztowego na aores:
Sqd Okrggowy w Piotrkowie Tryo.
Samodzielna Sekcja Kadr
ul. Slowackiego 5
97-300 Piotrkow Tryb.
z dopiskiem ,, konkurs na asystenta sgdziego',
w terminie do dnia 25 lutego 2019 roku.
W przypadku nadania dokument6w drogq pocztowq, za datq ich zlo2enia uwaza siq
datg stempla pocztowego.
Ponadto informujq, iz pracownicy Samodzielnej Sekcji Kadr przyjmujqcy dokumenty
kandydatow nie weryfikujq ich kompletno6ci i poprawnoSci. Zgloszenia przesylane
drogq teleinformatycznq oraz zgloszenia otrzymane po terminie nie bedq
honorowane.

Rekrutacja bgdzie przebiegala wedlug nastgpujqcych etap6w:
I etap - wstgpna weryfikacja zgloszerl kandydatow pod kqtem spetnienia
wymogow formalnych przystqpienia do konrursu;
ff

etap-test obejmujqcy 36 pytari zzakresu prawa cywilnego ikarnego oraz
postqpowania cywilnego ikarnego oaz praca pisemna na jeden

z

dw6ch temat6w

przez kandydata;

lll etap

-

z zakresu prawa

cywilnego i prawa karnego, wyorany

rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatow dopuszczonych do ll etapu konkursu zostanie umieszczona na
stronie internetowej i tablicy informacyjnej Sqdu Okrggowego w piotrkowie Tryb.,
nie po2niej ni2 na 7 dni przed terminem rozpoczecia li etapu konkursu.
lV. Termin, miejsce i zakres przeprowadzania konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta sqdziego (ll etap) przeprowadzony zostanie w dniu

13 marca 2019 roku, o 9od2.9.00, w sali nr XXlll w budynku sqou okrqgowego

w Piotrkowie Tryb., ul. Slowackiego 5
Zgodnie z S 7 ust. 1 pkt 2 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwo6ci z dnia 4.10.2013r.
w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sgdziego (Dz. tJ. z 2013r.,
poz. 1228) drugi etap konkursu sklada sig z dwoch czgsci:
- testu obejmujqcego 36 pytan z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz
postqpowania cywilnego i karnego;
- pracy pisemnej na jeden z dw6ch tematow z zaKresu prawa cywilnego i prawa
karnego, wybrany przez kandydata.
Drugi etap konkursu trwa 90 minut.
Zgodnie $ 7 ust. 9 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwo5ci z dnia 14 oa2dziernika
2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sqdziego (Dz. U.
'1

)

z 2013r., poz. 1228) do trzeciego etapu konkursu dopuszczeni zostanq kandydaci, klorzy

uzyskajq w drugim etapie konkursu co najmniej 29 punkt6w, w tym co najmniej 3 punkty
z Wacy pisemnej.

lnformacja o wynikach drugiego etapu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy
ogloszeh w siedzibie Sqdu Okrqgowego w Piotrkowie Tryb. onz w Biuletynie Informacji
Publicznej w terminie do 18 marca 2019 roku.

Piotrk6w Tryb., dnia 25 stycznia 2019

r.

