
ZARZĄDZENIE Nr 53/2022 
PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W SIEDLCACH 

z dnia 09 września 2022 roku 
W SPRAWIE KONKURSU NA STANOWISKO APLIKANTA KURATORSKIEGO 

W OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W SIIEDLCACH 

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (j.t. Dz.U.2020.167) 

zarządza się co następuje: 
1. Przeprowadzić konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego w: 

• Sądzie Rejonowym w Garwolinie - 1 etat; 

• Sądzie Rejonowym w Siedlcach (docelowe wykonywanie obowiązków 

zawodowego kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim 
po odbyciu aplikacji kuratorskiej) - 1 etat; 

• Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim - 1 etat. 

2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, zamieścić na 

tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach, Sądu Rejonowego 

w Garwolinie, Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, Sądu Rejonowego w Siedlcach, 
Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim, na stronie internetowej tutejszego Sądu 
pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej www.siedlce.so.gov.pl w zakładce 
„Praca w sądzie", w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach, Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Garwolinie, Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim, Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim. 

3. Traci ważność lista rezerwowa kandydatów na aplikację kuratorską z dnia 27 grudnia 

2021 r. 

PREZES SĄDU OK& GOWEGO 

W SIEDLC H 



Załącznik do Zarządzenia Prezesa Sądu 

Okręgowego w Siedlcach Nr 53/2022 z dnia 
09 września 2022 roku. 

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W SIEDLCACH 
OGŁASZA KONKURS 

DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTA KURATORSKIEGO 
W OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W SIEDLCACH 

1. Sąd Okręgowy w Siedlcach ogłasza konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego w: 
• Sądzie Rejonowym w Garwolinie - 1 etat; 
• Sądzie Rejonowym w Siedlcach (docelowe wykonywanie obowiązków zawodowego 

kuratora sądowego po odbyciu aplikacji kuratorskiej w Sądzie Rejonowym w Mińsku 
Mazowieckim) - 1 etat; 

• Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim - 1 etat. 

2. Osoba przystępująca do konkursu winna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 1, 
pkt 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (j.t. Dz.U.2020.167) . 

3. Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty: 
• list motywacyjny (podanie) do Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach; 
• CV; 
• odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów, których wymóg określa art. 5 ust. 1, pkt 4 

ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (j.t. Dz.U.2020.167); 
• kopie certyfikatów, dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskanie dodatkowych 

kwalifikacji zawodowych oraz świadectw pracy; 
• w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego - opinię kierownika zespołu 

kuratorskiej służby sądowej, w którym osoba przystępująca do konkursu funkcję tę pełni 
lub pełniła; 

• oświadczenie, że osoba ubiegająca się o przyjęcie na aplikację jest obywatelem 
Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

• oświadczenie, że osoba ubiegająca się o przyjęcie na aplikację nie była karana za 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest i nie było prowadzone przeciwko 
niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe; 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby Konkursu i opublikowania jego wyników - załącznik „oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych"; 

• fotografię legitymacyjną. 

W przypadku dokumentacji w języku obcym konieczne jest załączenie dokumentacji również 
w języku polskim, potwierdzonej przez tłumacza przysięgłego. 

4. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Siedlcach, 
ul. Sądowa 2 w godzinach od 08:00 do 15 :00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
12 października 2022r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do postępowania 
konkursowego dla kandydatów na aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego 

w Siedlcach". 
W przypadku przesłania zgłoszenia za pomocą operatora pocztowego o zachowaniu terminu 
decyduje data stempla pocztowego. 
Osoby, których dokumenty wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą 
dopuszczone do konkursu. 

5. Po komisyjnym dokonaniu analizy dostarczonej dokumentacji, lista osób zakwalifikowanych 
do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego 

w Siedlcach i na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Siedlcach www.siedlce.so.gov.pl 
w zakładce „oferty pracy" w terminie co najmniej 7 dni przed częścią pisemną. 



6. Termin części pisemnej konkursu ustalono na dzień 28 października 2022 roku, godz. 10.00 
w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach, ul. Sądowa 2. 

7. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalono na dzień 7 listopada 2022 roku, godz. 10.00 
w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, ul. Stefana Okrzei 14. 

8. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu na 
stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach wprowadzony 
zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach Nr 28/2017 z dnia 15 maja 2017 roku. 

9. Część pisemna Konkursu i rozmowa kwalifikacyjna będą obejmowały wiedzę z zakresu nauk 
pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych i prawnych. Ponadto podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej komisja konkursowa sprawdzi i oceni umiejętności interpersonalne uczestnika 
konkursu, w tym zwłaszcza umiejętność prowadzenia rozmowy, umiejętność 
przekonywującego uzasadniania swoich opinii i twierdzeń, umiejętność logicznego myślenia 
i podejmowania decyzji. 

10. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać: 
pod numerem telefonu: (25) 64 07 838; 
email: renata .cieszko@siedlce.so.gov.pl 

krzysztof.pazulak@siedlce.so.gov.pl 

11. Dokumentację przesłaną na potrzeby rekrutacji należy odebrać z siedziby Kuratora 
Okręgowego Sądu Okręgowego w Siedlcach, ul. Sądowa 2 w terminie 30 dni od ogłoszenia 
wyników konkursu. 

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO 

W SIEDLC CH 

Siedlce, dnia 09 września 2022 roku 


