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PROKURATURA REGIONALNA
W RZESZOW IE
ul. Hetmańska 45 D, 35-078 RZESZÓW
Tel. 17 50 61 300 Fax. 17 50 61 350

RP III WOS 1111.1.2019

Ogłoszenie
w sprawie listy kandydatów zakwalifikowanych
do drugiego etapu konkursu na stanowisko
eksperta do spraw zarządzania, finansów, spraw celnych i skarbowych
w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr 17/19 Prokuratora Regionalnego
w Rzeszowie do przeprowadzenia konkursu na stanowisko eksperta do spraw zarządzania,
finansów, spraw celnych i skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie,
oznaczonego sygn. RP III WOS 1111.1.2019, na podstawie § 8 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego
trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku poz. 400), po przeprowadzeniu w dniu 15 kwietnia
2019 roku selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
przystąpienia do konkursu - informuje, że:

1. Do II etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

2.

-

Tomasz Czech,

-

Jacek Krzysztoń,

-

Jacek Woźniczka.

Termin II etapu ustalono na dzień 26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Prokuratury
Regionalnej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45 D, sala nr 31 (parter) o godz. 9:30.
Kandydaci winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoby
bez dokumentu tożsamości nie zostaną dopuszczone do II etapu konkursu.

2

3.

II etap - polegający na praktycznym sprawdzeniu wiedzy i przygotowania
merytorycznego do pracy na stanowisku eksperta będzie polegał na złożeniu przez
kandydata pracy pisemnej składającej się łącznie z 45 zadań, w tym 40 pytań
testowych oraz 5 pytań otwartych z zagadnień analizy podatkowej, materialnego
prawa

podatkowego,

międzynarodowego

oraz

wspólnotowego

prawa

podatkowego, międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego prawa celnego,
ewidencji podatkowej i zasad prowadzenia ksiąg podatkowych, prawa karnego
skarbowego i rachunkowości, a także znajomość podstaw procedury karnej, prawa
dewizowego.
Na wykonanie zadań przewidziany jest czas 90 minut.
Na podstawie łącznej liczby punktów zdobytych za poszczególne zadania - kandydat
zostanie oceniony w skali od 1 do 10.
Za każdą odpowiedź prawidłową na pytanie testowe zostaną przyznane 2 punkty,
natomiast każda odpowiedź na pytanie otwarte zostanie oceniona w skali
od 0 do 4 punktów.
Ocena końcowa zostanie ustalona jako iloraz łącznej liczby punktów podzielonej
przez 10 z zaokrągleniem do pełnej cyfry na zasadach arytmetycznych przy
przyjęciu, że liczby zakończone cyfrą 5 zaokrągla się w górę.
4.

Do III etapu konkursu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy w II etapie
uzyskają ocenę co najmniej 5.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu reguluje rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu
i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku poz. 400).
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