Lista kandydatów
dopuszczonych

do

etapu

drugiego

konkursu

na

stanowisko

asystenta

sędziego

w Sądzie Okręgowym w Łomży - sygnatura konkursu A-l 110-5/18 , który odbędzie się w dniu 26
marca 2018 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Sądu Okręgowego w Łomży ul. Dworna 16

budynek C (parter)
Stosownie do § 7 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października
2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1228) Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta
sędziego w Sądzie Okręgowym w Łomży, po przeprowadzeniu w dniu 9 marca 2018 r., pierwszego
etapu konkursu (wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów
formalnych przystąpienia do konkursu), ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu
konkursu (testu i pracy pisemnej) w następującym składzie:
L.p.

Imię i Nazwisko
pani Bzura Aleksandra
pani Chludzińska Emilia,
pani Giers Beata,
pani Kruk Katarzyna;
pani Mierzejewska Milena,
pani Remiszewska Anna,
pani Skrodzka Marta,
pani Sobieska Anna.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna
Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu i poinformowaniu przez Komisję kandydatów,
stosownie § 7 ust. 9 cytowanego wyżej rozporządzenia o jego wyniku (po wyrażeniu zgody przez
kandydatów) - odbędzie się w tym samym dniu - 26 marca 2018 r. godz.13.00
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Uwatea:
Kandydaci proszeni są o stawienie się na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia konkursu do
pokoju nr 21 - główny budynek sądu ul. Dworna 16,- I piętro, z dowodem osobistym lub innym
dokumentem ze zdjęciem.
Korzystanie podczas konkursu z tekstów aktów prawnych i innych materiałów jest niedozwolone.
Kandydat nie może również posiadać przy sobie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Posiadane tego typu urządzenia należy przekazać
członkom komisji przeprowadzającej konkurs.
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