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Łomża, 16.07.2020 r.

Sygn. konkursu A-1116-10/20

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 16 lipca 2020 r.
o konkursie na jedno stanowisko kuratora zawodowego lub aplikanta
kuratorskiego w Sądzie Rejonowym w Łomży.

Prezes Sądu Okręgowego w Łomży ogłasza konkurs na stanowisko kuratora
zawodowego lub aplikanta kuratorskiego w Sądzie Rejonowym w Łomży.
Liczba wolnych stanowisk - 1 wolne stanowisko w I Zespole Kuratorskiej Służby
Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych i w Sprawach Rodzinnych
i Nieletnich.
Rekrutacja kandydatów na stanowisko kuratora zawodowego odbędzie się w oparciu o
zasady Regulaminu konkursu na stanowisko kuratora zawodowego z dnia 15 lipca 2020 roku
(regulamin - do pobrania).
Kandydaci na stanowisko kuratora zawodowego winni spełniać wymogi określone w
art. 5 ust.l pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r, poz. 167).
Zgłoszenie kandydata na stanowisko kuratora winno zawierać:
1) zgłoszenie - podanie do Prezesa Sądu Okręgowego o zatrudnienie na stanowisku kuratora
zawodowego ze wskazaniem sądu i sygnatury konkursu,
2)

własnoręcznie podpisane cv z przebiegiem nauki oraz pracy zawodowej,

3) odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich, szczegółowo określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o kuratorach sądowych,
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) opinię kuratora okręgowego dotyczącą dotychczasowego sposobu wypełniania przez
kandydata obowiązków służbowych, ewentualnie kopię ostatniej wizytacji i lustracji
dotyczącej kandydata,

1

6) w przypadku osób, które zdały tylko egzamin kuratorski - opinię na temat przebiegu
aplikacji kuratorskiej, sporządzonej przez patrona i kuratora okręgowego,
7) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis zaświadczenia o zdolności do podjęcia
obowiązków kuratora zawodowego, wystawionego przez lekarza uprawnionego
i psychologa uprawnionego, wystawione nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed
zgłoszeniem kandydatury - art. 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia

19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich

i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
619).
8) Podpisane przez kandydata:
•

o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

•

o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

•

o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

•

o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

•

własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli
informacyjnej (wzór w załączeniu).

•

własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych kandydata (wzór w załączeniu),

•

własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych kandydata dla potrzeb przyszłej rekrutacji ( wzór w załączeniu).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe
kwalifikacje i osiągnięcia.
Rekrutacja kandydatów na aplikację kuratorską odbędzie się w oparciu o zasady
Regulaminu przeprowadzania egzaminu konkursowego na aplikację kuratorską w Sądzie
Okręgowym w Łomży z dnia 15 lipca 2020 roku (regulamin - do pobrania).
Kandydaci na aplikację kuratorską powinni spełniać wymogi określone w art. 5 ust.l
pkt 1- 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r . o kuratorach sądowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2020
r., poz. 167).
Zgłoszenie kandydata na stanowisko kuratora winno zawierać:
1) Zgłoszenie- podanie o przyjęcie na aplikację ze wskazaniem sądu,
2) własnoręcznie podpisane cv z przebiegiem nauki oraz pracy zawodowej,
2

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich lub kserokopię
zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów
podyplomowych z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub
prawnych,
5) kserokopie dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie
zawodowe, osiągnięcia kandydata, przydatnych w wykonywaniu zawodu kuratora,
6) podpisane przez kandydata oświadczenia:
•

o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

•

o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

•

o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

•

o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

•

o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym
stanowisku,

•

własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli
informacyjnej (wzór w załączeniu),

•

własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych kandydata (wzór w załączeniu),

•

własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych kandydata dla potrzeb przyszłej rekrutacji ( wzór w
załączeniu).

Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 sierpnia 2020 roku .
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data
wpływu dokumentów do Sądu Okręgowego w Łomży w godzinach urzędowania.
Wszelkie braki w dokumentach w zakresie spełnienia przez kandydata warunków
formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu, zmierzającym do ich
uzupełnienia czy wyjaśnienia. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, a także osoby
niespełniające wymogów ustawowych nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
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W pierwszej kolejności przeprowadzany będzie konkurs na stanowisko kuratora
zawodowego z uwzględnieniem kandydatur osób, które odbyły aplikację kuratorską,
zdały egzamin kuratorski i złożyły swoje zgłoszenia na konkurs.
W przypadku braku w/w osób, zostanie przeprowadzony konkurs na aplikanta
kuratorskiego.

Termin i miejsce konkursu oraz lista osób zakwalifikowanych zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Sądu www.lomza.so.gov.pl
Osobami do kontaktu w sprawie naboru na stanowisko kuratora zawodowego/aplikację
kuratorską są kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Łomży
tel. 86 215 42 52 i Kurator Okręgowy tel. 86 216 62 81 wew. 211.

Klauzula informacyjna
dla kandydata na stanowisko kuratora zawodowego/kandydata na aplikację kuratorską
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest Prezes Sądu
Okręgowego w Łomży, ul. Dwoma 16, 18-400 Łomża, tel. 86 215-42-53, e-mail:
sekretariat@,lomza.so.gov.pl
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lomza.so.gov.pl
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udział w procesie rekrutacji, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające),
2) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Sądzie Okręgowym w Łomży przez czas
trwania rekrutacji. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, w przypadku
niezakwalifikowania się, dane zostaną trwale zniszczone, a w przypadku zakwalifikowania
się na listę rezerwową - zgromadzone dane będą przechowywane do czasu wyczerpania
4

tej listy, nie dłużej jednak niż 1 rok od daty zakończenia konkursu. Po tym czasie Pani/Pana
dane osobowe zostaną również trwale zniszczone.
6. W przypadku wygrania konkursu i przyjęcia na stanowisko kuratora
zawodowego/aplikanta kuratorskiego Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane do
właściwego Sądu Rejonowego.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie
rekrutacji.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego, nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
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Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata na
stanowisko kuratora zawodowego/kandydata na aplikację kuratorską.

data

podpis
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczani, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Okręgowy w Łomży,
ul. Dwoma 16, 18-400 Łomża, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze
mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na staaowisko
kuratora zawodowego/aplikację kuratorską. Nr konkursu A- 1116-10/20.

data

podpis

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych na liście
rezerwowej

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych na liście
rezerwowej,
w
przypadku
jej
utworzenia
przez
komisję
konkursowa,
Nr konkursu A-1116-10/20.

data

podpis

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych
procesach rekrutacyjnych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Okręgowy w Łomży,
ul. Dwoma 16, 18-400 Łomża, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze
mnie dokumentach aplikacyjnych Nr konkursu A-l 116-20/20, w celu przyszłych procesów
rekrutacyjnych na stanowisko kuratora zawodowego/aplikację kuratorską, nie dłużej niż 12
miesięcy od chwili zakończenia konkursu Nr A-l 116-10/20.

data

podpis
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