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PRoKURATURA oKRĘGoWA
WARSZAWA - PRAGA
W WARSZAWIE

Warszawa, ann

Zlł stycznia

Ż01'9 t

ul. Bródnowska 13/15

03-439 WARSZAWA

prokuratora''
ogłoszenie o konkursie na stanowisko
''asystent
w Prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie i Prokuraturach
Rejonowych: Warszawa _ Praga Północ w Warszawie' Warszawa - Praga
Południe w Warszawie, w Wołominieo w Otwocku i w Legionowie.
Prokurator okręgowy Warszawa-Pruga w Warszawie, na podstawie art. 180
$ 1 i 2 Ustawy z dnia 8 stycznia 20L6 roku Prawo o prokuraturze (D2.U.20L7 poz.
1767 tj. z póŹn. zm.) oraz $ 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
2 listopada 201,6 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta
prokuratora (D2.U.201,6 poz. 1838), oglasza konkurs na stanowisko asystenta
prokuratora w:
- Prokuraturze okręgowej
- Prokuraturze Rejonowej
- Prokuraturze Rejonowej
- Prokuraturze Rejonowej
- Prokuraturze Rejonowej
- Prokuraturze Rejonowej

-]'5,

Warszawa -Praga w Warszawie ul. Bródnowska 13 l
Warszawa_ Praga Południe w Warszawie, ul. Kamienna 14,
Warszawa _Ptaga Północ w Warszawie, ul. Jagiellońska 5,
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3a,
w Legionowie ul. Sobieskiego 47,
w otwocku ul. Powstańców Warszawy 15,

Oznaczenie konkursu - PO V WO

'1,1,1,1,.

ł
Ń .2019

Liczba wolnych stanowisk: L0 w tym:
3 etatyw Prokuraturze okręgowej Warszawa_ Praga w Warszawie,
2 etaty w Prokuraturze Rejonowej Warszawa _ Praga Północ w Warszawie
2 etaty w Prokuraturze Rejonowej Warszawa _ Praga Południe w Warszawie
1' etat w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie
L etat w Prokuraturze Rejonowej w Otwocku
1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Irgionowie

Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez asystenta prokuratora
okreŚlają przepisy tozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016
roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przęz
asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz.U.Ż01'6 poz. LŻ6o).

Wymagania konieczne dla kandydata na asystenta - art. 176 $ 1 Ustawy Prawo
o prokurattlrze (Dz.U.2oL7 poz.1767 tj. zpóŻn. zm.):

Ż

1'. posiadanie obywatelstwa polskiego

i

obywatelskich,

a

takŻę brak

przestępstwo ścigan ę z oskarŻenia pub
posiadanie nięskazitelnego charakteru,

2.
3. ukończone wyŻsze studia
4.

w

l

i

korzystanie z pełni praw cywilnych
prawomocnego skazania za umyślne
i

czne go

Polsce

zagtaniczne studia lznafle w Polsce,
ukończone ZLlata.

i

)

uzyskanie tytułu magistra lub

Wymagania preferowane:
1. ukończenie wyŻszych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra
lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
2. ukończęnie aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub ukończenie aplikacji
ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora winni złoŻyÓ zg}oszenie do konkursu
w terminie do dnia 5 luteso 2019 roku w siedzibie Prokuratury okręgowej
Warszawa _ Praga w Warszawie przy ul. Bródnowskiej I3l1'5 , 03 - 439 Warszawa
osobiŚcie lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złoŻenia uwaza się
datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora).
Wymagane dokumenĘ:
Dokumentami' jakie składają kandydaci

w związku z

ubieganięm się o stanowisko

asystenta prokuratora są:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu

4.

potwierdzającego

ukończenie studiów wyŻszych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu
zawodowego magistra albo zaświadczenię o zdanym egzaminie magisterskim,
albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego
ukończenie zagranicznych studiów wyŻszych uznanych w Rzeczypospolitej
Polskiej,
oŚwiadczenie, Że nie jest prowadzone przeciwko nięmu postępowanie o umyślne

z oskarŻęnia pub l iczne go,
jest
obywatęlem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni
5. oświadczenie, że
praw cywilnych i obywatelskich,
6. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi ptzy wydawaniu
przestęp stwo ścigane

