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pnzedstawio1,1y rł,ł a teniał nie da.!e,imożliwości od niesien ia

się do z_awantości nn"tnytonycznej ww. obszaru. P,,lie prze$<aearlo arł<usza do oceny
l<ryteniów, nie pnzedsta,.lriOrlo obszarów wr zakresie $<tórych n,liałyhy hyć one szczegółowo
okneś{or,ąe. tsnak.[est infclrrmacji czy knyteria będą li"liały charakter ulniwersainy, stosowany
wohec fulłl!<cjonaniuszy llieza|eżnie oci działó,urr,lv ł<toł,,7cl"l pe{nią służhE, czy będzie on

dostosou;arły c$o icłł speciaIizac.!i. tsez złlajr:lr,łrfis;i pi"fipO,ilowa,łych ;ł,asał1 kwafifi[<ac.!i

nieł,nozliwe jest dol<onarrłe ich ocei]y.

Wg. etap 1:ierulszy nie pornrirtir.:i^l hyn p!,llktc,}^Jan\/, .l*gł: zacłani+:rn jcs.t

wprowadzenie r"ównych i nieporlważn!n,yc["r starldanc{ów c{ia fuln&icjoe"łarłuszy

przystęxlujących r*o rel<rł..łtacji, tlwzglęctrniając takżc g:t:Lnz-eby słł*łżby w danyrnr czasie.

Etap }_: /Ąr[<ulsz \oae$,}y ftłn$<.,clelrłarlusza wypełniamy przez $<ienownika

jednostfl<n onganfrzacy3nel SW - Zfrl pkt.

Fnzecjs"[awione p!"opozl,cie pytań do oceny fun[<cjnrlar!t,łszy przez dyrei<torów jednostek
zawiera.!ą 64 porilcfltl" \/i/ trcerłle eży pl,zyxąć skaię punktacji orX

0 c{o 2 pkt. w odnłłesieniłl dr: kaźdego z 3"i} []rc}n1ln{}\$anych pł:yrirej pytań. Zapacillier'li '

rn[,szą hyć znr:zulnłi.ałe, nie y,,logą się pov,o,iarzał-.. tiia!eżV ,rt,veTiffiił-iowaĆ pyi;ap13 ł.lt',/V"l;'

Iuh cjdr,}e]:;zące się c.io sulhie[<tywne!, niepopantej ci,lwccialrrlt or:eny fł-łnkc.!onariuszy, D;,ęl<l

terrłu łllozIitrye będzie zobiektywizalwarlie pt,łcesu ocerłV fulrrkc.!orlariusza pi"zei"

pł"zełożonego. Fnzyjrnując załozertie, ze w rirugirrr etaple n,lożna przyznać maksynnalnie
pnoponu,!e z plnzecłtozot_^,yc§,ł pi"opOzyciI p,7tań rozważyć20 p[<t.,

prztrljęgię zagadnień utjętli6fu w punktacŁ,: 5, 6, 'i, 9, t9, 'ż9, 58. Fcnadto należy
ztłlodyf 1l<orruać pi{t" 43 poprzez usuniecie s|c,łla ,,koorclyfiato!,a", pkt. 14 po§]rzez

usuniecie słouia ,,sarł-łcldztełr-,lie" i 6:[i,t. 45 pOprzel ł-lsullięcie stowa ,,pochwałą"
izastąpierłia go,,pr,,zez r:lł-aełozonr7ch", a naltepln!,lT łączyć je rlo puti pytał,i,

WplnowacJzełrie N,il,-jv\/eg{l rłanzęclzia fiCell}, k:_lll"łilcterłqi fł-lrr|qcjoł,lariusza WVrnaP,a

stałłdarlł76ęji \^l ,::eił_ł t,lz,ysl<ania zopt\,,!-},}aiiżoi,łitlnvch rruyników, [\lie rrioze byĆ or}D

postnzegarre .!ako terłeJencyine, czy też jednostt,o[tne, poniewaź w kErł,lsekwenc.!i n'loŻe

pnclwacizić do niezadowołenia i konflik,tóvu" lvśnórJ furli<cjorlaniu:;irl

Froces nei<ł"ł..łtacii w ptacówce szkoteniowej 4:c,lvi,:tien Lryć tr3nsparentny, wiarygodł'ly
iz1,ozurniały.

