
RZECZPOSPOLITA POLSKA 

PROKURATURA OKRĘGOWA 

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

IV WYDZIAŁ  
ORGANIZACYJNO - SADOWY 

Aleje 3go Maja 13/15 

97-300 Piotrków Tryb Skr. Poczt. 209 

Piotrków Tryb., 	grudnia 2017 roku. 

OGŁOSZENIE 

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim 

oglasza konkurs na stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych na 

(0,5 etatu ) w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o  art.  3b ust. 1 i 3-6 Ustawy z dnia 

18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2017.246 j.t.) 

w związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku 

w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursu na staż  

urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400 j.t.), na podstawie  art. art.  23 § 3 

i 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017, 

poz.1767), treścią  § 32 ust. 3, § 56 ust 1 i § 90 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2017r., poz.1206), 

treścią  § 10 ust 6 i 7 zarządzenia nr 47/16 z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie zasad 

wykonywania zadań  obronnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych oraz 

art.119 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz.U. z 2014, poz.1414). 

Sygnatura konkursu— PO IV WOS. 4444.3 401 4- 

Flość  wolnych stanowisk (etatów) i miejsce wykonywanej pracy: 

- Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim — 0,5 etatu. 

Ramowy zakres zadań  na stanowisku pracy: 



1. Wykonywanie zadań  w zakresie przygotowań  obronnych i obrony cywilnej 

zmierzających do zapewnienia najkorzystniejszych warunków działalności 

prokuratury w warunkach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny. 

2. Organizacja i realizacja zadań  zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 

wykonywanych w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz 

prokuraturach rejonowych okręgu piotrkowskiego 

Od kandydatów wymagane jest: 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

- nieposzlakowana opinia, 

- niekaralność  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie prowadzenie 

przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe, 

- a ponadto posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku 

Starszego Inspektora do Spraw Obronnych 

- ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego 

- znajomość  techniki pracy biurowej, w tym umiejętność  obsługi komputera, 

- na stanowiska do spraw obronnych w prokuraturach regionalnych i prokuraturach 

okręgowych zatrudnia się  w pierwszej kolejności posiadających doświadczenie 

dowódczo sztabowe żołnierzy rezerwy Sil Zbrojnych RP, o których mowa w art.119 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. z 2014, poz.1414). 

Kandydata na stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych powinna 

cechować  także: 

- samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość  oraz kreatywność, 

- wysoka wiedza ogólna i kultura osobista, 

- umiejętność  organizacji pracy własnej, 



- odporność  na stres, 

- komunikatywność  (umiejętność  zwięzłego i jasnego formułowania myśli w mowie 

i w piśmie), 

- dyspozycyjność, 
- doświadczenie dowódczo sztabowe żolnierzy rezerwy Sil Zbrojnych RP. 

- Od kandydatów wymagane jest złożenie w terminie do 15 stycznia 2018 roku 

(wIącznie) następujących dokumentów: 

- wniosku o dopuszczenie do konkursu, 

- kwestionariusza osobowego (druk znajduje się  w kadrach Prokuratury Okręgowej 

w Piotrkowie Trybunalskim i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej 

w Piotrkowie Trybunalskim www.piotrkow-tryb.po.gov.p1), 

życiorysu, 

urzędowo poświadczonego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów 

co najmniej pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego, 

- oświadczenie kandydata, że nie był  karany za przestępstwo, bądź  przestępstwo 

skarbowe i że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

- oświadczenie kandydata, że posiada pełną  zdolność  do czynności prawnych, 

- kopii dokumentów potwierdzających i poświadczających ewentualne uprzednie 

zatrudnienie oraz doświadczenie dowódczo sztabowe żołnierzy rezerwy Sil Zbrojnych 

RP.  

Kandydat składa wymagane dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej 

w Piotrkowie Trybunalskim. AL. 3-go Maja 13/15 ( pokój 216) albo przesyła pocztą  

na adres Prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. 

W razie przesłania dokumentów pocztą, za datę  ich złożenia uważa się  datę  stempla 

pocztowego. 

Złożone dokumenty powinny także zawierać  własnoręcznie podpisane 



oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez organizatora konkursu dla potrzeb rekrutacji. 

Prokurator Okręgowy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym 

jego etapie. 

Konkurs sklada się  z trzech etapów: 

1. etapu pierwszego odbędzie się  w dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 i będzie 

polegał  na selekcji wstępnej zgłoszeń  kandydatów pod kątem spełnienia wymogów 

formalnych przystąpienia do konkursu, 

2. etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności (obsługa komputera oraz 

umiejętność  przygotowania i napisania krótkich pism urzędowych odpowiadających 

zakresowi czynności starszego inspektora do spraw obronności), 

3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie ocena 

umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu 

zadań  wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. 

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu ustalona zostanie przez komisję  
konkursową  lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. 

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostaną  zawiadomieni 

o powyższym oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu konkursu na 

co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem poprzez zamieszczenie stosownej 

informacji na tablicy ogłoszeń  w Prokuraturze Okręgowej i na stronie internetowej tut. 

Prokuratury Okręgowej. 

W taki sam sposób po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu kandydaci 

zakwalifikowani do etapu trzeciego zostaną  zawiadomieni o terminie i miejscu jego 
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przeprowadzenia na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. 

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu komisja niezwłocznie (nie później niż  
w ciągu 3 dni) podejmie uchwalę  o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko 

starszego Inspektora do Spraw Obronnych. Informacja wskazująca dane kandydata 

zakwalifikowanego na w/w stanowisko zostanie podana do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej Prokuratury Okręgowej oraz tablicy ogłoszeń  w Prokuraturze 

Okręgowej. 

Rezerwową  listę  kandydatów wylania się  spośród osób, które przeszły wszystkie 

etapy, a nie zostały umieszczone na liście wskazującej kandydata na stanowisko 

starszego Inspektora do Spraw Obronnych 

Dodatkowe informacje można uzyskać  od poniedziałku do piątku pod numerem 

telefonu (44) 647-65-66 wewn. 235 w godzinach od 10:00 do 13:00.  

Ogłoszenie umieszczono: 

- strona internetowa Prokuratury Okręgowej, 

- tablica ogłoszeń, 

- PUP w Piotrkowie Trybunalskim 

DM. 
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