P
SADU

R E Z E S
OKRÇGOWEGO

ul. Warynskiego 45, 16-400 SUWAtKI

Suwalki, dnia 24 kwietnia 2020r.

tel. (87) 56-31-300, fax. (87) 56-31-303
email: so@suwalki.so.gov.pl

A-1107-5/20
OGLOSZENIE
Prezes S^du Okrçgowego w Suwalkach ogtasza nabôr na stanowisko aplikanta
kuratorskiego w okrçgu Sî|du Okrçgowego w Suwalkach
1. Nabôr dotyczy zatrudnienia na jedno stanowisko w S^dzie Rejonowym w Olecku.

2. Nabôr kandydatôw bçdzie odbywal siç w drodze egzaminu konkursowego, ktôry sklada
siç z trzech czçsci:
- wstçpnej weryfikacji zgloszeri kandydatôw pod kqtem spelnienia wymogôw
formalnych przyst^pienia do konkursu - w dniu 22 maja 2020r. (bez udzialu
kandydatôw)
- pisemnej - w dniu 25 maja 2020r. w godz.l 2.00 - 13.00
- ustnej - w dniu 27 maja 2020r. o godz. 10.00

Konkurs odbçdzie siç w siedzibic Sqdu Okrçgowego w Suwalkach, ul. Warynskiego
45 (sala konferencyjna Nr 15A, parter).
Oznaczenie konkursu: A-l 107-5/20.

3. Zakres wiadomosci wymagany na egzaminie obejmuje zagadnienia z nastçpuj^cych
aktôw prawnych: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o kuratorach S c j d o w y c h ,
ustawy Prawo o ustroju sqdôw powszechnych. ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
karny wykonawczy, ustawy o postçpowaniu w sprawach nieletnich, ustawy kodeks
rodzinny i opiekunczy, ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi, ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, a ponadto z zakresu
wiedzy pedagogicznej i psychologicznej oraz elementy wiedzy o Polsce i swiecie
wspôlczesnym.

4. Kandydat winien spelniac wymogi okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia
27 lipca 200 lr. o kuratorach s^dowych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 167).
5. Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

a) wniosek do Prezesa S^du Okrçgowego w Suwalkach o zatrudnienie na stanowisku
aplikanta kuratorskiego, z oznaczeniem konkursu A-l 107-5/20,
b) zyciorys i informacjç o przebiegu kariery zawodowej wraz z kserokopiami swiadectw
pracy,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj<|cej siç o zatrudnienie,
d) oryginal lub urzçdowo poswiadczony odpis dyplomu ukonczenia wyzszych studiôw
magisterskich z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub

prawnych albo innych wyzszych studiôw magisterskich i sludiôw podyplomowych
z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych oraz
inné dokumenty potwierdzaj^ce kwalifikacje i umiejçtnosci,
e) oswiadczenie kandydata o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych,
f) oswiadczenie, ze kandydat nie zostal skazany prawomocnym wyrokiem za
przestçpstwo scigane z oskarzenia publicznego lub przestçpstwo skarbowe oraz ze nie
jest przeciwko niemu prowadzone postçpowanie o przestçpstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub przestçpstwo skarbowe,
g) pisemn^ zgodç kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celôw rekrutacji.
6. Kandydat sklada wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem konkursu
w terminie do dnia 18 maja 2020r. - wyi^cznie drog$ pocztowç za posrednictwem
operatora swiadcz^cego uslugi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Zgloszenia przeslane po terminie nie bçdcj rozpatrywane.
7. Lista osôb dopuszczonych do egzaminu konkursowego bçdzie dostçpna na stronie
intemetowej Scjdu Okrçgowego w Suwalkach www.suwalki.so.aov.pl w zakladce „Oferty
pracy" w dniu 22 maja 2020r.
8. Kandydat przystçpuj^cy do egzaminu (pisemnego i ustncgo) powinien posiadac dowôd
osobisty.
9. Dodatkowe informacje dotycz^ce konkursu mozna uzyskac pod numerem telefonu
(87) 563 13 07 lub 563 12 38.
Prezes S^du Okrçgowego
v . ,

Jacek Sowul

^

Inné informacje:

Na podstawie art. 13 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
zwanego RODO w sprawie ochrony osôb fizycznych informujemy, ze administratorem danych
osobowych jest Prezes Sc|du Okrçgowego w Suwalkach. Dane osobowe przetwarzane bçdg. w ce
przeprowadzenia i udokumentowania rekmtacji i bçdq. przekazane S^dowi Rejonowemu
w Olecku. Posiada Pani/Pan prawo dostçpu do tresci swoich danych i ich poprawiania. Podan
danych w zakresie okreslonym postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 200 lr. o kuratorach
Sc^dowych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 167) i ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1040) oraz aktôw wykonawczych jest obowi^zkowe. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nastçpuje na podstawie zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
Kandydatom niezatrudnionym i niezakwalifikowanym na listç rezerwow^, dokumenty
rekrutacyjne zostanq. zwrôcone na wskazany adres, za posrednictwem operatora swiadcz^cego
uslugi pocztowe.
Kwestionariusz osobowy i klauzula informacyjna wraz ze zgod^ na przetwarzanie danych
osobowych w zal^czeniu.

