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OGŁOSZENIE 

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim 

ogłasza konkurs na 5 staży asystenckich w: 

1. Prokuraturze Rejonowej w Opocznie ( 1 etat) 

2. Prokuraturze Rejonowej w Radomsku (1 etat) 

3. Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim ( 1 etat), 

4. Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim ( 2 etaty), 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepis art. 180, ustawy 

prawo o Prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 roku ( Dz. U 2017, poz. 1767 

z późn. zm.), w związku Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 

5 sierpnia 2016 roku ( Dz. U. 2016, poz. 1260) w sprawie szczegółowego zakresu 

i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów 

prokuratorów w związku z art. 4 ust 2, art. 3b Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku 

o pracownikach sądów i prokuratur (Dz.U.2017.246j.t.) oraz w oparciu o przepisy 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie 

przeprowadzania konkursu na wolne stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U z 2016, 

poz. 1838). 



Sygnatura konkursu - PO IV WOS 1111.1.2018 roku 

Ilość wolnych stanowisk (etatów) i miejsce wykonywanej pracy: 

1. Prokuratura Rejonowa w Opocznie ( 1 etat) 

3. Prokuratura Rejonowa w Radomsku ( 1 etat) 

4. Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim ( 1 etat), 

5. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim ( 2 etaty), 

Ramowy zakres zadań na stanowisku pracy: 

1. wykonywanie bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem: 

- systematyczne zapoznawanie się z aktami sprawy, sporządzanie ocena poziomu 

prowadzonych postępowań pod względem formalnym i materialnym, 

- badanie terminowości nadsyłania przez Policję i inne uprawnione organy akt 

dochodzenia z wnioskiem o przedłużenie czasu jego trwania, 

- badanie poziomu czynności procesowych oraz wydanych w toku dochodzenia 

zarządzeń i postanowień, 

2. przeprowadzanie w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych 

w zastępstwie na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora: 

- przesłuchania świadka, 

- zatrzymania rzeczy i przeszukania, 

- oględzin, 

- eksperymentu 

3. wykonywanie samodzielnych czynności administracyjnych związanych 

z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz 

przygotowaniem decyzji kończących te postępowania, 



Od kandydatów wymagane jest: 
- ukończenie 24 roku życia 

-ukończenia studiów wyższych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra, 

lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, lub oryginału albo urzędowo 

poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych 

studiów uznanych w Rzeczpospolitej Polskiej, 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

- nieposzlakowana opinia, 

- niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie prowadzenie 

przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe, 

- a ponadto posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku 

stażysty, 

- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera, 

Kandydata na stanowisko stażysty powinno cechować także: 

- samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, 

- wysoka kultura i wiedza ogólna, 

- umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole, 

- odporność na stres, 

- komunikatywność (umiejętność zwięzłego i jasnego formułowania myśli w mowie 

i w piśmie), 

- dyspozycyjność, 

- nieskazitelny charakter 

Od kandydatów wymagane jest złożenie w terminie do 9 kwietnia 2018 roku 

(włącznie) następujących dokumentów: 

- wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora 

- wniosku o dopuszczenie do konkursu, 



- kwestionariusza osobowego (druk znajduje się w kadrach Prokuratury Okręgowej 

w Piotrkowie Trybunalskim i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej 

w Piotrkowie Trybunalskim www.piotrkow-trvb.po.gov.pl ), 

- życiorysu i informacji o przebiegu kariery zawodowej, 

- urzędowo poświadczonego dyplom ukończenia studiów wyższych w Rzeczpospolitej 

Polskiej i uzyskania tytułu magistra, lub zaświadczenia o zdanym egzaminie 

magisterskim, lub oryginału albo urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu 

potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczpospolitej 

Polskiej, 

- oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego i że nie jest prowadzone przeciwko niemu 

postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe zgodnie z treścią art. 180 § 6 Ustawy z dn. 28 stycznia 2016r. Prawo o 

prokuraturze), 

- oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z 

pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

- aktualna fotografię, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych, 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

konkursu, 

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca osoby kandydata, 

Ponadto zgłoszenie kandydata może zawierać dokumenty potwierdzające dodatkowe 

kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu 

prokuratorskiego lub sędziowskiego. 

Wymagane dokumenty, ze wskazaniem sygnatury konkursu, należy złożyć 

w wskazanym terminie, w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie 

Trybunalskim (pokój 216) lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres tut. 

Prokuratury Okręgowej. W razie przesłania dokumentów pocztą, za datę ich złożenia 

uważa się datę stempla pocztowego. Złożone dokumenty powinny także zawierać 

własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 

http://www.piotrkow-trvb.po.gov.pl


przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora konkursu dla potrzeb 

rekrutacji. 

Prokurator Okręgowy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na 

każdym jego etapie. 

Konkurs składa się z trzech etapów: 

1. etapu pierwszego - zaplanowanego na dzień 12 kwietnia 2018r. o godz. 10.00 

, który polegał będzie na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia 

wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, 

2. etapu drugiego - przeprowadzonego w formie testu obejmującego pytania 

jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego, prawa 

konstytucyjnego oraz zagadnień dotyczących ustroju sądów i prokuratury, a także 

pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego 

i procesowego, wybranego przez kandydata, praca pisemna może polegać na 

rozwiązaniu kazusu procesowego. 

3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie ocena 

zdolności, umiejętności oraz dotychczasowego doświadczenia kandydata, 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań należących do zakresu obowiązków 

asystenta. 

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu komisja konkursowa ustali 

listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, która zostanie 

opublikowana poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej 

Piotrkowie Trybunalskim oraz na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej, na 

co najmniej 7 dni przed wyznaczeniem terminu drugiego etapu konkursu. 

W taki sam sposób po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu kandydaci 

zakwalifikowani do etapu trzeciego zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego 

przeprowadzenia, na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. 

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu komisja konkursowa 

niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu 

kandydata na stanowisko stażysty. 

Informacja wskazująca dane kandydata zakwalifikowanego na stanowisko 



stażysty zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń 

w Prokuraturze Okręgowej Piotrkowie Trybunalskim oraz na stronie internetowej 

w tut. Prokuratury Okręgowej. 

Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły 

wszystkie etapy, a nie zostały umieszczone na liście wskazującej kandydata na 

stanowisko stażysty. 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku 

pod numerem telefonu (44) 647-65-66 wewn. 235 w godzinach od 10:00 do 13:00. 

Ogłoszenie umieszczono: 

- strona internetowa Prokuratury Okręgowej, 

- tablica ogłoszeń, 

- PUP w Piotrkowie Trybunalskim 

- PUP w Opocznie 

- PUP w Tomaszowie Mazowieckim 

- PUP w Radomsku. 


