
DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO 

w Mińsku Mazowieckim 

A d m .K d .-114-3/18

Mińsk Mazowiecki, J  lutego 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim poszukuje kandydatów 

do zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej w Biurze Obsługi Interesanta Sądu 

Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, w okresie od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Do zadań osoby zatrudnionej w ramach umowy cywilnoprawnej należało będzie:

1) kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych sądu, jeżeli 

załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

2) udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi 

przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

3) udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach 

przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, 

których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

4) udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

5) informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, 

numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty 

elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz 

kierowanie do właściwych sal rozpraw;

6) udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji 

w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu 

z mediatorem.

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej powinni 

spełniać następujące warunki:

1) legitymować się co najmniej 2 - letnim doświadczeniem zawodowym

w wykonywaniu zadań związanych z szeroko rozumianą obsługą interesanta 

w sądownictwie powszechnym, które należy udokumentować świadectwami 

pracy, kopiami umów o pracę, referencjami, opiniami służbowymi, itp.;
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2) znać obowiązujące regulacje prawne dotyczące obsługi interesantów w sądach 

powszechnych, w szczególności zapisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 23 grudnia 2015 r. -  Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 2316) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 

2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sadowych oraz 

innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r., nr 5, poz. 22);

3) znać obowiązujące regulacje prawne dotyczące pozasądowych (alternatywnych) 

metod rozwiązywania sporów, w tym w szczególności zasad i procedur mediacji -  

mile widziane dokumenty potwierdzające zdobytą w tym zakresie wiedzę.

Kandydaci zainteresowani zatrudnieniem proszeni są o składanie aplikacji 

zawierających życiorys zawodowy (CV) oraz kopie dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia 

7 lutego 2018 r., godz. 15.00 w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Mińsku 

Mazowieckim, ul. Okrzei 14 (decyduje data i godzina złożenia aplikacji).

Aplikacje należy składać w zamkniętej kopercie adresowanej do Dyrektora Sądu 

Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dopiskiem „Ogłoszenie o zatrudnieniu 

w ramach umowy cywilnoprawnej Adm.Kd.- 114-3/18 ”.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie 

umowy cywilnoprawnej nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili ogłoszenia naboru Dyrektor Sądu Rejonowego w Mińsku

Mazowieckim zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy lub

przerwania naboru na każdym etapie.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim zastrzega sobie prawo

odstąpienia od umowy cywilnoprawnej lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku 

niezatwierdzenia w planie finansowym sądu na rok 2018 środków koniecznych 

do realizacji umowy cywilnoprawnej.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim zastrzega sobie prawo

do skontaktowania się z wybranymi osobami, których kwalifikacje na podstawie 

złożonych dokumentów zostaną ocenione jako najbardziej pożądane dla realizacji 

zakresu umowy oraz zastrzega możliwość przeprowadzenia dodatkowo rozmów 

kwalifikacyjnych służących ocenie predyspozycji kandydata niezbędnych dla 

zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.



Nadto informujemy, iż Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Mińsku 

Mazowieckim, z siedzibą przy ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Uzyskane 

dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji. Bez Pana/Pani wyraźnej 

zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu 

art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich 

zmiany. Obowiązek podania określonych danych wynika z właściwych przepisów 

prawa.
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