
OGLOSZENIENr 2

PODLASKIEGO

KOMENDANTA WOJEWÓDZKI~90 POLICJI

z dnia.9..tisI..~~j. r.

w sprawie postepowania kwalifikacyjnegona stanowisko
dyzurnego Zespolu DyzurnychWydzialuSztabPolicji

KomendyMiejskiejPolicjiw Suwalkach.

§ 1.

W celu dokonania doboru na wakujace stanowisko dyzurnego Zespolu Dyzurnych Wy-
dzialu Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Suwalkach, oglaszam rozpoczecie postepowania
kwalifikacyjnego.

o stanowisko to moga ubiegac sie funkcjonariusze spelniajacy ponizsze kryteria:

1) w zakresie wymagan niezbednych:

a) pelniacy sluzbe w Policji,
b) spelniajacy wymagania w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych i stazu sluz-

by okreslone przepisami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych i stazu sluzby, jakim powinni odpowiadac policjanci na stanowiskach ko-
mendantów Policji i innych stanowiskach sluzbowych oraz ich mianowania na wyzsze
stanowiska sluzbowe (Dz. U.Nr 123, poz. 857 z póznozm.);

2) w zakresie wymagan pozadanych:

a) posiadajacy wyksztalcenie wyzsze,
b) posiadajacy co najmniej roczny staz na stanowisku kierowania,
c) poslugujacy sie jezykiem angielskim lub rosyjskim w stopniu komunikatywnym,
d) posiadajacy poswiadczenie bezpieczenstwa uprawniajace do dostepu do informacji nie-

jawnych oznaczonych klauzula co najmniej "poufne".

§2.

Oferty kandydatów winny zawierac:

1. CVi list motywacyjny;
2. kopie ostatniej opinii sluzbowej kandydata;
3. pisemna zgode na poddanie sie procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach i w

trybie okreslonym przez zarzadzajacego postepowanie kwalifikacyjne;
4. potwierdzony przez komórke kadrowa szczególowy przebieg sluzby;
5. kopie dokumentów potwierdzajacych posiadane wyksztalcenie;
6. kopie dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe;
7. kopie dokumentu potwierdzajacego znajomosc jezyka obcego;
8. kopie poswiadczenia bezpieczenstwa.



§3

Zarzadzajacy postepowanie kwalifikacyjne w drodze decyzji powola komisje do przeprowadze-
nia postepowania kwalifikacyjnego. Komisja pracuje na podstawie decyzji nr 109/2014 Podla-
skiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia S czerwca 2014 roku w sprawie wprowadze-
nia do uzytku sluzbowego znowelizowanego "Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania poste-
powan kwalifikacyjnych na stanowiska dyzurnego i zastepcy dyzurnego w jednostkach organi-
zacyjnych Policji podleglych Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji".

§4

Ogólny zakres zadan realizowanych na stanowisku kierowania
nizacyinei Policii (nie dotyczy OPP i SPAP):

o iednostki orE!a-

1. Zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgloszone wydarzenie poprzez:
1) biezace przyjmowanie zgloszen o wydarzeniach oraz informacji uzupelniajacych;
2) niezwloczne inicjowanie dzialan po przyjeciu zgloszenia lub informacji o wydarzeniu;
3) biezace kierowanie bedacymi w jego dyspozycji silami i srodkami jednostki Policji;
4) dokonywanie zmian w dyslokacji sluzby stosownie do zaistnialych potrzeb;
S) podejmowanie decyzji i wydawanie polecen w zakresie kompetencji okreslonych przez

kierownika jednostki Policji oraz wynikajacych z odrebnych przepisów;
6) zapewnienie wlasciwego obiegu informacji o zaistnialym wydarzeniu;
7) kierowanie silami policyjnymi do czasu wyznaczenia policjanta odpowiedzialnego za

prawidlowa realizacje zadan w zwiazku z zaistnialym wydarzeniem.

2. Realizowanie polecen dyzurnego jednostki Policji wyzszego stopnia poprzez:
1) wykonanie czynnosci zleconych przez dyzurnego jednostki wyzszego stopnia;
2) natychmiastowe zlecanie zadan i czynnosci policjantom bedacym w dyspozycji oraz in-

formowanie dyzurnego jednostki Policji wyzszego stopnia o stanie ich realizacji,
w zakresie i formie przez niego okreslonej.

3. Wspóldzialanie z dyzurnymi jednostek Policji poprzez:
1) biezaca wymiane informacji niezbednych do prawidlowej realizacji zadan;
2) udzielanie wsparcia w zakresie posiadanych sil i srodków, w celu zapewnienia natychmia-

stowych oraz adekwatnych do zaistnialego wydarzenia dzialan policyjnych;
3) zglaszanie, w zaleznosci od okolicznosci zaistnialego wydarzenia, dyzurnemu jednostki

Policji wyzszego stopnia potrzeby uzycia sil i srodków bedacych w wylacznej jego dyspo-
zycji, okreslajac dla nich zakres przewidywanych zadan;

4) koordynowanie dzialan dyzurnych jednostek nizszego stopnia;
S) informowanie dyzurnego jednostki Policji o obecnosci na jego terenie sil i srodków.

4. Kierowanie praca obsady stanowiska kierowania rozumiane jako:
1) formulowanie i zlecanie biezacych zadan policjantom i pracownikom stanowiacym obsa-

de stanowiska kierowania;
2) biezace egzekwowanie prawidlowej realizacji zleconych zadan;
3) zglaszanie uwag i wniosków przelozonemu, których realizacja zapewni prawidlowe funk-

cjonowanie stanowiska kierowania.

Zadania dyzurnego inne, niz wymienione w pkt 1-4 wynikaja z odrebnych przepisów wydanych
przez Komendanta Glównego Policji i sa formulowane z uwzglednieniem specyfiki jednostki.



§5

Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, nalezy skladac w se-
kretariacie Wydzialu Kadr i Szkolenia KWPw Bialymstoku, ul. Sienkiewicza 65 kod 15-003 Bia-
lystok w tenninie do dnia 23 lutego 2015 r., z dopiskiem Postepowanie kwalifikacyjne na
stanowisko dyzurnego Zespolu Dyzurnych Wydzialu Sztab Policji Komendy Miejskiej Poli-
cji w Suwalkach.
Dodatkowe informacje dotyczace postepowania kwalifikacyjnego mozna uzyskac w Wydziale
Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bialymstoku, tel. (0-85) 670 30 84 lub Wy-
dziale Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bialymstoku (0-85) 670 21 23.

§6

Postepowanie kwalifikacyjne zostanie zakonczone do dnia 25.03.2015 roku.
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