OGŁOSZENIE
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż
urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce.
W nawiązaniu do ogłoszenia nr A - 110 - 14/20 z dnia 06 października 2020 r. oraz po
przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod
kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy w
Sądzie Rejonowym w Sokółce, Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów
zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:
1. Biziuk Patrycja
2. Czaplejewicz Gabriela
3. Hołubowicz Hubert
4. Kowalczuk Jacek
5. Rutkowska Kornelia
6. Sarosiek Joanna
7. Wejsznejder Karolina
Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. godz. 9.00 w budynku Sądu
Rejonowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 7, sala rozpraw nr I (parter budynku).
Praktyczny sprawdzian umiejętności będzie polegał na rozwiązaniu testu obejmującego 10
pytań z zakresu znajomości przepisów:
- Ustawy z dnia 27.07.2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.
365 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania
sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1141);
- Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018r., poz.
577)
oraz sprawdzeniu znajomości obsługi komputera (edytor tekstu Word), umiejętności biegłego
pisania na klawiaturze komputera (pisanie ze słuchu), zredagowaniu pisma urzędowego.
Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 0,4 punktu, za pisanie
ze słuchu przyznawane są maksymalnie 3 punkty, za poprawne zredagowanie pisma
urzędowego przyznawane są 3 punkty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w II etapie –
10 punktów.
Do III etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej – zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w II
etapie uzyskają co najmniej 7 punktów.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu winni stawić się punktualnie w wyznaczonym
czasie (z dowodem osobistym). Spóźnienie lub absencja będą potraktowane jako
rezygnacja z udziału w konkursie.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr A-022-17/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych mających
na celu organizację pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub
zagrożenia informujemy o:
 konieczności zakrycia ust i nosa w celu wejścia do budynku Sądu,
 obowiązku stawiennictwa nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem II etapu
konkursu,
 obowiązku opuszczenia budynku bezpośrednio po ustaniu powodu przybycia do Sądu.

