Załącznik nr 1

Prokuratura Regionalna w Katowicach

do Zarządzenia Nr 52/19

ul. Wita Stwosza 31

Prokuratura Regionalnego w Katowicach
z dnia 8 maja 2019 r.

40 – 042 Katowice

RP III WOS 1111.3.2019
OGŁOSZENIE
Prokurator Regionalny w Katowicach
ogłasza nabór kandydatów
na staż urzędniczy na stanowisko eksperta w sprawach gospodarczych i finansowych
w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach

Ilość wolnych etatów: 2

Przewidywany termin obsadzenia stanowiska:

lipiec 2019 r.

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Regionalna w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31
Opis stanowiska i warunki pracy na ww. stanowisku:


praca jednozmianowa, w pełnym wymiarze czasu pracy, przeważnie siedząca,
wewnątrz pomieszczenia,



praca z przewagą wysiłku umysłowego, przy komputerze, wymagająca szczególnej
koncentracji.

Prokuratura Regionalna w Katowicach nie osiąga wskaźnika 6% zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w związku z tym, stosownie do art. 3b ustawy z dnia
16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2142)
pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia
wymagania na dane stanowisko.
Do składania dokumentów zachęca się zatem osoby niepełnosprawne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:











wstępne badanie zabezpieczonej w postępowaniach dokumentacji finansowej,
podatkowej i bankowej oraz opiniowanie odnośnie jej kompletności i przydatności
dowodowej;
dokonywanie samodzielnie lub we współdziałaniu z analitykami kryminalnymi
Prokuratury Regionalnej w Katowicach, prac analitycznych dokumentacji
finansowej, podatkowej i bankowej zabezpieczonej w toczących się
postępowaniach, formułowanie na jej podstawie wniosków oraz sporządzanie
pisemnych analiz, a w tym dokonywanie wstępnego oszacowania wysokości
naruszonych lub uszczuplonych w wyniku przestępstwa należności publiczno –
prawnych;
wyodrębnianie z pozyskiwanych materiałów dokumentacji mającej lub mogącej
mieć związek z prowadzonym postępowaniem karnym;
opracowywanie zagadnień możliwych do wyjaśnienia i (lub) danych możliwych do
uzyskania w drodze zagranicznej pomocy prawnej;
udzielanie prokuratorom merytorycznej pomocy w ustalaniu kierunków
postępowania dowodowego w prowadzonych postępowaniach, udzielanie
prokuratorom konsultacji w formułowaniu pytań do biegłych z zakresu księgowości,
rachunkowości i finansów;
wykonywanie innych czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami.

Wymagania dla kandydatów:
wymagania obligatoryjne:
 ukończone studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
i uzyskany tytuł zawodowy,
 co najmniej pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu doradcy
podatkowego lub zatrudnienie w podmiotach uprawnionych do wykonywania
doradztwa podatkowego, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało
stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego, albo co najmniej pięcioletni
okres zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji
Skarbowej (z uwzględnieniem zatrudnienia w jednostkach i organach
wykonujących tożsame zadania przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada
2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej), samorządowych służbach
finansowych, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, jeżeli do zakresu
obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego
w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi,
kontrolami podatkowymi lub celno – skarbowymi,
 znajomość zagadnień analizy podatkowej, materialnego prawa podatkowego,
międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego, ewidencji
podatkowej i zasad prowadzenia ksiąg podatkowych, prawa karnego skarbowego
i rachunkowości, a także znajomość podstaw procedury karnej, prawa
dewizowego,
 znajomość baz danych prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową,
a w szczególności zakresów informacji gromadzonych w poszczególnych bazach,
 posiadanie obywatelstwa polskiego,













pełna zdolność do czynności prawnych,
niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
nieprowadzenie przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy, którego dotyczy
konkurs,
bardzo dobra znajomość programów Word i Excel,
umiejętność planowania i organizowania pracy,
odporność na stres,
umiejętność redagowania pism urzędowych,
samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność,
kultura osobista i komunikatywność w kontaktach interpersonalnych;

pożądane dodatkowe wymagania od kandydata:
 ukończone studia podyplomowe oraz kursy specjalistyczne dotyczące zagadnień
związanych ze stosowaniem prawa podatkowego, celnego i finansowego,
 wykształcenie wyższe drugiego stopnia o kierunku ekonomicznym lub
prawniczym,
 doświadczenie w pracy w państwowej jednostce budżetowej,
 posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważaniającego do
dostępu do informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia oraz termin i miejsce ich złożenia:
 list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu,
 życiorys podpisany własnoręcznie,
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg
załączonego wzoru do pobrania na stronie internetowej Prokuratury
Regionalnej w Katowicach: www.katowice.pr.gov.pl w zakładce Ogłoszenia
– Oferty pracy),
 kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej
zdolności do czynności prawnych, oraz korzystaniu z praw publicznych;
 własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz że przeciwko kandydatowi nie
jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji – wg załączonego
wzoru do pobrania
na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej
w Katowicach: www.katowice.pr.gov.pl w zakładce Ogłoszenia – Oferty
pracy),
 własnoręcznie podpisane oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
– klauzula informacyjna – wg załączonego wzoru do pobrania na stronie

internetowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach: www.katowice.pr.gov.pl
w zakładce Ogłoszenia – Oferty pracy),
 kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
wymagań dodatkowych,
 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku
kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia wskazanego.
Termin składania dokumentów upływa z dniem:
24 maja 2019 r.
(dla aplikacji przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego)
 wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury
Regionalnej w Katowicach lub przesłać drogą pocztową na adres:
Prokuratura Regionalna
w Katowicach
40 – 042 Katowice
ul. Wita Stwosza 31
z dopiskiem „Konkurs RP III WOS 1111.3.2019”
 dokumenty, które zostaną złożone do Prokuratury lub zostaną nadane
u operatorów pocztowych po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane,
 kontakt telefoniczny: (032) 2531158 lub 2531179.

Inne informacje:
 Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane
po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla
pocztowego). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni
o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie
internetowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach, nie później niż na 7 dni przed
terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
 Kandydaci, którzy nie spełnią warunków formalnych bądź nie zostaną zakwalifikowani
do kolejnych etapów konkursu proszeni są o odbiór osobisty oryginałów dołączonych
do złożonej w toku rekrutacji dokumentacji. Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia
wyników konkursu dokumenty nieodebrane podlegają zniszczeniu.
 Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku eksperta
w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska samodzielne) określa
tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania
urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu
urzędniczego (Dz.U. 2017 poz. 485, ze zm.).

Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap – powołana przez Prokuratora Regionalnego w Katowicach Komisja
Konkursowa dokonuje oceny czy zgłoszenia kandydatów spełniają wymogi formalne,
jak również czy zgłoszenia zostały złożone w wyżej wymienionym terminie.
II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności.
III etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja Konkursowa
w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce
jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku,
którego konkurs dotyczy.

PROKURATOR REGIONALNY

/Tomasz Janeczek/

