
Zał. Nr 1 do Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 
z dnia 23 kwietnia 2018 roku Adm.Kd,-l 12-2/18

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 23 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1228)

Prezes Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 
ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim 

uh Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazo wiecki

(liczba wolnych stanowisk: 1)

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

8 czerwca 2018 roku godz. 11.00

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei 14, 05 -300 Mińsk Mazowiecki, sala 
konferencyjna pom. nr 80.

Zakres czynności asystenta sędziego jest określony przepisami rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie czynności asystentów sędziego 
(Dz.U. z 2012 roku, poz. 1270).

Wymagania konieczne:
• obywatelstwo polskie, pełnia praw cywilnych i obywatelskich,
• nieskazitelny charakter,
• ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce i tytuł magistra lub ukończone studia 

zagraniczne uznane w Polsce,
• ukończone 24 lata,
• niekaralność.

Wymagania pożądane:
• biegła znajomość obsługi komputera, biegłe pisanie na komputerze,
• obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax),
• wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
• dobra samoorganizacja pracy,
• zaangażowanie, dokładność i sumienność.



Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu,
• wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
• własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
• oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie 

studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczpospolitej 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 Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie 
odrębnych przepisów,

• oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu wobec niego postępowania o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni 
praw cywilnych i obywałelskich

• aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 
osobistych,

• ewentualnie 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 23 maja 2018 roku (z podaniem oznaczenia konkursu).

pod adresem:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
ul. Okrzei 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Kierownik Oddziału Administracyjnego
I piętro, pok. 167.

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

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tek: 0-25-756-49-67

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

Informujemy, iż oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi 
podpisami, a także kandydatów, którzy nie stawią się do etapu postępowania konkursowego, 
nie będą rozpatrywane. W ciągu trzech dni od dnia ukazania się na stronie BIP Sądu 
komunikatu o rozstrzygnięcia konkursu, w Oddziale Administracyjnym, I piętro, pokój nr 
167 będzie można odebrać aplikacje odrzucone. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty 
kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy, w zakreślonym terminie zostaną 
komisyjnie zniszczone.



Ponadto informujemy, iż dokumenty kandydatów wciągnięty ch na listę rezerwową konkursu 
przechowywane będą przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania 
konkursowego, a po wskazanym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W okresie 
przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać na piśmie do
Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei 14,
05-300 Mińsk Mazowiecki.

Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, ul. 0'krzei 14, 05-300 
Mińsk Mazowiecki. Dane będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Bez Pani/Pana 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Obowiązek podania określonych 
danych wynika z właściwych przepisów prawa w szczególności rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez 
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu 
prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r., Nr 62, poz. 286, ze zm.) oraz 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 
2018 r., poz. 23 ze zm.).

Prezes Sądu Rej ono 
Andrzej Oknińs

go




