
Zał.Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/10 Prokuratora Okręgowego w Częstochowie z dn.29 lipca 2010r.    

 

 

Zasad kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury   

     rejonowej 

                       

 

1. Wnioski kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej w terminie, o 

którym mowa w art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. 

U. z 2008 r., Nr 7 poz. 39 z późn. zm.), składane są w Wydziale I Organizacyjnym  

Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Do wniosku kandydat załącza dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do objęcia stanowiska 

prokuratora prokuratury rejonowej oraz może wskazać okoliczności -potwierdzone 

ewentualnie stosownymi dokumentami-  które jego zdaniem powinny być 

uwzględnione przy dokonywaniu oceny kwalifikacyjnej. 

 

2. Główny specjalista do spraw kadr lub urzędnik go zastępujący przesyła kandydatowi 

na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej kwestionariusz, według wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszych zasad kwalifikacji, z pouczeniem o 

terminie złożenia oraz dobrowolności jego wypełnienia. 

 

 

3. Po wpłynięciu wniosku kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej 

wyznaczony prokurator Wydziału I Organizacyjnego  stwierdza terminowość jego 

złożenia oraz dokonuje oceny wymogów formalnych zgłoszenia i przedstawia 

Prokuratorowi Okręgowemu  informację w tym przedmiocie. 

 

4. Jeżeli swoją kandydaturę zgłosiła osoba, która nie spełnia warunków do objęcia 

stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej albo zgłoszenie nastąpiło po upływie 

terminu, o którym mowa w art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o 

prokuraturze, lub nie spełnia wymogów formalnych, Prokurator Okręgowy zawiadamia 

zgłaszającego o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia, podając przyczynę. Osoba, 

której zgłoszenie pozostawiono bez rozpatrzenia  może  w terminie 7 dni złożyć 

pisemne zastrzeżenie. Jeżeli Prokurator Okręgowy nie uwzględni zastrzeżenia, 

niezwłocznie przekazuje je wraz ze zgłoszeniem Krajowej Radzie Prokuratury.  



 

W przedmiocie pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia rozstrzyga Krajowa Rada 

Prokuratury. 

 

5. W przypadku stwierdzenia przez Prokuratora Okręgowego spełnienia wymogów 

formalnych zgłoszenia, prokurator Wydziału I Organizacyjnego przedstawia 

Prokuratorowi Okręgowemu - na podstawie akt osobowych i dokumentów złożonych 

przez kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej- informację o 

przebiegu jego drogi zawodowej i o uzyskanych kwalifikacjach, obejmującą w 

szczególności:  

- wskazanie uczelni i daty ukończenia studiów oraz uzyskanej oceny końcowej, 

- rodzaj aplikacji prawniczej, termin jej odbycia i uzyskaną ocenę z egzaminu, 

- przebieg pracy zawodowej, ze wskazaniem okresu pozostawania na poszczególnych  

  stanowiskach służbowych i pełnionych funkcji, bądź okresu wykonywania określonego  

  zawodu prawniczego, 

- dodatkowe kwalifikacje zawodowe (studia podyplomowe, stopnie i tytuły naukowe, 

kursy specjalistyczne, publikacje), 

- opinie sporządzone przez zwierzchników i przełożonych. 

 

6. Oceny kwalifikacyjnej kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej 

dokonuje wizytator prokuratury okręgowej, wyznaczony zarządzeniem przez  

Prokuratora Okręgowego. 

 

7. Wizytator prokuratury  okręgowej wyznaczony do dokonania oceny kwalifikacyjnej, może 

zwrócić się do kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury  rejonowej o 

przedstawienie dodatkowych dokumentów, opinii zawodowych, informacji lub opracowań, 

niezbędnych do dokonania takiej oceny. 

 

8. Przy dokonywaniu oceny kwalifikacyjnej kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury 

rejonowej uwzględnia się w szczególności: 

- prawidłowość i poziom merytoryczny oraz efektywność, sprawność i terminowość 

podejmowanych decyzji i dokonywanych czynności, 

- przy ocenie kandydatów nie będących prokuratorami i sędziami uwzględnia się 

poziom, sprawność, rzetelność i terminowość dokonywanych czynności, bądź poziom i 

rzetelność sporządzonych opinii prawnych i innych dokumentów, związanych ze 

stosowaniem lub tworzeniem prawa, a także poziom osiągnięć naukowych, rodzaj i 



jakość publikacji oraz opinie recenzentów. 

 

9. Ocenie kwalifikacyjnej podlegają sprawy załatwione przez kandydata na stanowisko 

prokuratora prokuratury rejonowej w okresie ostatnich 2 lat, w liczbie zależnej od 

charakteru i rodzaju wykonanych obowiązków służbowych lub zawodowych, nie mniej 

jednak niż 30 spraw, a jeżeli nie jest to możliwe, przyjmuje się - z podaniem przyczyn - 

inną ich liczbę lub inny termin, w którym sprawy te załatwiono, wystarczające dla 

dokonania takiej oceny. 

