Kluczbork, dnia 02 marca 2018r.

Prezes Sądu Rejonowego
w Kluczborku

A.1102- 1/18

OGŁOSZENIE
O K O N K U R S I E NA R E F E R E N D A R Z A SĄDOWEGO

Na podstawie art. 149a § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 200Ir. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z przepisami
rozporządzenia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko
referendarza sądowego (Dz. U. z 2012r. poz. 331 z późn.zm.) ogłaszam konkurs na
stanowisko referendarza sądowego.

I.

Informacje podstawowe:

Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Kluczborku, ul. Katowicka 2, 46 - 200 Kluczbork
Oznaczenie konkursu: „Konkurs na stanowisko referendarza sądowego" A. 1102 - 1/18
Ilość wolnych stanowisk: 2 wolne stanowiska referendarza sądowego w pełnym wymiarze
czasu pracy
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 06.04.2018r, godzina 9*^", siedziba Sądu
Rejonowego w Kluczborku, ul. Katowicka 2, 46-200 Kluczbork, sala nr 23

I I . Na stanowisko referendarza sądowego zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca
200Ir. - Prawo o ustroju sądów powszechnych może być mianowany 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 studia
zagraniczne uznane w Polsce,
- ukończył 24 lata.

- zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski
lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską
III.

Wymagane dokumenty, które wirmy być dołączone do zgłoszenia o przystąpieniu
do konkursu:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie
pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego,
adwokackiego, radcowskiego lub referendarski ego albo oryginał lub urzędowo
poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych,
5. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich,
7. oświadczenie, że kandydat jest nieskazitelnego charakteru,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu.

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

IV. Termin zgłoszenia.
Zgłoszenia kandydatów o przystąpieniu do konkursu wraz z w/wym. dokumentami należy
złożyć do dnia 21 marca 2018r. bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Kluczborku,
ul. Katowicka 2, 46 - 200 Kluczbork, pok. nr 52, I I piętro lub przesłać za pośrednictwem
operatora świadczącego usługi pocztowe z dopiskiem „Rekrutacja A. 1102 - 1/18 pod adres:
Sąd Rejonowy w Kluczborku
Oddział Administracyjny
ul. Katowicka 2
46 - 200 Kluczbork
W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi
pocztowe drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

V. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w § 3 Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z 22.03.2012r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
referendarza sądowego oraz odpowiadający wymogom określonym w art. 149 § 1 ustawy z
dnia 27 lipca 200Ir. - Prawo o ustroju sądów powszechnych dopuszczonych do konkursu
umieszczona zostanie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Kluczborku przy
ul. Katowickiej 2 oraz na stronie internetowej www.kluczbork.sr.gov.pl - Biuletynie
Informacji Publicznej, nie później niż do 29 marca 2018r.
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