
IIZ :(1" 9TOZ- :::xaQ-8Z • 
Komendant Wojew6dzld Policji z siedzib:t w Radomiu 

oglasza rozpocz~cic procedury rckrutacji kandydatow do slu:iby w £lolicji 
w 20 17 1'01<.11 11:\ tcrcllic wojcwodztwa llIazowiecldcgo 

PblllUW.IIlC pl-Lyh~ci: 1 tin s luzhy w Po licji w 2111 7 roln l: 

• 22 lui), 21117 r. - 30 osbh 

• 23 maj 20t 7 r. - 550so h 
• 22 s ierJllli :120 17 r. -~5' "S{,I> 
• 1 2~nl(llIia 20 1 7 ,'. I\Ol..,s{lb 

w nast~plljiJcych jcdnostl<ach: 

S:lInndzil.' lny Pudoddzi:ll PI'cwcncji Policj i w Pluc\;. l1 
Samudz;c! ny J'odudd7.ia l Pn·wcncji Po li c.ji w Hadollliu 

I(u mc n(\ach Micjsl{ich Po licji w: 
()s rnll r<'(~, I'lod.:o , l~ad /) lIIill , S i c<lk;H~ 1t 

KU lll cndll ch pf)wialnw~'ch Policji w : 
BiaII)IH7'(~ !',adl . C i('('hHII()wi(~ , (;lIrwnli ni (', (~I) .. I~nill i (' , (;n\kll , 1<07 ;"lIi('II('II , 1';(1")(11. 
I',nsicadl , Ma lw wic IV1;1'/.llwiccidm, M/awic, Ostmwi Mazowiccidt'j , PIO"ISI( u , Pr.l.:J.I:nySZI I, 
l'n.ysuszc, l)u ltu s l~u, SicrpclI. Sochac7.cwic , SII I<o l()wic Podhlsi.:im, S'l.ydlowcu, W~gl·t),\' il" 
W yszli.()wi(', Zw() lcn iu, Z uromilli<', 'ZYI'anlowic 

SLUZIlJ) w POLICJI MOZE PELN IC: 
• obywHl'cl polski 0 nicposzlakowancj opinii 

ni c!'t ka'l.olIlY prawomocnym wYl'oldclll s~du 2:1 przcstl(pstwo lub (W.I.cs tl( ps twu s l<:u 'bowc 
• low/.ys l:lj 'lcy 'l. pclni (waw Iluhlicznyc h 

pos iada.i'!l'~' CII najlllllicj srctlnic wyl<sztalccnic 
• posiadajl!CY zdo ill osc fizyczn~ i psychiczll'l do siuzby w formacjach lI zbrojonych, 

podlcglyc h szczcgolncj dyscyplinic s luzbowcj, I<torcj go tow jest si~ podporz:Jdkowac 
• dajllcy q~I<o.imi l( zHchuWilnhl fajemnicy s tosownic do wymog6w ol<rd lonych w 

JlI~£CpiS:IC h () ne hl'o lli e informacji nicjawnych 

- ----- --- -----,-------------------, 
I'oll.ullo (lsoh)' pU(II(,~:lj :lc<' l"v:l lifili;H~ji wojsl;;owcj powiuu)' Jlosi:ulac tlrl'gUIOW:III): 

s losunci< do sln:;.hy wOjS I(()Wl~j rj. ollb)'t:1 zas:l<inicz;l !' lu7.b-r wojslwwlJ luh ZHst:": 
pI7.Cl licsio lll' (10 n~zc l'wy . 

Oso hy zll illtcrcsowanc p rqjl(cicm do s luzby w Policji powillny zlozyc OSOBISCIE 

w J<u lllclldzic Micjs ld l'j 1 PClwi:llol\'cj Polic.ji luh w Sc)(cji tis. Oohorn Wydzialu Kadr i 

Szlwlcni:. Komclllly Wojcw6dzkicj Polieji zls w Radomiu ul. 11 - ego ListOP:Hi:1 37/59 

(pal'lc,') we wtnrck, Sl'Iu1't, czw:lrlck, '" g,;dz, 9 1141 - 13 nn (tcl. 48 345 3120, 4834520 J5, 

48 345 22 53, 4H 345 20 63, 48 345 3 1 19, 48 345 29 53, 4H 345 211 (4) 



N AST~PUJi\CE DOKUMENTY: 
• podanie 0 przyjltcie do slutby w Policji 
• wypelniony kwestionariusz osobowy (CZltSC A i B) 
• kserokopie dokumentow potwierdzaj4cych wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe -

oryginaly dokument6w do wgl~du na kaZdorazowe i:c\.danie pracownika doboru 

• 

• kserokopie swiadectw pracy lub stuzby z poprzednich miejsc pmcy lub slu"by, jereli 
wczesniej kandydat pozostawal w stosunku pracy lub sluZby - oryginaly dokument6w do 
wghtdu oa kaMorazowe .utdanie pracownika daboru 

,. kserokopie innych dokument6w, je:2':eli ich obowi<p:ek wynika Z odrctbnych przepisow 
• pisemn'l. zgod" na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. 0 Dehronie danych osobowych /Oz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z potn. 
zm.! 

Kandydat zobowillzany jest okazac Da katdorazowe z~danie pracownika doboru: 
- dow6d osobisty, 
• ksi~zeczk~ wojskow~, jeieli kandydat jest obj~ty ewidencj~ wojskow~. 

Wypclniontt ankietc( bezpieczenstwa kandydat sklada w Komendzie Wojew6dzkiej Policji 
ZS. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku poste,powania kwalifikacyjnego. 

FormuJarz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczenstwa osobowego moma pobrac 
w katdej komendzie wojew6dzkiej (Stolecznej) Policji. komendzie powiatowej/miejskiej 
Policji lub ze strony intemetowej www.policja.pl . 

PREFERENCJE DOTYCZu\CE KANDYDATOW DO SLUZBY W POLlCJI 
W ZAKRESIE WYKSZT ALCENIA: 

• wyksztalcenie wyzsze magisterskie, 0 kierunku: prawo, ekonomia. adrninistracja, 
bezpieczeitstwo narodowe lub bezpieczeitshYo wewnC(trzne, 
• wyksztalcenie srednie - ukonczenie liceum og61noksztalcClcego lub technikum w klasie, W 

kt6rej nauczane byly przedmioty dotycZltce funkcjonowania Policji, dla kt6rych zostaly 
opracowane w szkole programy nauczania wl'lczone do szkolnego zestawu program6w 
nauczania. 

PREFERENCJE DOTYCZu\CE KANDYDATOW DO SLUZBY W POLlCJI 
W ZAKRESIE POSIADANYCH UM~TNOSCI: ' 

• tytul ratownika lub ratownika medycznego, 
• uprawnienia instruktora sport6w walki, stnelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, 
Dl;Irkowania oraz sport6w motorowodnych, 

• uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez 
licencjonowanC\. organizacjl( nurkowC\. dzialajC\.cC\. na terenie Polski oraz uprawnienia 
do prowadzenia lodzi motorowej, 

• prawo jazy kat. .. A" lub "e". 

INFORMACJE DOTYCZu\CE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOZNA 
ZNALEZC na stronie internetowej Komendy Gl6wnej Policji (www.policja.pl) 

Zlozone dokumenty nie b~d'l odsyJane. 

KOMENDANT WOJEWODZKI POLlCJI 
z siedzib~ w RADOMIU 
insp. Tomasz Michulka 

I 


