
Zał. Nr 1 do Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w  M ińsku Mazowieckim  
z dnia 18 stycznia 2018 roku A d m .K d .-112-1 /18

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie art. 149a § 1 w  zw. z 155 a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 23) oraz przepisów rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w  sprawie przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 331 ze zm.)

Prezes Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 
ogłasza konkurs na stanowisko

referendarza sadowego

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim 
ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

(liczba wolnych stanowisk: 1)

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

2 marca 2018 roku godz. 10.00

Sąd Rejonowy w M ińsku M azowieckim, ul. Okrzei 14, 05-300 M ińsk M azowiecki, sala 
konferencyjna pom, nr 80.

W ymagania konieczne:
Zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych 

na stanowisko referendarza sądowego może być mianowana osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończyła wyższe studia prawnicze w  Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne 

uznane w Polsce,
4) ukończyła 24 lata,
5) zdała egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu,
2) wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,
3) życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
4) 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,

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
konkursu,

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i 
obywatelskich,

7) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 
osobistych,

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i 
osiągnięcia.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać 
osobiście lub przesyłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe w terminie 
do dnia 6 lutego 2018 roku (z podaniem oznaczenia konkursu -  Adrn.Kd. -112-1/18).

pod adresem:
Sąd Rejonowy w M ińsku Mazowieckim  
ul. Okrzei 14
05-300 M ińsk M azowiecki 
Kierownik Oddziału Administracyjnego 
I piętro, pok. 167.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi 
pocztowe za daitę ich złożenia będzie uważana data stempla pocztowego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie ogłoszona nie później niż 7 dni przed 
rozpoczęciem konkursu tj. do dnia 23 lutego 2018r. s f


