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RP III WOS 1111.3.2018

Ogłoszenie
o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora
w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie

Prokurator Regionalny w Rzeszowie, na podstawie art. 180 § 1 i § 2 ustawy
z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.,
poz.

1767 z późn. zin.), oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko
asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r., poz. 1838), ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie.

organizatorem

konkursu

jest

Prokuratura

Regionalna

w

Rzeszowie

ul. Hetmańska 45 D, 35-078 Rzeszów;
powyższy konkurs ma oznaczenie: RP III W OS 1111.3.2018;
liczba etatów - 2;
konkurs zostanie przeprowadzony w okresie grudzień 2018 roku - styczeń 2019 roku
w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d
w Rzeszowie.

1.

Zakres czynności wykonywanych przez asystenta prokuratora określony jest
w art. 175 § 2 i

§ 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo

o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zm.) oraz
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 2016 roku

w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez
asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1260).

Wymagania konieczne wobec kandydata na stanowisko asystenta prokuratora
zostały określone w art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo
0 prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zm.) i kandydat
powinien:
posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
nie może być prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;
posiadać nieskazitelny charakter;
ukończyć wyższe studia w Polsce i uzyskać tytuł zawodowy magistra
lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
mieć ukończone 24 lata.

Wymagania pożądane:
ukończenie aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej, notarialnej, adwokackiej,
radcowskiej lub ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, bądź
posiadanie doświadczenia w pracy w prokuraturze, sądzie, policji, w jednostkach
organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub w jednostkach i organach
wykonujących tożsame zadania przed wejściem w życic ustawy z dnia 16 listopada
2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej;
posiadanie

aktualnego

poświadczenia

bezpieczeństwa

upoważniającego

do dostępu do informacji niejawnych;
umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym oraz bardzo dobra
znajomość programów Word i umiejętność posługiwania się programem Lex
1Legalis.

4.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora winni złożyć w terminie
do dnia 12 grudnia 2018 roku następujące dokumenty:

•

podpisany wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

•

życiorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej w formie kwestionariusza
(druk - załącznik nr 1);

•

oryginał

lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego

ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu
zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
albo oryginał łub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego
ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
•

oświadczenie,

że

nic jest

prowadzone

przeciwko

niemu

postępowanie

0 umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (druk - załącznik nr 2);
•

oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni
praw obywatelskich i cywilnych (druk - załącznik nr 2);

•

oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w przedstawionych dokumentach do celów konkursu (druk - załącznik nr 3);

•

aktualną fotografią zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
1 Administracji

z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wzoru dowodu

osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawie wydania dowodów
osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 212 z późn. zm.);
•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata - oryginał;

•

oświadczenie kandydata dotyczące oclirony danych osobowych (druk - załącznik nr 4).

Wymagane dokumenty można składać bezpośrednio w biurze podawczym
Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, pokój nr 28 (parter), albo drogą
pocztową - z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów

pocztą decyduje data stempla pocztowego (data nadania przesyłki w placówce
pocztowej operatora).
Zgłoszenia należy kierować na adres:
Prokuratura Regionalna w Rzeszowie
ul. Hetmańska 45 D
35-078 Rzeszów
telefon kontaktowy 17 50 61 370
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe
kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu
prokuratorskiego, sędziowskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego
lub ukończenia aplikacji ogólnej.

5.

Wynagrodzenie

asystentów

prokuratora

określa

rozporządzenie

Ministra

Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie wynagrodzenia
zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1905).
6.

Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci, podejmujący po raz pierwszy pracę
asystenta prokuratora, odbywają staż asystencki, który trwa 6 miesięcy.
Do czasu ukończenia stażu asystenta prokuratora zatrudnia się na podstawie
umowy o pracę na czas określony.
Z obowiązku odbywania stażu są zwolnione osoby, które zdały egzamin
prokuratorski, sędziowski, notarialny, adwokacki, radcowski lub ukończyły
aplikację ogólną.

7.

Informacje dodatkowe:
a) konkurs na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzi komisja konkursowa
powołana przez Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie;

b) konkurs składa się z trzech etapów:
-

wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów
formalnych przystąpienia do konkursu;

-

testu, który obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego
materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami
ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów
z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez
kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

-

rozmowy kwalifikacyjnej;

c) konkurs rozpocznie się w dniu 27 grudnia 2018 roku wstępną weryfikacją
zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia
do konkursu;
d) lista

kandydatów

umieszczona

w

dopuszczonych
siedzibie

do

drugiego

Prokuratury

etapu

Regionalnej

konkursu
w

zostanie

Rzeszowie

oraz

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie: www.rzeszow.pr.gov.pl nie później
niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;
e) do trzeciego etapu konkursu

zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają

w drugim etapie co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy
pisemnej (rozwiązanie kazusu procesowego);
1!) informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w siedzibie Prokuratury
Regionalnej

w

Rzeszowie

oraz

opublikowana

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej i na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie:
www.rzeszo w .pr.gov.pl. Informacja będzie dostępna przez okres 3 miesięcy
od dnia opublikowania;
g) wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony
prokuratury zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia;

h) nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem ww. konkursu, jak
również złożone po upływie terminu składania podań;
i) organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu reguluje rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania
konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r., poz. 1838).

AR/

