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Prezes Sqdu Okrqgowego w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie art, 155a g 1
ustawy z dnia 27.07.2001r, Prawo o ustroju sqdow powszechnych.(tj. Dz. U.
2016 roku,
po2,2062 z po2n. zmianami )oglasza konkurs na stanowisko:
Asystenta sgdziego
Sqdzie Okrggowym
Piotrkowie Trybunalskim,
ul. slowackiego 5, 97-300 Piotrk6w Tryb., sygnatura konkursu KD- 111 - sl'17
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Liczba wolnych stanowisk

w

- 1 (petny etat)w lV Wydziale Karnym Odwolawczym

Wymagania niezbgdne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pelni praw cywilnych i obywatelskich;
2) nieskazitelny charakter
3) ukoticzone wyzsze studia prawnicze w Polsce i uzyskany tytul magistra lub zagraniczne
uznane w Polsce,
4) ukohczone 24lata,
Wymagane dokumenty:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sgdziego;
2) wlasnorqcznie sporzqdzony 2yciorys i informacjq o przebiegu kariery zawodowej
3) oryginal lub urzgdowo poswiadczony odpis dyplomu ukofrczenia wyzszych studiow
prawniczych i Polsce i uzyskania tytutu magistra prawa lub zagranicznych studiow
prawniczych uznanych w Polsce albo za5wiadczenie o zdanym egzaminie
;

magisterskim;
oSwiadczenie, 2e nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postqpowanie o
pzestqpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub przestqpstwo skarbowe;
5) o5wiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U.22014 r., poz .1182 z po2nzm.)
jedna
6)
aktualna fotografia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowod6w osobistych.
Ponadto do zgloszenia kandydat moZe dolqczy6 dokumenty potwierdzajqce
dodatkowe kwalifikacje i osiqgnigcia.

4)

na

Konkurs zostanie przeprowadzony
podstawie Rozporzqdzenia Ministra
Sprawiedliwo6ci z dnia 1 4 pa2dziernika 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na
stanowisko asystenta sqdziego (Dz.U, z 2013 roku, poz, 1228)
Zgtoszenia nale2y przestac na adres: Prezes Sqdu Okrqgowego w Piotrkowie
Trybunalskim-z dopiskiem Samodzielna Sekcja Kadr ul. Slowackiego 5,97-300 Piotrkow
Tryb. lub zlo2yc w zaklejonej kopercie, adresowanej j.w., bezpo6rednio w Samodzielnej
Sekcji Kadr Sqdu Okrqgowego w Piotrkowie Tryb. p, 226 tel. 44164-94-128, z podaniem
sygnatury konkursu w terminie do dnia 04 wrze6nia 2017 roku.
W przypadku nadania dokument6w drogq pocztowq, za datq ich zlozenia uwaza sig
datq stempla pocztowego.
pracownicy Samodzielnej Sekcji Kadr przyjmujqcy dokumenty
Ponadto informujq,
kandydat6w nie weryfikujq ich kompletno6ci
poprawno6ci, Zgloszenia przesytane
drogq teleinformatycznq oraz zgtoszenia otrzymane po terminie nie bqdq honorowane.
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Miejsce i termin przeprowadzenia konkursu: Sqd Okrggowy w Piotrkowie
Trybunalskim; doktadna lokalizacja i termin konkursu zostanq wskazane wraz z
ogloszeniem listy osob zakwalifikowanych do ll, a nastgpnie lll etapu konkursu.
Rekrutacja bgdzie przebiegala wedlug nastqpujqcych etap6w:

'
ll

eta p

-,il"ft:x,

[1ff

ff Hl
;H:e'J " i :' : :'fl :[, l,:: ":18[ "' ::J
2107r. w budynku Sqdu Okrggowego
w Piotrkowie Tryb.

etap-test obejmujqcy 36

i ?T,ze* n

pytah zzakresu prawa cywilnego ikarnego oraz
postqpowania cywilnego ikarnego oraz praca pisemna na jeden
z dwoch temat6w z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany

i

a

przez kandydata;
lll etap

- rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydat6w dopuszczonych do ll etapu konkursu zostanie
umieszczona na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Sqdu Okrqgowego w
Piotrkowie Tryb., nie p62niej ni2 na 7 dni przed terminem rozpoczgcia ll etapu
konkursu.

Do udzialu w konkursie

zaprasza

sig

osoby niepelnosprawne.

W

budynku istniejq

bariery architektoniczne.

Prezes Sqdu Okrqgowego w Piotrkowie Tryb, zaslrzega sobie prawo odstqpienia od
konkursu w przypadku obsady stanowiska w innym trybie tj. przeniesienia sluZbowego,
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