
Rzeszów, dnia 13 października 2021 roku

KD-1102-6/21

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu 
na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie 

(sygn. KD-1102-6/21)

1. Biedukiewicz Ewelina
2. Czamota Paweł
3. Dul Paulina
4. Gaweł Karolina
5. Gry ta Maria
6. Guzek Klaudia
7. Kędra Aleksandra
8. Kras Paulina
9. Kubis Małgorzata
10. Padół Angelika
11. Potoczna Natalia
12. Reczek Kamil
13. Rybak Katarzyna
14. Sochacka Sylwia
15. Środek Patrycja
16. Tomaszewska Dominika
17. Wilk-Łyszczarz Karina
18. Zymunt Michał

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
Drugi etap konkursu - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego 
oraz postępowania cywilnego i karnego oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów 
z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata - zostanie 
przeprowadzony w dniu 27 października 2021 r. w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, 
PI. Śreniawitów 3, w sali nr 248 (II piętro), o godzinie 13:00.

Podczas drugiego etapu konkursu kandydaci będą mogli korzystać z przyniesionych przez 
siebie tekstów ustaw: kpc, kc, kpk, kk. - jedynie podczas pisania tematów opisowych.
Na drugi etap konkursu może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych 
kompatybilnych z objawami COVID-19.

Na drugi etap konkursu nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą 
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną 
lub izolacją w warunkach domowych.

Stawiennictwo z naruszeniem tych warunków stanowi zakłócenie przebiegu drugiego etapu 
konkursu i jest podstawą do wykluczenia z konkursu.
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Czekając na wejście do pomieszczenia, w którym przeprowadzany będzie drugi etap 
konkursu, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta 
i nos.

W czasie drugiego etapu konkursu każdy uczestnik korzysta z przyniesionych przez siebie 
przyborów do pisania. Obowiązuje zakaz użyczania między piszącymi jakiejkolwiek rzeczy 
przyniesionej na egzamin.

Organizator nie zapewnia wody pitnej. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje.

Przewodniczący komisji
SĘDZIA nlr>ęUvl> /EGO

Grażyna Artymiak
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