Piotrkow Tryb. dnia 10lipca 2017 roku

oct-oszENtE ArR KD-l11-4/17
Prezes Sqdu Okrqgowego w Piotrkowie Trybunalskim oglasza
konkurs na wolny etat w Opiniodawczym Zespole Sqdowych Specjalistow
Sqdu Okrqgowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Slowackiego
97-300 Piotrkow Tryb. zgodnie z aft. 9 usf. 3 ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespolach sqdowych specjalistow
(Dz U z 2015 r. poz. 14182 po2n. zm.)

5,

na stanowisko : specjalisty w zakresie psychologii w pelnym wymiarze czasu
pracy

liczba wolnych etat6w - jeden
Wymagane kwalifikacje na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii:
1) posiadanie petnej zdolnoSci do czynno6ci prawnych;
2l posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa innego panstwa czlonkowskiego
w Unii Europejskiej, pahstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwa innego paistwa, jezeli na podstawie
przepisow prawa Unii Europejskiej przystuguje mu prawo podjqcia zatrudnienia lub
samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach okreSlonych
w tych przepisach;
3) ukoriczone wy2sze studia z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej
i uzyskanie tytulu magistra lub ukohczone zagraniczne studia z zakresu
psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
4l posiadanie co najmniej 3-letniego stazu w poradnictwie rodzinnym lub z mlodzieZq
spotecznie niedostosowanE albo 3-letniej praktyki klinicznej:
5) posiadanie nieposzlakowanej opinii:
6) kandydat nie moze byi skazany prawomocnym wyrokiem za przestgpstwo Scigane
z oskarzenia publicznego lub przestqpstwo skarbowe;
7l przeciwko kandydatowi nie mo2e byc prowadzone postqpowanie o przestgpstwo
Scigane z oskarzenia publicznego lub przestgpstwo skarbowe;
8) stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

Wymagane dokumenty i o6wiadczenia:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii,
2l zyciorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginal lub urzgdowo po5wiadczony odpis dokumentu potwierdzajqcego ukoriczenie
studiow wy2szych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie
tytulu zawodowego magistra lub ukonczenie zagranicznych studiow z zakresu

4l
5)

psychologii uznanych

w

Rzeczypospolitej Polskiej,

oryginaly, urzqdowo po6wiadczone odpisy lub po6wiadczone pzez siebte kopie
dokument6w potwierdzajqcych: co najmniej 3-letni staz pracy w poradnictwie
rodzinnym lub z mlodzie2q spolecznie niedostosowanq albo 3-letniq praktykq
klinicznq,
zaSwiadczenie

stanie zdrowia pozwalajqcym na zatrudnienie na stanowisku
zakresie psychologii wydane przez lekarza uprawnionego do

o

specjalisty w
przeprowadzeniawstgpnych, okresowych i kontrolnych badan lekarskich pracownikow,

na postawie wynikow badania lekarskiego, przeprowadzonego przy uwzglqdnieniu
tego, 2e na stanowisku specjalisty wystgpujq zagro2enia wynikajqce z pracy na
stanowiskach decyzyjnych i zwiqzanych z odpowiedzialnoSciq oraz obejmujqcego,
ie2eli lekarz przeprowadzajqcy badanie uzna to za niezbqdne do prawidlowej oceny
stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej,
6) o6wiadczenie, 2e kandydat posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo inne
pahstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, paistwa czlonkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego panstwa,
ie2eli na podstawie pzepisow prawa Unii Europejskiej przysluguje mu prawo
podjgcia zatrudnienia lub samozatrudnienia -na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na zasadach okre6lonych w tych przepisach
7l oswiadczenie kandydata o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych",
8) oSwiadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestgpstwo Scigane
z oskarZenia publicznego lub przestqpstwo skarbowe,
9) oswiadczenie, 2e nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postgpowanie
o przestqpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub przestqpstwo skarbowe.,
10)podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla cel6w rekrutacji zgodnie
z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t1.Dz.U.z
2016 r. poz. 922 z po2n. zmianami).
,

Do zgloszenia kandydat moze dolqczyc dokumenty

potwierdzajqce dodatkowe

kwalifikacje i osiqgnigcia.

