Dyrektor
Sądu Okręgowego
w Koninie

Konin, dnia 6 grudnia 2018 r.

62-510 Konin, ul. Energetyka 5
tel. 63 242 30 22 fax 63 242 65 69

OA-110-38/18

OGŁOSZENIE DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W KONINIE
DOTYCZĄCE KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY
W SADZIE REJONOWYM W SŁUPCY
I. Nazwa i adres sądu - Sąd Rejonowy w Słupcy, ul. Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca.
II. Oznaczenie konkursu - Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Słupcy OA-110-38/18.
III.Liczba wolnych stanowisk pracy - 1 etat na czas określony - 3 lata.
IV.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
- zadania z zakresu obsługi biurowej decernatu orzeczniczego (m.in. wykonywanie
zarządzeń sędziego/asesora sądowego/referendarza sądowego),
- przygotowywanie projektów wpisów w systemach informatycznych,
- obsługa Centralnej informacji Ksiąg Wieczystych,
- odnotowywanie innych czynności w systemach informatycznych,
- protokołowanie na rozprawach/obsługa e-protokołu,
- sporządzanie wezwań i zawiadomień,
- prowadzenie akt postępowań sądowych/akt ksiąg wieczystych,
- obsługa biura podawczego,
- archiwizacja akt.
V. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.
2. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
6. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.
Wymagania dodatkowe:
1. Ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł
zawodowy.
2. Umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera.
3. Podstawowa znajomość aktów prawnych:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z
2018 r. poz. 23, ze zm.) - dział I,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. - regulamin
urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316),

- zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie
organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów
administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r. nr 5 poz. 22),
4. Zdolności analityczne,
5. Znajomość techniki pracy biurowej,
6. Kreatywność,
7. Komunikatywność,
8. Odporność na stres,
9. Wysoki poziom kultury osobistej,
10. Umiejętność pracy w zespole,
11. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
VI.Osoby zainteresowane ofertą powinny złożyć następujące dokumenty osobowe:
1. Podanie o pracę.
2. Curriculum vitae, własnoręcznie podpisany.
3. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji.
5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
6. Własnoręcznie podpisane:
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dostępne są w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Słupcy oraz na stronie internetowej www.slupca.sr.gov.pl.
Kandydat może również złożyć inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
umiejętności i doświadczenie zawodowe (m.in. opinie, świadectwa ukończenia szkół,
zaświadczenia, certyfikaty ukończenia kursów, referencje, świadectwa pracy itp.).
VII.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymienione w punkcie VI dokumenty osobowe należy, w terminie do dnia
14 grudnia 2018 r. (piątek), złożyć osobiście w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Słupcy, ul. Armii Krajowej 2, I piętro, pok. 208 lub przesłać drogą
pocztową. W przypadku nadania dokumentu drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa
się datę stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Konkurs będzie się składał z trzech etapów:
1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia
wymogów formalnych przystąpienia do konkursu (tj. sprawdzenia, czy kandydat
spełnia określone w ogłoszeniu wymagania niezbędne, czy złożył wszystkie
wymagane dokumenty i czy dokumenty złożone zostały w zakreślonym terminie).
2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności, który będzie polegać na
sprawdzeniu: znajomości edytora tekstów (Word) i arkusza kalkulacyjnego (Excel)
oraz umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze komputera, znajomości
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2316) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i
hipotece (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1916).
3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

IX. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu
przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 400).
X. Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydata do etapu drugiego (najpóźniej do
19 grudnia 2018 r.) i etapu trzeciego konkursu oraz termin i miejsce ich
przeprowadzenia zamieszczane będą na stronie internetowej Sądu Rejonowego
w Słupcy co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
XI. Po zakończeniu procedury konkursowej kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do
odbycia stażu, bądź nie zostali wpisani na listę kandydatów rezerwowych zostaną
zwrócone dokumenty drogą pocztową.
XII. W Sądzie Rejonowym w Słupcy w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest
niższy niż 6%. W związku z powyższym zachęcamy osoby posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu do udziału
w konkursie na staż urzędniczy.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (63)
228 27 50.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko.....................................
2. Imiona rodziców.................................................
3. Data urodzenia....................................................
4. Obywatelstwo......................................................
5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

6. Wykształcenie................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

Wykształcenie uzupełniające............................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia..............................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowisko pracy)

8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

9. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym:
seria................. nr..........................................................................................
wydanym przez..............................................................................................
lub innym dowodem tożsamości...................................................................

Podane w kwestionariuszu dane osobowe będą przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Słupcy,,
z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2 w Słupcy, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w
Słupcy oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Koninie w celach realizacji procesu rekrutacji,
a w przypadku zatrudnienia - na potrzeby zatrudnienia, na podstawie art. 6 lit. ust. 1 lit. a) b) oraz
lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr
119).
Podanie danych w pkt 1-7 i 9 kwestionariusza jest obowiązkowe i wynika z art. 221 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 917) oraz innych przepisów szczególnych.
Podanie danych w punkcie 8 - jest dobrowolne. Dane te są dodatkowe i będą przetwarzane na
potrzeby realizacji procesu rekrutacji, w przypadku zatrudnienia - na potrzeby zatrudnienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w punkcie 8 dodatkowych danych jak również innych
danych osobowych niewskazanych przepisami prawa a udostępnionych dobrowolnie przeze mnie
w określonym powyżej celu.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji w
przyszłych postępowaniach konkursowych na wolne stanowiska w Sądzie Rejonowym w Słupcy.

TAK

NIE

Oświadczam, że wszystkie dane podane w kwestionariuszu są zgodne z prawdą oraz potwierdzam
zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

(miejscowość i data)

(podpis osoby ubiegającej o zatrudnienie)
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) przekazuję informacje
dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Administrator danych osobowych ADO:

Sąd Rejonowy w Słupcy z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej
2 , 62-400 Słupca reprezentowany przez Prezesa Sadu
Rejonowego w Słupcy oraz Dyrektora Sądu Okręgowego
w Koninie

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych IOD:

Sławomir Ratajkiewicz - inspektor ochrony Danych Sądu
Rejonowego w Słupcy, tel. 632423022 w. 184,
e-mail: slawomir.ratajklewicz@konin.so,gov.pl

Cel zbierania danych:

Przeprowadzenie

procesu

rekrutacyjnego

na

wolne

stanowisko.
Podstawa przetwarzania danych:

Art. 6 ust. 1 lit. a) b) oraz lit. c) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (RODO).

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat
liczonych od momentu zakończenia zatrudnienia, stosunku
służbowego

lub trwania

przetwarzanie

danych

umowy. W przypadku, gdy
będzie

dotyczyło

wyłącznie

rekrutacji, okres ten będzie wynosił 2 lata. Czas ten może
ulec zmianie z uwagi na przepisy prawa.
Odbiorca lub kategorie odbiorców danych:

Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych
zwłaszcza Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych, oraz innym wskazanym przepisami prawa a
także

podmiotom

administratora,

realizującym

zwłaszcza

w

zadania

zakresie:

IT,

na

rzecz

niszczenia

dokumentacji, obsługi prawnej.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do
ograniczenia ich przetwarzania. W wypadku wyrażenia
zgody prawo do jej cofnięcia.

Prawo do skargi:

W wypadku uznania, że przetwarzania danych narusza
przepisy RODO, przysługuje prawo do skargi do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany:

Przetwarzanie danych nie będzie podstawą podejmowania
decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowania.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Oświadczam, że nie jestem karany/na za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

(data i czytelny podpis)

