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Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska asesora 

w Prokuraturze Rejonowej Katowice - Wschód w Katowicach

Prokurator Okręgowy w Katowicach uprzejmie informuje, iż posiada 2 wolne etaty 

asesorskie w Prokuraturze Rejonowej Katowice - Wschód w Katowicach.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na wolne stanowisko asesorskie i spełniające 

kryteria ustawowe, winny złożyć w terminie do 27 lutego 2018 roku, wniosek do 

Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Katowicach.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia zgodnie z art. 75 i art. 77 § 1, 

2 i 3 w zw. z art. 174 § 1 i la  ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze 

(Dz.U. 2017.1767 t.j, ze zm.):

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego - art.77 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o prokuraturze,

2. zaświadczenie stwierdzające zdolność ze względu na stan zdrowia, do pełnienia 

obowiązków asesora prokuratury (wykonywanie czynności prokuratorskich) - art. 77 § 1 pkt 

2 i § 2 ustawy Prawo o prokuraturze (na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do 

objęcia urzędu sędziego (Dz.U. 2014.1293 ze zm.),

oraz

3. oświadczenie określone w art. 77 § 3 ustawy Prawo o prokuraturze,

4. oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw 

cywilnych i obywatelskich,
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5. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z 

oskarżenia publicznego,

6. oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych

prawniczych uznanych w Polsce,

7. oryginał łub odpis dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego łub 

sędziowskiego,

-bądź oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego wykonywanie zawodu adwokata lub 

radcy prawnego, przez co najmniej 3 lata,

-bądź oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu adwokackiego lub 

radcowskiego, wraz z oryginałem lub odpisem dokumentu potwierdzającego wykonywanie 

czynności związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących 

organy państwowe lub posiadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych,

8. oświadczenie zawierające informację o wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na 

stanowiska asesorskie (ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury),

9. życiorys,

10. ankietę personalną.

Wnioski należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Katowicach, przy 

ul. Wita Stwosza 31, bądź przesłać pocztą na adres: Prokuratura Okręgowa w Katowicach, 

ul. Wita Stwosza 31,40 -  042 Katowice.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr Prokuratury Okręgowej 

w Katowicach (  nr telefonu /3 2 /2511 733f

prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów wyższych


