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POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY

1.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego podlegają ocenie w systemie punktowym według
następującego schematu:
Lp.
1
2
3

2.

Łącznie

Maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania
40
60
60
160

Etap postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystępują: członek personelu lotniczego
posiadający uprawnienia lotnicze w określonej specjalności, członek personelu medycznego
w wyodrębnionych oddziałach prewencji oraz osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby
w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia
uzyskała kwalifikacje zawodowe podstawowe, podlega ocenie w systemie punktowym według
następującego schematu:
Lp.
1

3.

Etap postępowania
kwalifikacyjnego
Test wiedzy
Test sprawności fizycznej
Rozmowa kwalifikacyjna

Etap postępowania
kwalifikacyjnego
Rozmowa kwalifikacyjna

Maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania
60

Etapy postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystępują kandydaci do służby ubiegający
się o przyjęcie bezpośrednio do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości:
Lp.

1

2

Etap postępowania
kwalifikacyjnego
Test wiedzy i umiejętności
z zakresu informatyki,
funkcjonowania systemów
informatycznych, systemów
teleinformatycznych, sieci
teleinformatycznych oraz
znajomości języka obcego
obejmującej te dziedziny
Rozmowa kwalifikacyjna

Maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania

110

Łącznie

60
170
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4.

1

1
2
3

Maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania
80

Etap postępowania
kwalifikacyjnego
Test wiedzy
Test sprawności fizycznej
Rozmowa kwalifikacyjna

Łącznie

Maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania
40
65
80
185

Etapy postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystępują kandydaci do służby ubiegający
się o przyjęcie do służby kontrterrorystycznej do komórki właściwej do spraw wsparcia działań
bojowych:
Lp.
1
2
3

7.

Etap postępowania
kwalifikacyjnego
Rozmowa kwalifikacyjna

Etapy postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystępują kandydaci do służby ubiegający
się o przyjęcie do służby kontrterrorystycznej do komórki właściwej w sprawach prowadzenia
działań bojowych:
Lp.

6.

Poz. 109

Etapy postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystępują kandydaci do służby ubiegający
się o przyjęcie na stanowisko służbowe, na którym wymagane są specjalistyczne kwalifikacje,
wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe
Policji:
Lp.

5.

– 55 –

Etap postępowania
kwalifikacyjnego
Test wiedzy
Test sprawności fizycznej
Rozmowa kwalifikacyjna

Łącznie

Maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania
40
20
60
120

Preferencje z tytułu wykształcenia podlegają ocenie w systemie punktowym według
następującego schematu:
Lp.

1

2
3

Preferencje z tytułu wykształcenia
Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata,
inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów
w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia
specjalistyczne
takie
jak:
sztuczna
inteligencja,
inżynieria
oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie
aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria
oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy,
analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz
serwerami
Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

Liczba
punktów

10

8
7
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Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum
ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie,
w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji,
dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone
do szkolnego zestawu programów nauczania

Poz. 109

7

Preferencje z tytułu umiejętności podlegają ocenie w systemie punktowym według
następującego schematu:
Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459)
Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie
2 z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 612)
Certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki,
3 teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci
teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych
4 Prawo jazdy kategorii „A”
5 Prawo jazdy kategorii „C”
6 Prawo jazdy kategorii „C+E”
Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia
7 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych
terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 oraz z 2021 r. poz. 2490)
8 Uprawnienia ratownika wodnego
Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych
określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia
9
2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 oraz
z 2019 r. poz. 1531)
Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks),
10 strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów
motorowodnych
Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej
11
na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13
Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego
12
co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13
1

Liczba
punktów
6
6
6
5
5
5
5
5
5

4
4
2

