
Ogłoszenie o konkursie 

na stanowisko inspektora w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi 

Konkurs będzie przeprowadzony na podstawie zarządzenia ni-Q/21 Prokuratora Regionalnego w Łodzi 
z dnia Z.  stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na staż  urzędniczy na stanowisko inspektora w 
Prokuraturze Regionalnej w Łodzi 
Sygnatura konkursu: RP III WOS 1111. 1 .2021 
Liczba wolnych miejsc — 1, w wymiarze pełnego etatu. Miejsce wykonywania pracy: Łódź  

Prokurator Regionalny w Łodzi zgodnie z art. 3b ust 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów 
i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577) ogłasza konkurs na staż  urzędniczy na stanowisko inspektora w 
Prokuraturze Regionalnej w Łodzi. 

Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018r., 
poz. 577) urzędnikiem może zostać  osoba, która odbyła staż  urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie 
art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są  osoby, które ukończyły aplikację  
sędziowską  lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić  z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub 
jego części osobę, wybraną  w drodze konkursu, która wykaże się  wymaganą  programem stażu urzędniczego 
wiedzą  teoretyczną, w szczególności znajomością  organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością  
stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością  metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy). 

W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 
urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2020, poz. 426), jest niższy niż  6 %. W związku z tym 
pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko. 
Główne obowiązki: 

sporządzanie dla Prokuratury Regionalnej i obszaru regionu łódzkiego projektów planów i planów w 
zakresie inwestycji, zakupów majątkowych i remontów, nadzorowanie ich sporządzania i realizacji w 
jednostkach podległych, realizacja planów w Prokuraturze Regionalnej, 
sporządzanie niezbędnej dokumentacji inwestycyjnej i remontowej w Prokuraturze Regionalnej oraz 
dokonywanie rozliczenia inwestycji i remontów, 
sporządzanie sprawozdania w zakresie inwestycji, zakupów majątkowych i remontów Prokuratury 
Regionalnej oraz obszaru regionu łódzkiego, weryfikowanie sprawozdań  podległych jednostek, 
sporządzanie niezbędnych analiz i informacji w tym zakresie, 
opracowywanie programów funkcjonalno - użytkowych oraz programów inwestycyjnych w Prokuraturze 
Regionalnej, 
nadzorowanie i kontrolowanie terminowości realizacji planu inwestycji i remontów w podległych 
jednostkach, dokonywanie okresowych ocen przebiegu wykonania zadań, 
analiza potrzeb inwestycyjnych i remontowych zgłaszanych przez komórki organizacyjne Prokuratury 
Regionalnej i podległe jednostki, opracowywanie propozycji zmian budżetu i korekt planu rzeczowego, 
rozliczanie inwestycji w Prokuraturze Regionalnej, 
ustalanie procedur postępowania i kontroli w zakresie inwestycji i remontów, 
sporządzanie rocznego planu kontroli zarządczej w zakresie inwestycji, zakupów majątkowych i 
remontów oraz sprawozdań  z jego realizacji, 
ewidencjonowanie i gromadzenie dokumentów w zakresie inwestycji i remontów zgodnie z 
obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz terminowe przekazywanie ich do archiwum, 
udział  w pracach komisji ds. zamówień  publicznych, sporządzanie sprawozdań  i informacji zgodnie z 
ustawą  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych, 
opracowywanie umów z zakresu inwestycji i remontów oraz zakupów majątkowych, dbałość  o ich 
terminowe zawieranie, 
dokonywanie zakupów majątkowych oraz zapewnianie dostaw usług i robót budowlanych w zakresie 
inwestycji i remontów Prokuratury Regionalnej, 
kontrola merytoryczna - w zakresie legalności, gospodarności i celowości wydatkowania środków - 
zafakturowanych dostaw i usług dotyczących inwestycji, remontów i zakupów majątkowych, 

dbałość  o terminową  realizację  opłat, podatków i stałych zobowiązań  wobec budżetu państwa i budżetów 

terenowych, 
dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego budynku Prokuratury Regionalnej. 

