KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA STANOWISKO
PROKURATORA PROKURATURY REJONOWEJ1
W

związku

z

obwieszczeniem

Prokuratora

Generalnego

o

wolnych

stanowiskach prokuratorskich z dnia …………………..… (Monitor Polski Nr ……,
poz. …….), zgłosiłem/zgłosiłam2 swoją kandydaturę na wolne stanowisko prokuratora
Prokuratury Rejonowej w …………………. i złoŜyłem/złoŜyłam2 stosowne dokumenty
w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie.

Imię (imiona)
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Nazwiska poprzednio
uŜywane
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Numer ewidencyjny
PESEL
Miejsce i adres
zamieszkania

1

Wypełnienie kwestionariusza jest dobrowolne, a w przypadku jego wypełnienia naleŜy odesłać go do
Prokuratury Okręgowej w Olsztynie w terminie 7 dni od daty otrzymania.
2
Właściwe podkreślić.

2

Informacje:
1. O ukończeniu przez kandydata wyŜszych studiów prawniczych (nazwa
uczelni, rok ukończenia i wynik:
a) w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra:
b) zagranicznych uznanych w Polsce:

2. o złoŜonym przez kandydata egzaminie (właściwe podkreślić z podaniem daty
i oceny z egzaminu)
a) prokuratorskim:
b) sędziowskim:
c) innym (adwokackim, radcowskim, notarialnym)

3. o korzystaniu przez kandydata z pełni spraw cywilnych i obywatelskich:

4. prawomocnym orzeczeniem zostało stwierdzone popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego:

5. czy toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo skarbowe
(jeŜeli tak, naleŜy określić organ i wymierzoną karę dyscyplinarną):

6. czy kandydat został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym przewidzianym
przepisami ustaw (jeŜeli tak, naleŜy określić organ wymierzoną karę
dyscyplinarną):

7. czy przeciwko kandydatowi toczy się postępowanie dyscyplinarne
przewidziane przepisami ustaw (jeŜeli tak, naleŜy określić organ, przed
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którym toczy się postępowanie):

8. czy w okresie 10 lat przed zgłoszeniem kandydatury uprawomocniło się
orzeczenie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 roku o
ujawnieniu pracy lub słuŜby w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z innymi w latach 1944 – 1990 osób pełniących funkcje publiczne
(Dz.U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 881, Nr 63, poz. 701, z 2000 r.,
Nr 43, poz. 448, Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 75, poz.
1434, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 44, poz. 390, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr
164, poz. 1385, z 006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 170, poz. 1218):

9. Przebieg dotychczasowej pracy (słuŜby), stałych lub okresowych zajęć oraz
sposobów zarobkowania(naleŜy podać miejsce, rodzaj zajęcia lub sposobów
zarobkowania oraz zajmowane stanowisko):
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……………………………..
(data)

…………………………………….
(podpis)

