
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 756 49 67, fax 25 756 49 40

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO 
w Mińsku Mazowieckim

Mińsk Mazowiecki, dnia 2 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA PRAKTYKI ABSOLWENCKIE 
Adm.Kd.-l 11-13/18

Dyrektor Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór na odpłatną praktykę 
absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku 
o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r., nr 127, poz. 1052 ze zm.).

Praktyka będzie się odbywać na podstawie umowy o praktykę absolwencką, która określi:
• rodzaj wykonywanej pracy / praktyki;
• okres odbywania praktyki (maksymalnie 3 miesiące): 01.06.2018 r. - 31.08.2018 r.;
• tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki: 40 godzin;
• wysokość świadczenia pieniężnego: 1.500,00 zł (brutto) miesięcznie.

Liczba miejsc: 8

Nabór przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Nr Adm.-0231-l/18 Dyrektora 
Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 2 maja 2018 roku.

Program praktyki absolwenckiej będzie obejmował:

I. Wykonywanie czynności wynikających z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów 
sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r., nr 5, poz. 22 
ze zm.), w szczególności:
1. Sporządzanie wezwań i zawiadomień.
2. Przygotowywanie pism na zarządzenie sędziego, kierownika komórki organizacyjnej.
3. Wysyłanie i podłączanie korespondencji do akt.
4. Dokonywanie weryfikacji dokumentów pod względem formalnym.
5. Doręczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych (w tym 

wpisywanie pism do kontrolek, skanowanie zwrotnych poświadczeń odbioru).
6. Rejestrowanie spraw w programie komputerowym.
7. Przygotowywanie akt sądowych i innej dokumentacji celem przekazania do archiwum 

zakładowego.
II. Projektowanie orzeczeń i ich uzasadnień.
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Wymagania formalne dla kandydatów:
1. Ukończenie co najmniej gimnazjum.
2. Nieukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia.
3. Kandydat nie odbywał praktyki absolwenckiej w tutejszym Sądzie.

Wymagane dokumenty:
Osoba ubiegająca się o praktykę absolwencką składa:
a) zgłoszenie na praktykę absolwencką skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego 

w Mińsku Mazowieckim, z prośbą o umożliwienie odbywania praktyki przygotowane wg 
wzoru stanowiącego Załącznika Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, które powinno zawierać, 
m. in.:
Z wskazanie danych osobowych;
Z wskazanie preferowanej komórki organizacyjnej (Wydział Cywilny, Wydział Kamy, 

Wydział Rodzinny i Nieletnich, Sekcja Wykonawcza), w której osoba chciałaby 
odbywać praktykę;

Z oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),

b) list motywacyjny,
c) życiorys,
d) kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa maturalnego lub dyplomu 

szkoły wyższej.

Uwaga: Z tytułu niniejszej umowy nie odprowadza się składek na ubezpieczenia 
społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.

Zgłoszenia wraz z wymienionymi załącznikami z zaznaczoną sygnaturą Adm.Kd.-l 11- 
13/18 należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei 14, 
05-300 Mińsk Mazowiecki lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Sądu 
Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój
nr 71 - w terminie do dnia 21 maja 2018 roku. W przypadku przesłania dokumentów 
za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe decyduje data wpływu 
dokumentów do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, a nie data stempla 
pocztowego (nadania).

Nabór na praktykę absolwencką składa się z dwóch etapów:
•S etap pierwszy - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów 

formalnych;
S etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna.
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Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Komisję konkursową.

Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów do drugiego etapu naboru, terminu 
i miejsca rozmowy kwalifikacyjnej, zamieszczona zostanie na stronie BIP Sądu Rejonowego 
w Mińsku Mazowieckim w zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać
Oddział Administracyjny, pok. 167
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 756 49 67, fax 25 756 49 40

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie praktyki 
absolwenckiej 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 o praktykę absolwencką lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku nieotrzymania 
środków budżetowych koniecznych do realizacji umowy absolwenckiej od dysponenta 
odpowiedniego stopnia.

Upoważniony ^wykonywania zadań 
Dyi-eklor/SąSu Rejonowego 

w NILÓtOiu, M--' 7-f)wi nt 

Mariusz Chmielewski

Jednocześnie informujmy, że Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Mińsku 
Mazowieckim, ul. Okrzei 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 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze 
zm.). Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich 
poprawiania. Obowiązek podania określonych danych wynika, z właściwych przepisów 
prawa, w tym ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich 
(Dz. U. z 2009 roku., nr 127, poz. 1052 ze zm.).
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