 

10. Wyznaczony wizytator prokuratury okręgowej  sporządza ocenę kwalifikacyjną 

kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej w terminie 30-tu dni od 

daty wydania zarządzenia, o którym mowa w pkt 6 i przedstawia ją Prokuratorowi 

Okręgowemu. 

 

11. Ocena kwalifikacyjna zawiera część wstępną obejmującą dane o kandydacie na 

stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej wskazane w pkt 5, informacje, o których 

mowa w pkt 7 przedstawione przez kandydata,  sprawozdanie z badań materiałów 

wymienionych w pkt 9 podlegających ocenie, przy uwzględnieniu kryteriów określonych 

w pkt 8 oraz wnioski końcowe w zakresie przydatności kandydata na dane stanowisko. 

 

12. Prokurator Okręgowy  po stwierdzeniu spełniania przez kandydata warunków do 

objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej przedstawia jego kandydaturę 

Kolegium Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, wraz z oceną kwalifikacji sporządzoną 

przez wyznaczonego wizytatora.  

 

13. Prokurator Okręgowy  przedstawia Krajowej Radzie Prokuratury zgłoszenia kandydatów 

na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej wraz z opiniami kolegium prokuratury 

okręgowej  i ocenami sporządzonymi przez wyznaczonych wizytatorów. 

 

14. Przekazanie przez Prokuratora Okręgowego wniosków wraz z dokumentacją  Krajowej 

Radzie Prokuratury kończy etap  postępowania kwalifikacyjnego.  



Zał. Nr l do zasad kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury 

rejonowej  

 

 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA STANOWISKO PROKURATORA 

PROKURATURY REJONOWEJ W ………………………………………….
1 

 

 

 

W związku z obwieszczeniem Prokuratora Generalnego o wolnych stanowiskach 

prokuratorskich z dnia.................... ( Monitor Polski Nr.......... poz................) 

zgłosiłem/zgłosiłam
2 
 swoją kandydaturę na wolne stanowisko prokuratora Prokuratury 

Rejonowej  w ............................ i złożyłem / złożyłam stosowne dokumenty w 

Wydziale I Organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.  

 

 

 

Imię (imiona) 

 

 

Nazwisko 

 

 

Nazwisko rodowe 

 

 

Nazwiska poprzednio używane 

 

 

Data urodzenia 

 

 

Miejsce urodzenia 

 

 

 



 

Obywatelstwo 

Numer ewidencyjny PESEL 

 

Miejsce i adres zamieszkania 

 

 

Informacje: 

 

1) 1/ o ukończeniu przez kandydata wyższych studiów prawniczych (nazwa uczelni, 

rok ukończenia i wynik ): 

 

 

a) a/ w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra: 

 

 

b) b/ zagranicznych uznanych w Polsce: 

 

 

 

 

 

2) 2/ o złożonym przez kandydata egzaminie ( właściwe podkreślić z podaniem daty i 

oceny z egzaminu ) 

 

a) a/ prokuratorskim 

 

 

b) b/ sędziowskim 

 

 

c) c/ innym (adwokackim, radcowskim, notarialnym) 

 

 

3) 3/ o korzystaniu przez kandydata z pełni praw cywilnych i obywatelskich. 

 

 

 

 

 

4) 4/  czy prawomocnym orzeczeniem zostało stwierdzone popełnienie przez kandydata 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

 

 

 



 

 

 

5/   czy   toczy   się   przeciwko   kandydatowi   postępowanie   o   przestępstwo   lub 

przestępstwo skarbowe (jeżeli tak, należy określić organ, przed którym toczy się postępowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) 6/ czy kandydat został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym przewidzianym przepisami 

ustaw (jeżeli tak, należy określić organ i wymierzoną karę dyscyplinarną) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) 7/ czy przeciwko kandydatowi toczy się postępowanie dyscyplinarne przewidziane przepisami 

ustaw (jeżeli tak, należy określić organ, przed którym toczy się postępowanie ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) 8/ czy w okresie 10 lat przed zgłoszeniem kandydatury uprawomocniło się orzeczenie, o 

którym mowa w art 30 ustawy dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w 

organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób 

pełniących funkcje publiczne (Dz.U. z 1999 r. Nr 42, poz, 488, Nr 57, poz. 618, Nr 62, 

poz.681, Nr 63, poz.701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488, Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14 poz, 

128, Nr 74, poz. 676, Nr 175, poz. 1434, Nr 153, poz. 1271. z 2003 r, Nr 44, poz.390, z 2004 

r. Nr 25, poz.219, z 2005 r. Nr 164. poz. 1365, z 2006 r. Nr 104, poz 708, Nr 104 poz. 711, 

Nr 170, poz. 1218) 

 

 

 

 

 



9/ Przebieg dotychczasowej pracy (służby), stałych lub (okresowych zajęć oraz sposobów 

zarobkowania (należy podać miejsce, rodzaj zajęcia lub sposobu zarobkowania albo zajmowane 

stanowisko): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   …………………………..    …………………………………… 

 data                        podpis 

      

 
1 

 Wypełnienie kwestionariusza jest dobrowolne, 
2
  Właściwe podkreślić 


