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Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko asesora
rv Prokuraturze Rejonowej lv Jeleniej G6rze

i

''c,
Prokurator Okrggorvy w Jeleniej G6rze informuje o wszczgciu procedury naboru na
stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej G6rze.
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Osoby zainteresowane uryskaniem nominacji i spelniaj4ee wymogi do mianowania
nastanowisko asesora okredlone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze
(Dz. U' z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 30 wrzeSnia 2017 roku ztoZy7 stosowny
wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za podrednictrvem Prokuratora Okrggowego
w Jeleniej Gorze.
Do wniosku naleiry dol4cry6 dokumenfr, o kt6rych molva w art. 77 1 cyt. wyzej ustawy,

$

a ponadto:

-

o6wiadczenia o posiadaniu rvyl4cznie oby*'atelstwa polskiego, korrystaniu z pelni praw
cywilnych i obyuratelskich, o3rviadczenia, i2 kandydat nie byl prarvonocnie skazany za umydlne
przest9pstwo $cigane z oskar2enia publicznego i nie toc4y si9 przeciwko niemu post?powanie
o przestgpstwo umySlne dcigane z oskarzenia publicznego, oSwiadczenia kandydata cry byt
karany za wykroczenia i o tocz4cych sig postgpowaniach w sprawach o wykroczenia, w kt6rych
jest obwinionym,
- oryginafu, odpisu lub podwiadczonej notarialnie kserokopii dyplomu ukoriczenia studi6w
prawniczych w Polsce i uqyskaniu grutu magistra lub zagraricmych studi6rv prawniczych
uznanych w Polsce,

-

-

orygina*u, odpisu lub pofwiadczonej notarialnie kopii dokumentu poSwiad czaj4cego zlo2enie
egzaminu prokuratorskiego lub sgdziowskiego,

oSwiadczenia .kandydata, 2e nie pelnil stuzby zawodowej, nie pracou.al lub nie byt
wsp6lpracownikiem organ6w bezpieczeistwa paishva, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia
lSgrudnia 1998 r. o Instl4ucie Pamigci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016r., poz. 152), ani tez nie byl sgdzi4 k6ry orzekaj4c uchybii
godnojci urzEdu sprzeniewierzaj4c sig niezarvisloici sgdziowskiej, co zostalo stwierdzone

prawomocnym orzeczeniem,
- wypetnion4 ankietg personalnq

- oiwiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potneby powyzszego
naboru ( druk ankiety personalnej i o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przetv{arzanie danych
-

-

osobowych do pobrania ze skony internetowej Prokuratury Okrggowej w Jeleniej Gdrze
),

iciorys,

odwiadczenie kandydata zawiercj4ce informacjg o jego ewentualnym rvcze$niejszym
ubieganiu
sig o mianowanie na stanowiska asesorskie (ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury).
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