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O G Ł O S Z E N I E  

Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie 

z dnia 31.10.2019 roku

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza konkurs na aplikację kuratorską 

w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Przyjęty aplikant zostanie skierowany do odbywania aplikacji kuratorskiej 

w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Dębicy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 

r. (Dz.U.2018 r. 1014 - j.t.) aplikantem kuratorskim może zostać ten, kto odpowiada 

następującym warunkom:

• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych

i obywatelskich,

• jest nieskazitelnego charakteru,

• jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora

zawodowego,

• ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-

psychologicznych, socjologicznych lub prawnych lub inne wyższe studia 

magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno- 

psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.

Wymagane dokumenty:

• podanie adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie o przyjęcie na 

aplikację kuratorską,

• CV (wraz z danymi kontaktowymi np. adres, e-mail, nr telefonu),

• kserokopia dyplomu potwierdzającego odpowiednie wykształcenie, 

potwierdzona notarialnie, bądź przez pracownika kadr Sądu Okręgowego 

w Rzeszowie,

• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie 

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie dotyczące klauzuli informacyjnej,

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,



• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji,

• w przypadku wcześniej pełnionych funkcji kuratora społecznego opinię od 

kuratora zawodowego.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2019 r. (termin ostateczny) 

w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, Plac Sreniawitów 3 w oddziale Kadr lub za 

pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe z dopiskiem „Konkurs na 

aplikację kuratorską”. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem 

operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla 

pocztowego.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, a także osoby, które nie będą 

spełniały warunków ustawowych, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

Konkurs składa się z 3 etapów:

-  etapu pierwszego -  polegającego na wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem 

spełnienia wymogów formalnych, polegających na ustaleniu przez komisję 

konkursową listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych 

do drugiego etapu konkursu. Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu 

konkursu (części pisemnej) ogłoszona zostanie w dniu 27.11.2019 roku na 

stronie internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

-  etapu drugiego -  części pisemnej konkursu, która odbędzie się w dniu 

02.12.2019 roku, w godzinach: od 09:00 -  13:00 sala 248,

-  etapu trzeciego -  części ustnej konkursu, który odbędzie się w dniu 03.12.2019 

roku od godziny 09:00 sala 248.

Część pisemna i ustna konkursu obejmuje pytania z zakresu określonego w § 5 ust.l 

załącznika stanowiącego „Regulamin przeprowadzenia konkursu i dokonywania oceny 

kandydatów na aplikantów kuratorskich”.

Osoby nie dopuszczone do konkursu zobowiązane są do odebrania 

przedłożonych dokumentów w pokoju Oddziału Kadr w gmachu Sądu Okręgowego 

Plac Sreniawitów 3 w terminie 30 dni po zakończeniu konkursu. Po bezskutecznym 

upływie terminu dokumenty zostaną zniszczone.


