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OGŁOSZENIE 

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim 

ogłasza konkurs na staż  urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej 

w Tomaszowie Mazowieckim 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 3b Ustawy z dnia 

18 grudnia 1998 roku o pracownikach s ądów i prokuratur (Dz.U20 17246 j .t.) 

w związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwo ści z dnia 17 stycznia 2008 

roku w sprawie szczegó łowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na sta ż  

urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U2014400). 

Sygnatura konkursu - PO IV WOS 1111.4.2018 roku 

Ilość  wolnych stanowisk (etatów) i miejsce wykonywanej pracy: 

- Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim - 1 etat wolny od dnia 28 lipca 

2018 roku. 

Ramowy zakres zadań  na stanowisku pracy: 

- wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych, 

- prowadzenie urządzeń  ewidencyjnych okre ś lonych w przepisach biurowo ści, 

-. prowadzenie korespondencji i sporz ądzanie projektów krótkich pism przewodnich, 

zawiadomień  itp., przepisywanie tekstów zleconych, 



- przyjmowanie i rejestrowanie wp ływaj ącej korespondencji, 

- przygotowywanie dokumentów do ekspedycji i przekazywanie korespondencji 

pracownikom zgodnie z dekretacj ą, 
- obsługa urządzeń  biurowych, 

- wykonywanie w zakresie zleconym przez prokuratora czynno ści formalno-prawnych, 

jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator. 

Od kandydatów wymagane jest: 

- posiadanie pełnej zdolno ści do czynności prawnych, 

- nieposzlakowana opinia, 

- niekaralność  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie prowadzenie 

przeciwko niemu postępowania o przest ępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe, 

- a ponadto posiadanie stanu zdrowia pozwalaj ącego na zatrudnienie na stanowisku 

stażysty, 

- ukończenie szko ły średniej ze zdanym egzaminem maturalnym, 

- znajomość  techniki pracy biurowej, w tym umiej ętność  obsługi komputera, 

Kandydata na stanowisko stażysty powinno cechowa ć  także: 

- samodzielność , odpowiedzialno ść , rzetelność , obowiązkowość , kreatywno ść , 

- wysoka kultura i wiedza ogólna, 

- umiej ętność  organizacji pracy w łasnej i pracy w zespole, 

- odporność  na stres, 

- komunikatywność  (umiej ętność  zwięzłego i jasnego formułowania myś li w mowie 

i w piśmie), 

- dyspozycyjność , 

- doświadczenie w pracy administracji publicznej (w tym zw łaszcza w prokuraturze 

bądź  w sądzie). 

Od kandydatów wymagane jest złożenie w terminie do 6 lipca 2018 roku 

(włącznie) następujących dokumentów: 



- wniosku o dopuszczenie do konkursu, 

- kwestionariusza osobowego (druk znajduje si ę  w kadrach Prokuratury Okr ęgowej 

w Piotrkowie Trybunalskim i na stronie internetowej Prokuratury Okr ęgowej 

w Piotrkowie Trybunalskim www.piotrkow-tryb.po.Roy.yl), 

życiorysu, 

-urzędowo poświadczonego świadectwa maturalnego, a w przypadku uko ńczenia 

studiów wyższych poświadczonej kopii dyplomu, 

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

skarbowe i że nie jest prowadzone przeciwko niemu post ępowanie o przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przest ępstwo skarbowe, 

-oświadczenie kandydata, że posiada pełną  zdolność  do czynno ści prawnych, 

-kopii dokumentów potwierdzaj ących ewentualne uprzednie zatrudnienie 

i poświadczaj ących doświadczenie zawodowe. 

Wymagane dokumenty, ze wskazaniem sygnatury konkursu, nale ży złożyć  

w wskazanym terminie, w siedzibie Prokuratury Okr ęgowej w Piotrkowie 

Trybunalskim (pokój 216) lub przesy łać  za pośrednictwem poczty na adres tut. 

Prokuratury Okręgowej. W razie przesłania dokumentów poczt ą, za datę  ich złożenia 

uważa się  datę  stempla pocztowego. Z łożone dokumenty powinny także zawierać  

własnoręcznie podpisane o świadczenie kandydata o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora konkursu dla potrzeb 

rekrutacji. 

Prokurator Okr ęgowy zastrzega sobie prawo uniewa żnienia konkursu 

na każdym jego etapie. 

Konkurs sklada si ę  z trzech etapów: 

1. etapu pierwszego- zaplanowanego na w dniu 13 lipca 2018 roku o godz. 10.00 

i będzie polegał  na selekcji wstępnej zgłoszeń  kandydatów pod kątem spełnienia 

wymogów formalnych przyst ąpienia do konkursu, 

2. etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiej ętności (obsługa komputera oraz 

umiej ętność  przygotowania i napisania krótkich pism urz ędowych), 



3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem b ędzie ocena 

umiej ętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu 

zadań  wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. 

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu komisja konkursowa ustali 

listę  kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, która zostanie 

opublikowana poprzez zamieszczenie na tablicy og łoszeń  w Prokuraturze Okr ęgowej 

Piotrkowie Trybunalskim oraz na stronie internetowej tut. Prokuratury Okr ęgowej, 

na co najmniej 7 dni przed wyznaczeniem terminu drugiego etapu konkursu. 

W taki sam sposób po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu kandydaci 

zakwalifikowani do etapu trzeciego zostan ą  zawiadomieni o terminie i miejscu jego 

przeprowadzenia, na co najmniej 7 dni przed jego rozpocz ęciem. 

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu komisja niezw łocznie (nie 

później niż  w ciągu 3 dni) komisja konkursowa podejmie uchwa łę  o zakwalifikowaniu 

kandydata na stanowisko sta żysty. 

Informacja wskazuj ąca dane kandydata zakwalifikowanego na stanowisko 

stażysty zostanie podana do publicznej wiadomo ści na tablicy ogłoszeń  

w Prokuraturze Okr ęgowej Piotrkowie Trybunalskim oraz na stronie internetowej 

w tut, Prokuratury Okr ęgowej. 

Rezerwową  listę  kandydatów wylania si ę  spośród osób, które przesz ły 

wszystkie etapy, a nie zosta ły umieszczone na li ście wskazuj ącej kandydata 

na stanowisko stażysty. 

Dodatkowe informacje dotycz ące konkursu można uzyskać  od poniedzialku do pi ątku 

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

MI 

Załącznik do ogłoszenia: 	 1" 
1/ klauzula informacyjna dla osób ubiegaj ących się  o Lzżatnidnłenie  zgodnie 

z wymogami RODO. 



Ogłoszenie umieszczono: 

- strona internetowa Prokuratury Okr ęgowej, 

- tablica ogłoszeń, 

- PUP w Tomaszowie Mazowieckim 

DM 