7,

8.

dowodów osobistych,
oświadczenie o wyrazeniu zgody naprzetwaruanie danych osobowych na potrzeby
konkursu oraz oświadczenie kandydata dotyczące danych osobowych (do
pobrania na stronie http;iiwww.warszawapraga.po.gov.pll w zakJadce
,,Inne'')oferty pracy'' pod ogłoszeniem)
informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

J

Inne informacje:
zg)'oszenia kandydat możę dołączyi dokumenty potwierdzające dodatkowe
kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złoŻenie egzaminu
prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Do

Konkurs na stanowiska asystenta prokuratora przeprowadzi Komisja powołana ptzez
Prokuratora okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, składająca się z 5

prokuratorów.
Konkurs składa się ztrzech etapów:
1-. wstępnej weryfikacji zgłoszeil' kandydatów pod kątem spełnienia wymogów
formalnych przystąpienia do konkursu,
2. testu obejmującego 36 pytafi jednokrotnego wybotu z zaktesu prawa karnego
materialnęgo i procesowego oruZ ptawa konstytucyjnego wraz Z zagadnieniami
ustroju sądów i prokuratUfY, & takŻe pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów
z zakresl prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany pruez kandydata;
pr aaa pisemna moŻę p o le gać na r ozw iązaniu kazusu procęS owe go ;
3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się

w dniu

19

lutego 20l"9 roku

dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, wraz
ze wskazaniem miejsca i terminu jego przeplowadzęnia zostanie umieszczona
w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury, na stronie internetowej

Lista kandydatów

Prokuratury okręgowej Warszawa-Praga w

Warszawie,

adres

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

nie
http;//www.warszawapraga.po.gov.pl/
później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista
będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów oraz będzie dostępna przez okres
3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia. Kandydaci przystępujący do
konkursu powinni posiadaó przy sobie dowód osobisty lub inny dokumęnt
potwierdz ający tozsamość.
Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu,
wraz ze wskazaniem miejsca i terminu jego przeprowadzenia zostanie umieszczona w
miejscu powszechnie dostępnym w siędzibię prokuraturY, na stronie internetowej
Warszawie, adres
Prokuratury okręgowej Warszawa-Praga w
http;//www.warszawapraga.po.gov.pl/, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie
później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu. Lista
będzie zawięrała imiona i nazwiska kandydatów
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać przy sobie dowód
osobisty lub inny dokument potwierdzający tozsamość.

Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci, podejmujący po taz pierwszy pracę
asystenta prokuratora, odbywają staŻ asystencki, który trwa 6 miesięcy. W okresie
staŻu wybrana osoba zatrudniona jest na podstawie

umowy o pracę

rua azas

określony.
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Z obowiązku odbycia

staŻu zwolnione są osoby, które

zdaĘ egzamin sędziowski,

prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Zasady konkursu reguluje rozporządzęnię Ministra Sprawiedliwości z dnia
2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta

prokuratora (Dz.U. 201.6 poz. 1838).
W stosunku do osób wyłonionych jako kandydaci do zatrudnienia na stanowisko
,,asystent prokuratora'' stosuje się z mocy art. 182 Ustawy Prawo o prokuraturze
(Dz.U.2o17 poz. 1767 tj. z późn. zm.) odpowiednio art. 1'"J' ust.l- 2 Ustawy
o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 roku (Dz.U .2017 poz. 246

i

t1. zpóźn.Zm.).

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
1,. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest
Prokuratura okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie z siedzibą przy

2.
3.

4.
5.

ul. Bródnowskiej I3l1'5, w Warszawie, tel. 22- 51' 1'4 7o0,22- 51' 14 888, e- mail.
prokuratura@warszawapraga.po. gov.pl
Inspektorem ochrony danych jest Magdalena Zaurska-Marchewka,
e-mail iod@wars zaw apraga.po. gov.pl
Dane osobowę przetwarzane są w celu rea|izacji zadań administratora związanych
z naborem na wolne stanowisko.
Podstawę prawną ptzetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 20"J,6 r. - Prawo o prokuraturze lub
zgoda osoby, której dane dotyczą.
Danę osobowe są przechowywane ptzęz okres nie dłuŻszy niŻjest to niezbędne do
realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora
Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz przepisami
określającymi zasady przechowywania ptzez pracodawców dokumentacji w

sprawach związanych

6.

