
 

 

KONKURS  NA  STANOWISKO  ASYSTENTA  PROKURATORA 
W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W CZĘSTOCHOWIE  

 
Prokurator Okręgowy w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w 

Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie: 

 

Sygnatura konkursu: I K 1110 / 25 / 10    

Liczba etatów:  1 

Miejsce wykonywania pracy:  Częstochowa    

 

Zakres zadań: 

- wykonywanie, w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora, bieżących czynności 

nadzoru nad dochodzeniem oraz przeprowadzanie w toku postępowania przygotowawczego czynności 

procesowych: przesłuchania świadka, zatrzymania rzeczy, przeszukania, oględzin i eksperymentu, 

- wykonywanie samodzielnie czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem i nadzorowaniem 

postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania. 

 

Wymagania konieczne: 
- obywatelstwo polskie, 

- pełnia praw cywilnych i obywatelskich, 

- nieskazitelny charakter, 

- niekaralność za przestępstwo i przestępstwo skarbowe, 

- ukończone wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i tytuł zawodowy magistra lub 

ukończone zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, 

- ukończone 24 lata, 

- ukończona aplikacja prokuratorska, 

- umiejętność posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych i programów 

prawniczych. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

- wniosek o dopuszczenie do konkursu (list motywacyjny), 

- kwestionariusz osobowy, 

- życiorys, 

- kopia dowodu osobistego, 

- urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej 

Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w 

Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,   

- zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej,   

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo (umyślne i nieumyślne) i przestępstwo skarbowe 

(umyślne i nieumyślne),  

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe, 

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,   

- trzy zdjęcia. 

 

Druk kwestionariusza osobowego i druki wymaganych oświadczeń znajdują się, do pobrania, w kadrach 

Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, ul. H.Dąbrowskiego 23/35, pokój nr 38, a także na stronie 

internetowej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie www.prokuratura.czest.pl, pod zakładką „Oferty pracy”.  

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Częstochowie ul. 

H.Dąbrowskiego 23/35 lub przesyłać pocztą na adres: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, 

ul. H.Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, w terminie do 26 lipca 2010 roku.  
 

Oferty złożone po terminie lub przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą 

rozpatrywane.  

http://www.prokuratura.czest.pl/


 -   2   - 

Konkurs przeprowadzony zostanie w sierpniu i wrześniu 2010 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w 

Częstochowie.  

 

Kandydaci proszeni są o podanie we wniosku o dopuszczenie do konkursu sygnatury konkursu i numeru 

telefonu kontaktowego. 

 

Konkurs składa się z trzech etapów: 

- etapu pierwszego: wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych 

przystąpienia do konkursu,   

- etapu drugiego mającego na celu sprawdzenie znajomości, w formie pisemnego testu, przepisów 

regulujących ustrój i organizację prokuratury, przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, jak 

również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy prokuratury, a także sprawdzenie 

umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych i 

programów prawniczych, 

- etapu trzeciego: rozmowy kwalifikacyjnej.     

 

Informacje dotyczące terminów i miejsc kolejnych etapów konkursu wraz z listą osób, które zostały do nich 

zakwalifikowane, zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w 

Częstochowie oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie www.prokuratura.czest.pl. 

 

Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora znajduje się, do wglądu, w 

kadrach Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. 

 

 

 Częstochowa, dnia 22 czerwca 2010 roku. 

 

                                                  PROKURATOR OKRĘGOWY 

                    

                                                          Ewa Świercz - Dydak  
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