S^D REJONOWY W OLKUSZU
ul. Krola Kazimierza Wielkiego 45
32-300 OIkusz

OIkusz, dnia 28 kwietnia 2016 r.

Konkurs o sygnaturze:
Adm.-111-2/16

PREZES SADU REJONOWEGO W OLKUSZU
Oglasza konkurs na stanowisko „Asvstent Sedziego"
Liczba wolnych stanowisk: 1 etat
Termin i mieisce konkursu 31 maj 2016 r., godz. 9.00, Sad Rejonowy w OIkuszu ul. K. K. Wielkiego 45,
sala B-2
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach okreslonych w rozporz^dzeniu Ministra Sprawiedliwosci z dnia
14 pazdziemika 2013 r. (Dz. U. z dnia 18.10.2013 r., poz. 1228) w sprawie przeprowadzenia konkursu na
stanowisko asystenta s^dziego.
Kandydaci na stanowisko asystenta s^dziego musz^ odpowiadac wymaganiom okreslonym
w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o stroju s^dow powszechnych.
Wymagania:
1. Obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i mozliwosc korzystania z pehii praw cywilnych i
obywatelskich.
2. Ukonczenie wyzszych studiow prawniczych w Polsce i uzyskanie tytutu magistra lub ukonczenie
studiow zagranicznych uznanych w Polsce.
3. Ukoiiczone 24 lata.
4. Nieskazitelny charakter.
5. Sumiennosc i skrupulatnosd w wykonywaniu pracy
6. Zdolnosci interpersonalne.
7. Dobra znajomosc obshigi komputera.
8. Doswiadczenie zawodowe b^dzie atutem.
Zakres obowiazkow (miedzy innymt):
1. Sporz^dzanie projektow orzeczen i uzasadnien.
2. Dokonywanie wst^pnej analizy akt spraw przydzielonych do referatu s^dziego.
3. Inne czynnosci wymienione w § 3 ust. 2 Rozporz^dzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 08.11.2012 r.
w sprawie czynnosci asystentow s^dziow.
Dokumenty i oswiadczenia, jakie nalezy ziozyd ubiegaiac sie o to stanowisko:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta s^dziego,
2. wlasnor^cznie sporz^dzony zyciorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej,
3. oryginat lub urz?dowo poswiadczony odpis dokumentu potwierdzaj^cego ukonczenie studiow
wyzszych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytutu zawodowego magistra
albo zaswiadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginal lub urz?dowo poswiadczony
odpis dokumentu potwierdzaj^cego ukonczenie zagranicznych studiow wyzszych na kierunku prawo
uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odr^bnych przepisow;
4. oswiadczenie, ze nie jest prowadzone przeciwko osobie post^powanie o przest^pstwo scigane z
oskarzenia publicznego lub przest^pstwo skarbowe,
5. oswiadczenie, ze jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pehii praw cywilnych i
obywatelskich,
6. oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
7. aktualn^ fotografi? zgodn^ z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodow osobistych,
8. inne dokumenty potwierdzaj^ce dodatkowe kwalifikacje i osi^gni^cia.
Wszvstkie oswiadczenia winnv bye podpisane wlasnor^cznie.

Kandydat sklada wymagane dokumenty w terminie do 11 maja 2016 r. bezpo§rednio w siedzibie Sqdu
Rejonowego w OIkuszu ul. K.K. Wielkiego 45 (pokoj A-28, II pi?tro), albo nadaje drog^ pocztow^, z
podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentow droga pocztow^, za dat? ich zlozenia uwaza
si? dat? stempla pocztowego.
Dodatkowe informacje mozna uzyskac osobiscie w Oddziale Administracyjnym S^du Rejonowego w
OIkuszu (pok6j A-28, II pi^tro) lub telefonicznie pod numerem telefonu /032/ 626 11 28.
Po sprawdzeniu, czy zgloszenia spelniaj^ wymogi formalne, oraz czy kandydaci odpowiadaj^ wymaganiom
okreslonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju s^dow powszechnych, zostanie
ustalona lista kandydatow (z podaniem imion, nazwisk oraz adresow zamieszkania) dopuszczonych do
konkursu, ktora b?dzie umieszczona na tablicy ogloszeii S^du Rejonowego w OIkuszu oraz na stronie
intemetowej www.olkusz.sr.gov.pl. nie pozniej niz 14 dni przed terminem rozpocz^cia konkursu.

