Załącznik nr 1 do zarządzenia
Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku
z 23 lipca 2019 r. nr O.Kdr. 0181-43/19

Sąd Rejonowy w Rybniku
ogłasza konkurs nr O.Kdr. 110-10/19
na stanowisko: REFRENDARZA SĄDOWEGO
Podstawowe informacje:
Nazwa i adres Sądu: Sąd Rejonowy w Rybniku, Pl. Kopernika 2, ul. Piłsudskiego 33
Oznaczenie konkursu: „Konkurs na stanowisko Referendarza sądowego” – O.Kdr. 110-10/19
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
- 23 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Rybniku, ul. Plac Kopernika lub ul. Piłsudskiego 33
- liczba wolnych etatów: 1. Ilość stanowisk pracy może ulec zwiększeniu.
Na stanowisku referendarza sądowego może być zatrudniony ten kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
4) ukończył 24 lata;
5) zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył
aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską
Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
(tj. Dz.U.2019 r. poz. 1042) warunek określony w art. 149 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o
ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie
przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury, odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację
sądową lub prokuratorską, bądź złożyła egzamin referendarski.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,
życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku
z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub
referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
oświadczenie o obywatelstwie polskim i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Składane dokumenty i oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń dostępne są w Oddziale Kadr oraz na stronie www.rybnik.sr.gov.pl (zakładka: oferty pracy)
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora
świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach podając
oznaczenie konkursu
do dnia 08.08.2019 r.
do Oddziału Kadr Sądu Rejonowego w Rybniku, Plac Kopernika 2, 44-200 Rybnik, I Pietro, pok. 113

Ponadto informuję, iż pracownicy Oddziału Kadr przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów
nie weryfikują ich kompletności i poprawności. Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną nie
będą honorowane.
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona nie później niż na 7 dni przed terminem
rozpoczęcia konkursu na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Rybniku.
Kandydaci biorący udział w konkursie proszeni są o zaopatrzenie się we własnym zakresie w teksty
aktów prawnych, z których możliwe będzie korzystanie w części konkursowej polegającej na
rozwiązywaniu kazusów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kodeks cywilny,
Kodeks postępowania cywilnego,
Kodeks spółek handlowych,
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
Kodeks karny,
Kodeks postępowania karnego,
Kodeks karny wykonawczy,
Kodeks wykroczeń,
Kodeks postępowania ws. o wykroczenia,
Kodeks karny skarbowy

Dopuszczalną formą korzystania z ww. aktów prawnych jest tylko i wyłącznie forma papierowa.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. (32) 43 93 104.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacje dodatkowe:
1. Jeżeli w Sądzie Rejonowym w Rybniku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi zatrudnienie, będzie niższy niż 6% pierwszeństwo
w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile spełni wymagania określone
na wolne stanowisko pracy.

2. Zgłoszenia kandydatów niezakwalifikowanych do udziału w konkursie lub po konkursie mogą zostać
odebrane w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Rybniku w terminie
Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

do

31.10.2019 r.

