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A-122-44/22 

OGŁOSZENIE 

Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 13 października 2022 roku 

dotyczące konkursu na stanowisko asystenta sędziego 

w Sądzie Rejonowym w Dębicy 

I. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Słoneczna 3  

II. Oznaczenie konkursu: Konkurs na stanowisko na asystenta sędziego w Sądzie 

 Rejonowym w Dębicy w I Wydziale Cywilnym o sygnaturze A-122-44/22. 

III. Liczba wolnych stanowisk:- 1 ( jedno) 

IV.  Wymagania dotyczące kandydatów: 

1. posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystanie z pełni praw 

cywilnych i obywatelskich, 

2. nieskazitelny charakter, 

3. ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub 

zagranicznych uznanych w Polsce. 

4. ukończenie 24 lat  

V. Wymagane dokumenty i zaświadczenia: 

1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, adresowany do Prezesa 

Sądu Rejonowego w Dębicy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu oraz danymi 

kontaktowymi, 

2. Własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej, 

3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie 

studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu 

zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo 

oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego 

ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, 

4. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

5. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta  

z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

6. Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych, 

7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb rekrutacji na podstawie RODO, 

8. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów 

ubiegających się o zatrudnienie. 
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Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe 

kwalifikacje i osiągnięcia. 

 

Wszystkie składane oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez 

kandydata. 

VI.  Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 14 listopada 2022 roku, w zamkniętych 

kopertach z następującą adnotacją „ Nabór na konkurs organizowany na podstawie 

ogłoszenia Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy nr A-122-44/22 bezpośrednio  

w siedzibie Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica osobiście na 

Biurze Podawczym, albo przesłać je za pośrednictwem operatora pocztowego.  

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za 

datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. 

 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

VII. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: Konkurs rozpocznie się w dniu  

21 listopada 2022 roku (wstępna weryfikacja zgłoszeń) i będzie przeprowadzony  

w siedzibie Sądu Rejonowego w Dębicy , ul. Słoneczna 3. 

 Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra 

 Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia 

 konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228). 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie ustalona 

przez Komisję konkursową i umieszczona na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w 

Dębicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 22 listopada 2022 roku . 

Drugi etap konkursu –test i praca pisemna – odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 roku 

o godzinie 9.30 w sali nr 207 w budynku Sądu. Publikacja wyników zostanie 

umieszczona na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Dębicy oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej w dniu 6 grudnia 2022 roku  

Trzeci etap konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 

roku o godzinie 9.30, sala nr 207 w budynku Sądu.  

Informacja o wynikach konkursu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Sądu  

i zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 15 grudnia 2022 roku. 

 Osoby, które nie zostaną wybrane na stanowisko asystenta i nie znajdą się na liście 

rezerwowej, będą mogły odebrać swoje dokumenty rekrutacyjne w ciągu 14 dni  

od dnia zakończenia procedury konkursowej w pokoju nr 201. 

Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie zakreślonego 

terminu . 

VIII. Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie: 
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Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679  

z 23.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE informuję, że : 

Administratorem danych osobowych podanych przez kandydatów ubiegających się  

o zatrudnienie jest Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna 3,  

39-200 Dębica.  

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych,  

ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica ;e-mail iod@debica.sr.gov.pl 

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia  

i udokumentowania rekrutacji na podstawie: 

- art.6 ust.1 lit.a, b i c RODO oraz art., 9 ust. 1 lit b RODO, 

- ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 ze zm.), 

- ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(t.j.DZ.U.2020.2072),  

- ustawy z dnia 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury 

( t.j.Dz.U.2018.577) 

- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013 r. w sprawie 

przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta  sędziego 

(dz.U.2013.1228).  

 Podanie danych w zakresie określonym w w/w aktach prawnych jest 

obowiązkowe- niepodanie danych skutkuje niedopuszczeniem do konkursu. 

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na 

podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 

 Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na 

podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych a także 

podmioty, które na podstawie zawartych umów świadczą usługi związane z 

przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności usługi wsparcia i serwisu 

dla oprogramowania,  

w którym są przetwarzane dane osobowe. Lista kandydatów (obejmująca imię  

i nazwisko) dopuszczonych do drugiego etapu dostępna będzie na tablicy 

ogłoszeń i na stronie internetowej Sądu ( Biuletyn Informacji Publicznej), 

podobnie wynik konkursu, ze wskazaniem w szczególności imienia i nazwiska 

oraz wyniku kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia. Analogiczne dane 

zawiera rezerwowa lista kandydatów, jeżeli zostanie sporządzona. W związku  

z obowiązkiem opublikowania przez Sąd list kandydatów w sposób opisany 

powyżej, krąg odbiorców danych będzie nieograniczony.  

mailto:iod@debica.sr.gov.pl
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Kandydat ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych osobowych, 

 - sprostowania swoich danych osobowych, 

 - usunięcia swoich danych osobowych, 

 - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 - przenoszenia danych, 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie 

jego danych narusza przepisy RODO. 

Zgromadzone dane osobowe kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż jest to 

konieczne, tj. dane zawarte w dokumentacji konkursowej przechowywane będą zgodnie  

z rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat począwszy od roku następnego po zakończeniu 

konkursu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(Dz.U.2020.164 ze zm..). 

Zgromadzone dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania. 

Zgromadzone dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

       Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy 

        Waldemar Krok   

Dębica, dnia 13 października 2022 roku  

 

 

 


