
REGULAMIN 
PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

NA STANOWISKO ZAWODOWEGO KURATORA SADOWEGO 
W OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W SIEDLCACH

§1

Regulamin określa zasady naboru na stanowisko zawodowego kuratora sądowego 
przeprowadzanego przez Sąd Okręgowy w Siedlcach.

§2

Nabór na wolne stanowisko zawodowego kuratora sądowego odbywa się w formie konkursu, 
którego zasady przeprowadzenia określa niniejszy regulamin.
W ogłoszeniu o konkursie wskazany zostanie termin, w którym należy złożyć wymagane 
dokumenty, aby móc do niego przystąpić.

§3

Kandydat na kuratora zawodowego musi spełniać warunki wynikające z art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sgdowych (Dz.U.2020.167 j.t.).

§4

W postępowaniu konkursowym będą uwzględniane jedynie:
a. dokumenty oryginalne (lub ich odpisy);
b. kopie dokumentów poświadczone urzędowo za zgodność z oryginałem.

W przypadku załączenia dokumentów obcojęzycznych, należy dołączyć ich tłumaczenie na język 
polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

§5

Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest spełnianie wymogów określonych w § 3 
regulaminu i złożenie dokumentów wymienionych w ogłoszeniu Prezesa Sądu Okręgowego 
w Siedlcach w terminie i w sposób wskazany w ww. ogłoszeniu.
Uznaje się, że dokumenty zostały złożone w prawidłowym terminie tylko wówczas, gdy 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia wskazanego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu 
na stanowisko kuratora zawodowego:

a. wpłyną do Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 
08-100 Siedlce;

b. w przypadku przesłania zgłoszenia za pomocą operatora pocztowego na adres: Sąd 
Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce - o zachowaniu terminu decyduje 
data stempla pocztowego.

§6

Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową, powołaną zarządzeniem Prezesa 
Sądu Okręgowego w Siedlcach.
Komisja Konkursowa wszystkie decyzje podejmuje zwykłą większością głosów, w razie równej 
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Po przeprowadzonym konkursie Komisja Konkursowa sporządza protokół.
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§7

Konkurs składa się wyłącznie z części ustnej (rozmowa kwalifikacyjna). Każdy z członków 
Komisji Konkursowej posiada możliwość przyznania uczestnikowi konkursu od 0 do 5 punktów. 
Kandydaci, którzy uzyskają łącznie najwyższą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do 
zatrudnienia.
Konkurs będzie obejmował wiedzę z zakresu nauk pedagogiczno -psychologicznych, 
socjologicznych i prawnych. Nadto będą sprawdzane i oceniane umiejętności interpersonalne 
uczestnika konkursu, w tym umiejętności: prowadzenia rozmowy, przekonywującego 
uzasadniania swoich opinii i twierdzeń, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

§8

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konkursie oraz termin i miejsce konkursu zostaną 
podane na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Siedlcach.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia rozmowy 
kwalifikacyjnej i w tym terminie informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu 
Okręgowego w Siedlcach.
Brak zgłoszenia się na konkurs oznacza rezygnację z ubiegania się o etat zawodowego kuratora 
sądowego w okręgu siedleckim w ramach danego postępowania konkursowego.

§9

W sprawach spornych decydujący głos posiada Przewodniczący Komisji Konkursowej.

§10

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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