zę

stosunkiem pracy otaz sposób prowadzenia akt

osobowych pracownika.
osobię, której dane są przetwarzane przysfuguje prawo:
l)dostępu do treściswoich danych osobowych, Żądania ich sprostowania lub
usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 _ I7 RoDo;
2)ograniczenia ptzetwarzania danych, w ptzypadkach okreŚlonych w art. 18
RODO;
3)przenoszęnia danych, na zasadach określonych w art. 20 RoDo tj. do
otrzymania przęz osobę, której dane dotyczą od administratora danych
osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym' powszechnie uŻywanym
formacię nadającym się do odczytu maszynowego;
4)cofnięcia zgody w dowolnym momęncię bez wpływu na zgodnośćz prawem
przetvvarzania, którego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnięciem;
S)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.
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1' _ 4 naleŻy
skontaktowaó się z administratoręm lub inspektorem ochrony danych, korzystając
zę w skazanych wyżej danych kontaktowych.
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 lstawy z dnia
26 czerwca 1974 r. _ Kodęks pracy jest obowiązkowe, podanie danych w zakręsię
szerszym jest dobrowolne i wymaga wyraŻenia zgody na ich

7. W celu skorzystania
8.

z

ptaw,

o których mowa w pkt 6 ppkt

w
Łukasz osiński

/miejscowość,data/
/imię i nazwisko/

lnazvłajednostki/

oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
oświadczam, Że zgodnie z treściąart. 13 tozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 20161679 z dnla 27 kvłietnia 201'6 r. w Sprawie ochrony osób fizycznych
w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej RoDo, zostałam/em poinformowany o tym' ze:
1,. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest
Prokuratura okręgowa Warszawa-Praga z siedzibąprzy ul. Bródnowskiej I3l1'5,
w Warszawie, tel. 22 - 51, 14 700,22 - 51. 14 888,
e - mail. prokuratur a@w ar szawapra ga.po. gov. pl
Ż. Inspektorem ochrony danych jest Magdalena Zaurska-Marchewka,
e-mail iod@wars zavł apraga.po.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadafi administratora zwtązanych
z naborem na wolne stanowisko.
4. Podstawę prawną przetwatzania danych stanowi ustawa z dnia 26 częrwca 1914 r.
_ Kodeks pracy' ustawa z dnia 28 stycznia Ż01'6 r. - Prawo o prokuraturze lub
zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuŻszy niŻjest to niezbędne do
realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora
Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego ruęczowego wykazu akt
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz przepisami
określającymi zasady przechowywania przęz pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposób prowadzenia akt
osobowych pracownika.
6. osobie, której dane są przetwarzane ptzysługuje prawo:
1) dostępu do treŚci swoich danych osobowych, Żądania ich sprostowania lub
usunięcia, na zasadach okręślonych w art. 15 _ 17 RoDo;
2) ograniczęnia ptzetwarzania danych, w ptzypadkach określonych w art. 18
RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach okręślonychw art. 20 RoDo tj. do
otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych
osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym' powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

w

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
Z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody pized jej

4) cofnięcia zgody
cofnięciem;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.
7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1' - 4

8.

naleŻy
skontaktowaó się z administratoręm lub inspektoręm ochrony danych, korzystając
ze w skazanych wyŻej danych kontaktowych.
Podanię danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 lstawy z dnia Ż6
czerwca 1974 t. _ Kodeks pracy jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie
szerszym jest dobrowolne i wymaga wyruŻenia zgody na ich przetwarzanie.

/podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie/

/miejscowość,data/
/sygnatura/

/imię i nazwisko osoby
składaj ącej oświadczęnie/

OSWIADCZENIE
o

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

WytaŻam zgodę na przetwatzanie puez Prokuraturę okręgową Warszawa-Praga
w Warszawie

z

siedzibą przy ul. Bródnowskiej I3lL5 w Warszawie dobrowolnie

udostępnionych moich danych osobowych, zawartych w przekazanych dokumentach,

w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzęnia konkursu na stanowisko asystenta
prokuratora *.

/podpis osoby składaj ącej oświadczenie/
*niepotrzebne skreślić

