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. 18.07.2017r.
Kdr. 110 - 1102/2/17
Na podstawie art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2016r., poz. 2062 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego
(Dz. U. 2012, poz. 331 ze zm.) ogłaszam konkurs na stanowisko:
referendarz sądowy
w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej.
Ilość wolnych stanowisk: 1 etat
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 29 września 2017r., Sąd Rejonowy w Dąbrowie
Górniczej ul. Graniczna 23, pok. 316.
Termin składania zgłoszeń kandydatów: 31 sierpnia 2017r.
Na stanowisku referendarza sądowego może być zatrudniony ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne
uznane w Polsce,
- ukończył 24 lata,
- zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub
ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.
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. 110-1102/2/17 (decyduje data stempla
pocztowego).
Kandydat obowiązany jest złożyć:
- wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
- życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego
wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub
referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
- 3 aktualne fotografie zgodne 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.

Wiceprezes Sądu Rejonowego
SSR Mariusz Kucharczyk

