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UWAGA !!!
Informujemy, że Komendant Główny Policji wznowił prowadzenie postępowania

kwalifikacyjnego

w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne
do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji
woj.  mazowieckiego lub Komendzie Wojewódzkiej  Policji  z/s  w Radomiu.  W związku z
utrzymującym się stanem epidemii, kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce
Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne
do  wszczęcia  postępowania  kwalifikacyjnego  osobiście,  jednak  po  uprzednim
telefonicznym  ustaleniu  terminu  z  pracownikiem  komórki  kadrowej  tel.  47  703  16  12.

                                  

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu o doborze do służby w
Policji na terenie województwa mazowieckiego w 2023 r.
Data publikacji 29.12.2022 14:55
(pdf 244.21 KB)

Ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu o doborze do służby w
Policji na terenie województwa mazowieckiego w 2023r. r. kandydatów ubiegających się o
przyjęcie do służby przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej
pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe
Data publikacji 29.12.2022 14:56
(pdf 245.41 KB)

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury doboru kandydatów do służby w Samodzielnym Pododdziale
Kontrterrorystycznym Policji w Radomiu w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań
bojowych w 2023 r.
Data publikacji 13.04.2023 11:10
(pdf 249.77 KB)
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kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji - obowiązuje od 30 marca 2023
Data publikacji 03.04.2023 15:25
(doc 158.5 KB)

kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji - obowiązuje od 30 marca 2023
Data publikacji 03.04.2023 15:26
(pdf 673.73 KB)

Rozporządzenie MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w
stosunku do kandydatów ubiegajacych się przyjęcie do służby w Policji
Data publikacji 03.04.2023 15:26
(pdf 3.67 MB)

Rozporządzenie MSWiA z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w
stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
Data publikacji 21.01.2022 12:21
(pdf 2.19 MB)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów
ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
Data publikacji 31.07.2020 15:45
(pdf 1.58 MB)

Informator dla kandydatów do służby w Policji
Data publikacji 12.01.2022 12:05
(pdf 417.63 KB)

Metryczka

Data publikacji : 11.05.2012
Data modyfikacji : 29.12.2022
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Bym

Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Bym Samodzielne Stanowisko ds. Prasowo-

Informacyjnych

Osoba modyfikująca informację:
kppciechanow

http://bip.ciechanow.kpp.policja.gov.pl/download/139/43472/kwestionariuszosobowymarzec2023r-publikacja.doc
http://bip.ciechanow.kpp.policja.gov.pl/download/139/43473/kwestionariuszosobowymarzec2023r-publikacja.pdf
http://bip.ciechanow.kpp.policja.gov.pl/download/139/43474/rozporzadzenieMSWiAwsprawiepostepowaniakwalifikacyjnegowstosunkudokandydatowubie.pdf
http://bip.ciechanow.kpp.policja.gov.pl/download/139/43474/rozporzadzenieMSWiAwsprawiepostepowaniakwalifikacyjnegowstosunkudokandydatowubie.pdf
http://bip.ciechanow.kpp.policja.gov.pl/download/139/39827/rozporzadzenieMSWiAzdnia12012022rdobordosluzbywPolicji.pdf
http://bip.ciechanow.kpp.policja.gov.pl/download/139/39827/rozporzadzenieMSWiAzdnia12012022rdobordosluzbywPolicji.pdf
http://bip.ciechanow.kpp.policja.gov.pl/download/139/35717/RozporzadzenieMSWiAzdn10lipca2020r.pdf
http://bip.ciechanow.kpp.policja.gov.pl/download/139/35717/RozporzadzenieMSWiAzdn10lipca2020r.pdf
http://bip.ciechanow.kpp.policja.gov.pl/download/139/35717/RozporzadzenieMSWiAzdn10lipca2020r.pdf
http://bip.ciechanow.kpp.policja.gov.pl/download/139/39767/INFORMATORDLAKANDYDATOWDOSLUZBYWPOLICJI.pdf
http://bip.ciechanow.kpp.policja.gov.pl/084/rejestr/2449,dok.html

