
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/12 Prokuratora Okręgowego w Kielcach 

 

Zasady kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury 

rejonowej w jednostkach organizacyjnych podległych Prokuraturze 

Okręgowej w Kielcach 

 

 

1. Wnioski kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej, 

składane są w I Wydziale Organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w 

Kielcach, w terminie o którym mowa w art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 20 

czerwca 1985 roku o prokuraturze ( Dz.U. z 2008r. Nr 7, poz.39 z późn. 

zm.).                                                                                                            

Do wniosku kandydat załącza dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków wymaganych do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury 

rejonowej, dokumenty wymienione w art.14c ustawy z dnia 20 czerwca 

1985 roku o prokuraturze ( Dz.U. z 2008r. Nr 7, poz.39 z późn. zm.).                             

oraz na zasadzie dobrowolności, wypełniony kwestionariusz stanowiący 

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Kielcach Nr 

34/10 ( do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej w 

Kielcach ), a nadto moŜe wskazać okoliczności, które jego zdaniem 

powinny być uwzględnione przy dokonywaniu oceny kwalifikacji. 

 

2. Po wpłynięciu wniosku kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury 

rejonowej I Wydział Organizacyjny stwierdza terminowość jego złoŜenia 

oraz dokonuje oceny wymogów formalnych zgłoszenia i przedstawia 

Prokuratorowi Okręgowemu informację w tym przedmiocie. 

 

3. JeŜeli swoją kandydaturę zgłosiła osoba, która nie spełnia warunków do 

objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej, albo zgłoszenie 

nastąpiło po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 lub nie spełnia 

wymogów formalnych, Prokurator Okręgowy zawiadamia zgłaszającego o 

pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, podając przyczynę.         

Osoba, której zgłoszenie pozostawiono bez rozpatrzenia, moŜe w terminie 7 
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dni od doręczenia powiadomienia złoŜyć pisemne zastrzeŜenie. JeŜeli 

Prokurator Okręgowy nie uwzględni zastrzeŜenia, niezwłocznie przekazuje 

je wraz ze zgłoszeniem Krajowej Radzie Prokuratury. W przedmiocie 

pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia rozstrzyga Krajowa Rada 

Prokuratury 

 

4. W przypadku stwierdzenia przez Prokuratora Okręgowego spełnienia 

wymogów formalnych zgłoszenia, wydaje on zarządzenie o wyznaczeniu 

wizytatora celem sporządzenia oceny kwalifikacji kandydata. 

 

5. Oceny kwalifikacyjnej kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury 

rejonowej dokonuje się według zasad określonych w art. 14e – 14j ustawy 

z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze ( Dz.U. z 2008r. Nr 7, poz.39 

z późn. zm.).                             

 

6. Ocena kwalifikacyjna zawiera część wstępną, obejmującą dane o przebiegu 

drogi zawodowej kandydata oraz uzyskanych kwalifikacjach, w 

szczególności wskazanie: 

• uczelni i daty ukończenia studiów oraz uzyskanej oceny 

końcowej, 

• rodzaju aplikacji prawniczej, terminu jej odbycia i uzyskanej 

oceny z egzaminu, 

• przebiegu pracy zawodowej, 

• dodatkowych kwalifikacji ( studia podyplomowe, stopnie i tytuły 

naukowe, kursy specjalistyczne, publikacje), 

• opinii sporządzonych przez zwierzchników i przełoŜonych, 

sprawozdanie z badań przeprowadzonych według zasad określonych w 

art.14e – 14j ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze ( Dz.U. z 

2008r. Nr 7, poz.39 z późn. zm.) oraz wnioski końcowe w zakresie 

przydatności kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury 

rejonowej. 

 

7.        Prokurator Okręgowy zapoznaje kandydata z ocena kwalifikacji. 
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8.  Kandydat w terminie 14 dni od daty zapoznania się z oceną ma prawo 

złoŜyć pisemne uwagi do oceny kwalifikacji. Uwagi złoŜone po terminie 

pozostawia się bez rozpoznania, podając przyczynę pozostawienia 

złoŜonych uwag bez rozpatrzenia. Kandydat, którego uwagi postawiono bez 

rozpatrzenia, w terminie tygodnia moŜe złoŜyć pisemne zastrzeŜenie. JeŜeli 

Prokurator Okręgowy nie uwzględni zastrzeŜenia, przekazuje je wraz z 

uwagami Krajowej Radzie Prokuratury, która rozstrzyga w przedmiocie 

postawienia uwag bez rozpatrzenia. 

 

 

9. W przypadku stwierdzenia, Ŝe uwagi wniesiono prawidłowo Prokurator 

Okręgowy niezwłocznie zarządza ich rozpatrzenie przez trzech 

wizytatorów., którzy w ciągu 30 dni podtrzymują ocenę kwalifikacji 

kandydata albo dokonują oceny odmienne. Stanowisko wizytatorów 

sporządza się na piśmie wraz z uzasadnieniem i doręcza się kandydatowi. 

 

10. Prokurator Okręgowy po stwierdzeniu spełnienia przez kandydata 

warunków do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej 

przedstawia jego kandydaturę Kolegium Prokuratury Okręgowej w 

Kielcach wraz z oceną kwalifikacji. 

 

11. Po uzyskaniu opinii Kolegium Prokurator Okręgowy przedstawia 

Krajowej Radzie Prokuratury zgłoszenie kandydata na stanowisko 

prokuratora prokuratury rejonowej wraz z tą opinią oraz oceną kwalifikacji 

sporządzoną przez wizytatora. 

 

 


