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oGŁosZENIE KONKURSU NA sTANowIsKo ASYSTENTA SĘDZIEGo
TRYBUNAŁU KoNSYTUCYJNEGo

1. Prezes Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art.26 ust. 3 i 4 ustawy o organizacji
i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyj nym z dnia 30 listopada 2016 r.
(tj. Dz'U. z 2019 r. poz' 2393) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego
Trybunału Konstytucyjnego o numerze TI(KŃ IlŻ022.

2. Liczba wolnych stanowisk: 3 _ możliwe zatrudnienie w pełnym v,rymiarze czasu pracy
lub na część etatu (0,5 lub 0,75 etatu).

3. Termin przeprowadzenia konkursu: ll-I2 pażdziemika})Z} r., godzina 10:00
4. Miej sce przeprowa dzenia konkursu: siedziba Trybunału Konstytucyj nego
5. Na stanowisku asystenta sędziego Trybunału moze być zatrudniony ten, kto spełnia

następujące wymogi:
a) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta zpełni praw cywilnych

i obywatelskich;
b) jest nieskazitelnego charakteru;
c) ukofrczył vłyŻsze studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub

zagtaniczne studia prawnicze uznane na podstawie obowiązującego w RP prawa
zarównorzędne.

6. Wymagane dokumenty:
a) wniosek adresowany do Prezesa Trybunału zawierający zgłoszenie do udziału

w konkursię oraz wniosek o zatrudnięnie na stanowisku asystenta sędziego
Trybunału

b) własnoręcznie podpisany życiorys i informacj a o przebiegu kariery zawodowej;
c) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego

ukończenie wyŻszych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu
magistra albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu
potwierdzaj ącego ukończenie zagraniczny ch wy Ższych studiów prawniczych
uznanych w Polscę na podstawie odrębnych przepisów wraz
zuwrcrąltelnionym tłumaczeniemna język polski w razie potrzeby;

d) własnoręcznie podpisane oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do Zarządzenia nr I0l202Ż Prczęsa Trybunału Konstytucyjnego z dnia
31 sierpnia 2022 r. w sprawie naboru na stanowisko asystenta sędziego
Trybunału Konstytucyjnego;

e) dwie aktualne i podpisane fotografie.
7. Termin składania dokumęntów:26 września 2022 r'
8. Miejsce składania dokumentów: Trybunał Konstytucyjny, al. Jana Christiana Szucha

I2a,00-918 Warszawa _ przesyłka z dopiskiem TK/Knk Il2022, adresowana na Joanna
Kerner Główny specjalista ds. personalnych TK.

9. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu określa regulamin konkursu na stanowisko
asystenta sędziego Trybunału KonsĘtucyjnego stanowiący zaŁącznik do niniejszego
ogłoszenia.

10. Pytania w sprawie konkursu moŻnakierowaó na adres email: konkurs@try
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