
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Prokuratora Okręgowego 

w Piotrkowie Tryb. Nr /19 
z dnia października 2019 roku 

REGULAMIN 
PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY 

W PROKURATURZE REJONOWEJ W RADOMSKU 

opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania 
konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400) 

§ 1 . Użyte w regulaminie terminy oznaczają: 

1) konkurs - obowiązujący w okręgu Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie 

Trybunalskim nabór kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej 

w Radomsku, 

2) Komisja - Komisja konkursowa, 

3) kandydat - osoba ubiegająca się o przyjęcie na staż urzędniczy w okręgu 

Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. 

§ 2 . 1 . Konkurs przeprowadzony jest przez Komisję konkursową. 

2. Komisję powołuje Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim i składa się ona 

z 5 członków. 

3. Komisja obraduje na posiedzeniach. 

4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego i sekretarza Komisji. 

5. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania przy obecności 

co najmniej 3 członków Komisji zwykłą większością głosów, a w razie równej 

liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji. 

§ 3 . 1 . W przypadku, gdy dalsze prowadzenie postępowania konkursowego stanie się 

z jakiejkolwiek przyczyny nieuzasadnione, Prokurator Okręgowy w Piotrkowie 

Trybunalskim na każdym jego etapie może uznać je za nieważne. 
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Powiadomienie kandydatów o unieważnieniu konkursu następuje poprzez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej oraz na tablicy 

ogłoszeń w jej siedzibie. 

2. Kandydat przystępujący do konkursu składa wymagane dokumenty bezpośrednio 

w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim albo przesyła je drogą 

pocztową z podaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów drogą 

pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. 

§ 4. Konkurs składa się z trzech etapów: 

1) pierwszy etap - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia 

wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, 

2) etap drugi - praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów zakwalifikowanych 

do drugiego etapu konkursu, 

3) etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi 

po drugim etapie konkursu. 

§ 5. 1 .Etap pierwszy konkursu polega na zbadaniu, czy: 

1) kandydat złożył wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, 

2) kandydat spełnia określone w ogłoszeniu wymagania niezbędne, 

3) wymagane dokumenty zostały złożone w wyznaczonym terminie. 

2. Za złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, uważa się złożenie 

dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie 

Trybunalskim albo nadanie drogą pocztową. Za datę złożenia uważa się datę stempla 

pocztowego. 

3. Oferty niespełniające łącznie wymogów określonych w ust. 1 pkt. 1-3 nie 

podlegają dalszej ocenie. 

§ 6. 1. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę 

kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego. 

2. Sekretarz Komisji, na polecenie Przewodniczącego Komisji, nie później niż 

na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu drugiego, zamieszcza na stronie 

internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz na tablicy 

ogłoszeń w jej siedzibie ogłoszenie zawierające: 
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1) listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, 

2) dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. 

§ 7 . 1. Etap drugi będzie polegał na praktycznym sprawdzeniu umiejętności i wiedzy 

potrzebnej na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs. 

2. Praktyczny sprawdzian umiejętności przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej 

2 członków Komisji wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji. 

3. W przypadku, gdy do drugiego etapu konkursu zostanie zakwalifikowana większa 

ilość kandydatów, etap drugi może być przeprowadzony odrębnie dla kilku grup 

kandydatów według kolejności alfabetycznej. 

§ 8. 1. Etap drugi będzie składał się z 2 zadań pisemnych polegających na: 

- przygotowaniu projektu odpowiedzi na pismo (za to zadanie kandydat może otrzymać 

maksymalnie 4 punkty), 

- przygotowaniu projektu odpowiedzi przy wykorzystaniu programu komputerowego 

Excel (za które to zadanie kandydat będzie mógł otrzymać maksymalnie 6 punktów). 

2. Każdy uczestnik podpisuje swoją pracę imieniem i nazwiskiem. 

3. Czas trwania konkursu - 30 min. 

§ 9 . 1. Komisja po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu ustala listę kandydatów, 

zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, ze wskazaniem liczby uzyskanych 

punktów uszeregowanych w porządku malejącym. 

2. Do trzeciego etapu konkursu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały 

największą ilość punktów w drugim etapie konkursu, o ile to możliwe w proporcji trzech 

kandydatów na jedno stanowisko urzędnicze. 

3. Sekretarz Komisji na polecenie Przewodniczącego Komisji, nie później niż na 7 dni 

przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, zamieszcza na stronie internetowej 

Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz na tablicy ogłoszeń w jej 

siedzibie: 

- listę kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego konkursu, 

- dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla 

poszczególnych kandydatów. 
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§10. 1. Etap trzeci konkursu odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia w szczególności umiejętności 

kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań 

wykonywanych na stanowisku pracy, znajomość ogólnych przepisów dotyczących 

funkcjonowania i zadań prokuratury, a także inne cechy oczekiwane od kandydata 

na urzędnika prokuratury. 

3. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej punktowany jest przez każdego z członków Komisji 

w skali od 1 do 10. Jako wynik wyciąga się średnią punktów uzyskanych od wszystkich 

członków Komisji. 

§11. Wyniki osiągnięte przez kandydatów drugiego i trzeciego etapu konkursu sumuje się 

i decydują one o ostatecznym wyniku konkursu. 

§12. 1. Po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu, sekretarz Komisji niezwłocznie 

sporządza protokół zawierający w szczególności: 

listę kandydatów biorących udział w konkursie, 

listę wskazującą kandydata zakwalifikowanego na stanowisko stażysty, wraz 

z liczbą uzyskanych przez niego łącznie punktów w drugim i trzecim etapie konkursu. 

2. Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko stażysty, lista rezerwowa oraz 

wyniki i oceny poszczególnych kandydatów podawane są do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz poprzez 

zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie w terminie 3 dni od zakończenia 

konkursu: 

1) stanowisko urzędnicze zostanie zaproponowane (kolejno) osobie, która uzyskała 

największą ilość punktów stanowiącą sumę ilości punktów uzyskanych w drugim 

i trzecim etapie konkursu i została zakwalifikowana na stanowisko stażysty, 

2) spośród osób, które przeszły wszystkie etapy konkursu, a nie zostały wybrane 

na stanowisko, na które był przeprowadzony konkurs, wyłania się według ilości punktów 

uszeregowanych w porządku malejącym, rezerwową listę kandydatów mającą 

zastosowanie w przypadku rezygnacji kandydata lub ustania stosunku pracy z osobą 

wcześniej zatrudnioną. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, 

jednakże na dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu. 
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§ 13. Całość dokumentacji z przebiegu konkursu, Komisja konkursowa przekazuje 

Prokuratorowi Okręgowemu w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 7 - dni 

od sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 11 pkt 1. 

1)M. 
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