Dokumenty nale2y skladac osobiScie lub przeslac drogq pocztowq (decyduje
data wplywu do Sqdu) w zamknigtych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu
KD-111- 4117 do dnia 12 wrze5nia 2017 roku do Samodzielnej Sekcji Kadr Sqdu
Okrggowego w Piotrkowie Tryb ul Slowackiego 5, 97-300 Piotrkow Tryb. I piqtro
pokoj nr 226. Ponadto informujq, iz pracownicy Samodzielnej Sekcji Kadr przylmujqcy
dokumenty kandydat6w nie weryfikujq ich kompletnoSci i poprawnoSci. Zgloszenia
przesylane drogq teleinformatycznq oraz zgloszenia otrzymane po terminie nie bqdq
honorowane.

Miejsce i termin przeprowadzenia konkursu: Sqd Okrggowy w Piotrkowie
Trybunalskim; dokladna lokalizacja i termin konkursu zostanq wskazane wraz
z ogloszeniem listy osob zakwalifikowanych do ll, a nastgpnie lll etapu konkursu.

Zakres zada(r na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii okre6la art.
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespolach sqdowych
specjaf ist6w (Dz.U. z 2015 roku, poz. '1418 z po2n. zm.l

1

Rekrutacja bgdzie przebiegala wedlugnastgpujqcychetap6w:
I etap - wstqpna weryfikacja zgloszen kandydatow pod kqtem spelnienia
wymogow formalnych przystqpienia do konkursu;
f

f etap

jednego

lll etap

stanowiqca rozwiqzanie wybranego pzez kandydata
dwoch zadan przygotowanych przez komisjg konkursowq;

- praca pisemna
-

z

rozmowa kwalifikacyjna.

Kryteria oceny poszczeg6lnych etapow konkursu (zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Sprawiedliwo5ci w sprawie konkursow na stanowiska kierownika i specjalisty
opiniodawczego zespolu sqdowych specjalistow D2.U.22016 roku, poz.367)
:

I etap - polega na sprawdzeniu czy zgloszenie kandydata spetnia wymogi
formalne okreSlone w S 3 ust.1 cytowanego wyzej Rozporzqdzenia oraz czy zostalo
zlo2one w terminie, a tak2e czy kandydat spelnia wymagania okreslone w art. 8 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespolach sqdowych
specjalistow;
f

f etap

-

polega na sporzqdzeniu przez kandydata pracy pisemnej stanowiqcej

rozwiqzanie wybranego przez kandydata jednego z dwoch zadan przygotowanych przez
komisjq konkursowq. Zadanie na pracQ pisemnq w konkursie na stanowisko specjalisty
polega na opracowaniu propozycji rozwiqzania problemu dotyczqcego opiniowania przez
specjalistow w zakresie specjalno6ci stanowiska, na ktore jest konkurs, na podstawie
opisu lub dokumentacji przeprowadzonych odpowiednich badari lekarskich oraz
dokumentow z akt sprawy, w ramach ktorej opinia zostala zlecona. Pracq pisemnq
komisja konkursowa ocenia w skali od 0 do 20 punktow. Do trzeciego etapu konkursu sq
dopuszczeni kandydaci, ktorzy uzyskali co najmniej 10 punktow z pracy pisemnej;

lll etap - podczas tzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje
kandydata do wykonywania zadan na stanowisku, na ktore jest przeprowadzany konkurs
i ocenia jest w skali 0 do 10 punkt6w, biorqc pod uwagQ umiejqtnoS6 podejmowania
prawidlowych decy4i oraz poprawnego formulowania wnioskow w zakresie zadan
wykonywanych na tym stanowisku.
Po zakohczentu konkursu komisja niezwlocznie ustala kolejno56 kandydatow wedlug
liczby uzyskanych punktow, kt6rzy uzyskali co najmniej 16 punktow w trakcie konkursu
i co najmniej 4 punkty w trzecim etapie konkursu. Komisja konkursowa ustala kolejno6c
kandydatow,ktorzy uzyskali tq samq liczbq punktow, biorqc pod uwagg do6wiadczenie
zawodowe oraz wyniklqce z dokument6w dotqczonych do zgloszenia dodatkowe
kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku, na ktore prowadzony jest
konkurs.
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 rozpoczgcia ll etapu
konkursu.
Kandydaci przystqpujqcy do konkursu na stanowisko specjalisty bgdq proszeni
o okazanie dokumentu potwierdzajqcego tozsamo56 przed rozpoczqciem ll i lll etapu
konkursu. Informujg, iz ofefiy zlo2one po terminie nie bgdq rozpatrywane.

Do udziafu w konkursie zaprasza sig osoby niepelnosprawne.
bariery architektoniczne.
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