Wymagania konieczne: 
obywatelstwo polskie, 
pełna zdolność  do czynności prawnych, 
niekaralność  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 



przeciwko kandydatowi nie może toczyć  się  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
wykształcenie wyższe I stopnia, 
posiadanie uprawnień  budowlanych w specjalności konstrukcyjno — budowlanej, 
posiadanie aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów i 
Budownictwa, 
znajomość  przepisów: ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o 
charakterystyce energetycznej budynków, rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie, 
rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
fmansowania inwestycji z budżetu państwa, rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 2018 roku w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań  konserwatorskich 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę  Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań  architektonicznych i innych działań  przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań  archeologicznych i poszukiwań  zabytków, 
umiejętność  obsługi komputera, w tym programów Word, Excel pakietu MS Office, 
nieposzlakowana opinia, 
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs. 

Wymagania dodatkowe: 
doświadczenie w pracy w państwowej jednostce budżetowej na stanowisku związanym z 
inwestycjami, remontami i utrzymaniem obiektów budowlanych, 
umiejętność  kosztorysowania robót w programie Norma, 
podstawowa znajomość  przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych, 
samodzielność, obowiązkowość, kreatywność  i komunikatywność, 
zdolności analityczne, 
umiejętność  planowania i organizowania pracy, 
umiejętność  pracy w zespole, 
odporność  na stres, 

i) 	odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
pisemny wniosek o dopuszczenie do konkursu, 
własnoręcznie napisany i podpisany życiorys oraz list motywacyjny, 
kwestionariusz osobowy (druk dostępny na stronie http://www.lodz.pr.gov.pl), 
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie 
polskiego obywatelstwa, 
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
oświadczenie kandydata, że nie był  karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań  niezbędnych w zakresie posiadanych 
uprawnień  budowlanych i przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu 
rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), 
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań  dodatkowych (fakultatywnie). 
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność  (jeżeli dotyczy). 

Osoby zainteresowane ofertą  proszone są  o złożenie dokumentów, w terminie do dnia 22  
lutezo 2021 r., w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Prokuratury Regionalnej w Łodzi, 
bądź  przesłanie ich na adres - Prokuratura Regionalna w Łodzi ul. Piotrkowska 151, 90 — 
950 Łódź, każdorazowo ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. 



W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę  jego złożenia uważa 
się  datę  nadania przesyłki w placówce pocztowej. Dopuszcza się  złożenie, za pośrednictwem platformy 
ePUAP, zgłoszenia wraz ze skanami dokumentów wymaganych. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 151. 
Konkurs składa się  z trzech etapów:  
I etap — selekcja wstępna zgłoszeń  pod kątem spełnienia wymogów formalnych, 
II etap — praktyczny sprawdzian wiedzy i umiejętności, 
HI etap — rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu poszerzenie oceny umiejętności kandydata w zakresie jego 
wiedzy specjalistycznej niezbędnej na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego 
rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Łodzi: 
http://www.lodz.pr.gov.pl  i na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Łodzi nie później niż  na 7 
dni przed wyznaczoną  datą  II etapu. 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu III, konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego 
rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Łodzi: 
http://www.lodz.pr.gov.pl  i na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Łodzi nie później niż  na 7 
dni przed wyznaczoną  datą  III etapu. 

Wyłonienie kandydata zakwalifikowanego w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej nastąpi w formie 
uchwały komisji kwalifikacyjnej wyznaczonej, powołanym na wstępie, zarządzeniem Prokuratora Regionalnego 
w Łodzi. Uchwała zostanie opublikowana na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń  Prokuratury Regionalnej w 
Łodzi. 

Komisja konlcursowa jest uprawniona do wyłonienia listy rezerwowej spośród osób, które ukończyły III etap 
konkursu. 

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu na staż  urzędniczy zawiera rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na 
staż  urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 400). 
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