PREZES SĄDU REJONOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 23, telefon 0-32 2959465, fax 0-32 2959483
e-mail: sekretariat@dabrowag.sr.gov.pl
Dąbrowa Górnicza, dn. 22.02.2018r.
Kdr. 110 - 1102/1/18
Na podstawie art. 155a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2018r., poz. 23 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursów
na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013, poz. 1228)
ogłaszam konkurs na stanowisko:
asystent sędziego
w Sadzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej.
Ilość wolnych stanowisk: 1 etat.
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 28 marzec 2018r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie
Górniczej ul. Graniczna 23, pok. 316.
Termin składania zgłoszeń kandydatów: 12 marzec 2018r.
Opis stanowiska: Asystent sędziego samodzielnie dokonuje analizy akt sprawy we
wskazanym zakresie; kontroluje stan spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na
podjęcie czynności przez sędziego albo sąd; zwraca się do osób i instytucji o nadesłanie
informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania; sporządza
odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi; gromadzi, we wskazanym zakresie,
orzecznictwo i literaturę przydatne do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań
powierzonych sędziom w danym wydziale; na zlecenie sędziego i pod jego kierunkiem asystent
sporządza projekty zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień – zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów
(Dz. U. z 2012r., poz. 1270).
Kandydaci muszą spełniać wymagania wynikające z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018r., poz. 23 ze zm.) tj: na stanowisku
asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane
w Polsce,
4) ukończył 24 lata.
Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5.03.2014r. w przedmiocie
dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację
adwokacką lub radcowską informuję, iż w tut. Sądzie zatrudnione osoby na stanowisko asystenta
sędziego nie mogą odbywać aplikacji adwokackiej lub radcowskiej.

Zgłoszenia kandydatów o przystąpieniu do konkursu należy składać w Oddziale
Administracyjnym Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 23, pok. 314, bądź
nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu - Kdr. 110/1102/1/18 (decyduje data
stempla pocztowego).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydat obowiązany jest złożyć:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie
studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu
zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo
oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie
zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich;
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu;
7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.
Lista Kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń
w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej oraz na stronie internetowej
www.dabrowag.sr.gov.pl – Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed
terminem rozpoczęcia konkursu.
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SSR Teresa Sobieszek

