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ZARZĄDZENIE 
Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 5 września w sprawie ogłoszenia konkursu 

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Dębicy 
 

 
Na podstawie art. 3 b) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i 

prokuratury ( Dz. U. Nr 162, poz. 1125 z późniejszymi zmianami ) oraz rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i 
sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz. U. nr 
21, poz. 129 )  

ogłaszam 
konkurs o sygnaturze K – 1/11 na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Dębicy mający na 
celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności i predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów 
niezbędnych do wykonywania obowiązków urzędnika na stanowisku stażysty. 
 
 Ilość wolnych stanowisk – 1 
 
Zarządzam umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w 
Dębicy, siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy oraz Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie Sądu Rejonowego w Dębicy. 
 
Wymagania niezbędne, które winien spełniać kandydat na stażystę: 

1. Pełna zdolność do czynności prawnych, 
2. Nieposzlakowana opinia, 
3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
4. Nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
5. Ukończenie co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego, 
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku, 
7. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz urządzeń 

biurowych, 
8. Umiejętność poprawnego pisania ręcznego, 
9. Pożądane cechy osobowości: kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, 

wysoki poziom kultury osobistej, umiejętność analitycznego myślenia i pracy w 
zespole 

10.  Umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze oraz doświadczenie w pracy 
biurowej będzie dodatkowym atutem  
 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 



Czynności biurowe w sekretariatach sądowych, a w szczególności: 
1. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych i urządzeń 

ewidencyjnych służących do ich rejestrowania; 
2. Wykonywanie wydanych w sprawach zarządzeń; 
3. Protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych, rozpisywanie sesji, 

sporządzanie i wysyłka korespondencji. 
 
Wymagane dokumenty: 

1. Zgłoszenie na konkurs adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy, z 
zaznaczeniem sygnatury konkursu, wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu 
kontaktowego; 

2. Życiorys; 
3. Odpis ( kserokopia ) dyplomu stwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia; 
4. Odpisy ( kserokopie ) zaświadczeń o odbytych kursach; 
11.  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie 

prowadzeniu wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w 
pełni z praw publicznych; 

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 

 
Oferty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać: 

1. Na adres Sądu Rejonowego w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Słoneczna 3; 
2. Osobiście na Biurze Podawczym Sądu przy ul. Słonecznej 3 lub w Oddziale 

Administracyjnym Sądu pokój 116 ( I piętro ) 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2011 r. 

 
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę 

stempla pocztowego. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i zakwalifikowanych do drugiego 

etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w 
Dębicy ul. Słoneczna 3 oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Dębicy najpóźniej na 7 dni 
przed terminem II etapu konkursu. 

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko stażysty zostanie podane do 
wiadomości po zakończeniu III etapu konkursu, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń i 
stronie BIP Sądu Rejonowego w Dębicy. 
 
 
 
 Prezes Sądu Rejonowego 
  
       Dariusz Różański 
 
 
 
 


