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PO IV WOS 1110.^2018 

O G Ł O S Z E N I E 

o naborze na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej okręgu 
piotrkowskiego. 

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uprzejmie informuje o wolnym 
etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej okręgu piotrkowskiego: 

- 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Bełchatowie 

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji na asesora i spełniające kryteria 
ustawowe art. 75 w zw z art. 174§ 1 oraz art. 75 §la w zw z art. 174§ la ustawy z dnia 
28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze ( Dz. U. 2017, poz. 1767 z późn. zm.) 
winny złożyć w terminie 

- do dnia 2 marca 2018 r. 

Wniosek o powołanie na wolne stanowisko asesora, adresowany do Prokuratora 
Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 
na adres: 
Prokuratura Okręgowa 
A1.3-go Maja 13/15 
97-300 Piotrków Trybunalski 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje 
do uzyskania nominacji na asesora, w szczególności: 
- świadectwo zdania egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego 
-oświadczenie o wcześniejszym ubieganiu się o ubieganiu o mianowanie na 
stanowisko asesorskie(ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury), 
- świadectwo zdania egzaminu adwokackiego lub radcowskiego oraz potwierdzenie 
wykonywania przez co najmniej 3 lata w urzędach obsługujących urzędy państwowe 
czynności związanych z tworzeniem prawa lub stosowaniem prawa, bądź posiadania 

A Piotrków Tryb., / n luty 2018 roku 



tytułu doktora prawa niezależnie od sekwencji czasowej w których wymagane warunki 
powinny zostać spełnione. 
- oświadczenie, że kandydat posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta 
z pełni praw obywatelskich, 
- oświadczenie, że nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego, 
- zaświadczenie lekarskie i psychologiczne wydane na podstawie rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich 
i psychologicznych kandydatów do objęcia stanowiska sędziego ( Dz. 2014, poz. 
1293). 

W treści zaświadczenia winno zostać precyzyjnie wskazane stanowisko, 
na które kandyduje osoba podlegająca badaniu. 

Swoje kandydatury mogą również zgłaszać osoby po aplikacji adwokackiej, 
radcowskiej, notarialnej. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 44 647-65-66 
wewn.235. 

Termin posiedzenia kolegium opiniującego wnioski kandydatów na asesora 
zostanie wyznaczony w okresie późniejszym. 
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