Eriaga 3: '§est sprawdzający wiee$zę * 4}0 p§(t"

Etap ttzeci opanty ies,t.iuż na znanyini frlrlilcj,onłriLł!.zs]l,n [<ar,:nnic zadar,^rałria egzarł:ił,lu

1eiserrłnego. \fupr"crlvacjzcl1,1o tł-l jedrłał< rnł;łlyf i!<;ar!ii p§łć8aiiicii na r"lźyciu fonł:,l_v e-



{eanni[lgcrnle.!. [\łie znstało !etiruak 5precvZo\ffallet,ił,l,;1,1lłłł;u,l h),,,ć;:ł'lrgl,,nr.lizołv..il;ty {:]8zi:rl.iain"
CzY fulnkc.!cr"laniusze hę*Ją [<onzystać ze staniovvi:;$r. fl<clrrłpu-łerowyclr w jednost[<ar,il

Penitenc.}annych, czv v/ dornruP Czy egzannin ocihErjzie srę w.iednvnl czasie dła rruszystkich?
Kto hędzie gc rladzorrrwał? Czy rTlozna [:lęrizie łtor;:i,s"łać z iJ,Ql"[,tOc,/ lraukołvych?
Co istotnłe nie cil<reŚiono pułapu, który rłlusi osłągnąć karld5,c{ali ahy zdać egzamłn"
W $<clnsekwencji ł'noże nłiazaĆ się, że funkc.!oł"łilniusz [<tóny zde:hył r,łininnrainą liczhę
Purłkirów za test, a vu pienwszycŁr c{wóch etaplaci,l 1,1zyska nra{<syl.vta[ną {iczbę punktów
rnoze clostać się na s'tuolia plodypfon,lowe.
W crc,ersie znajornłść i;,l,,;ły:lsów priłrninilł.h pla:v;irlna hyć
n ajważ rł i ejszyłł,l [<ł"yte r,ł {..i il,} '.:łce !] y {u n [<cio ł,l a l, i t r s; a.

Propo1.1cltlrana przez tlł:zeilłię,ou|a pytan {,!CInO - j00ili ,fi-la ban*,l;qJ,. ajitlżą rr:lzpiętość, Dła
Pot<+nc.!ałrlego kancłydata istotrila jest iiceh;l zagac{niełi, ktróne hł;c{zje nł-lusiał prryswoić.
W pt"opozyr:jł nie ursł<,azarł,:, {<to bęclzie układat pynania, s[<ąen tał<a nozbieżr,lość w liczbie
Pł'oPono\Alanych pytań, rłie o{lreŚ{onło tlal<ze e;y ulsz_ystllle 5rytartia będą m!ały charakter
ogółny, czy też bęcną 6lcleJzle|one rła spec,}aiizacje {nłłociażh,v częścictwo}.

Eta p 4, : lll nn lty d od ait |c roułlicll'l nrł [ ej sc.

W ocerłle etap ten p*lilirlieirr hyć c;llFiowlł-ie iror;rinlqtii.
\lVYróŻnlani* fun'l[<cjon,ariuszlr poprzez porłriłiue;i* l.tlł.ł]cnej rila ,lv::::,;,:,,t$<ich kanoiyclarirll*l
pnocedułny egzamłna,;yjne1 jest irnocrx13 kclnt*,c,lią,łli,silił"ly. W :.trlł.,s",[l mł;;_ywisty lllo;ie:
włs[<azywaĆ ri'la sulhłe,lctyvilny dohón karlcjyrlatów, c.l w [<clllsektivt,l1-1c.ii łJopro,.vadzić rnc,ź.e
do poddaw;lnia w iłląt6:liwość nzetełrłości i]nocei1,1 ł,ekrl_,łtac.!r i osób ich do[<orru.ią;.c.!
Fonacito, gr,ezostawianie plułi miejsc pnzydzielarlycih ne;,za pnocedurą łTioze sułgerować, ze
ł"i,'łielsca te nnogą hyć przydllelane z całkowitytł,l 1:orłrinłięclem aspel<tów rnerytoryczl,1ych.

Eoro]at'kowe ułwagtl:

,-}

l-.

3." Fł"zea{łożonra 6lnopozycja nekrutał:]l iest ,$praclJlń,ał"},:] il.} duźyrn po;łrlłnie
ogółrlł,Ści. ;;alęŚc ;: $r nopł:zyc.ii 1i::;ii ł:ałiir-,-.,,licic, n: ie z t ll,,z l,.;rrł iała cif,a ł:clh ił:ł,rv
ł y:no,.łiarnzi tlr.. różrlł-"l irlteł"6lretał:jł pl1_1szczegr::lllrith tlb;zar,,jli,ii of*rt y"

Z 'przedstaw;r:łlei prog:tlzyc}i wyniiF;a. że v,J plccesie rekru;i;acji t-łczes,łrłic;:ą

,l\ńJszyscv ł<anrjllc_!aa.i ocze{<u"}ący t,l;l st.,,l,;jia pr:,,1vglłłrm,lclule", l!^tstrł..łkcia ł,lie ol<reśla
pnr:cedurrl pr,:_y.!nlo,ilania zgłoszeń l:lsolr, |",.i,r:,re cł,lca iłr:zestniczyć w tai<irn
pncrcesie. \Ą/ z,łuiazkł"l z tyn,l nie wiacłoryłłl CZv cjynel<torzv jednostek
6cełrltencjal"rlych otollgatonyjnie bęclą pno,urarlzić ;,lroceaXuny okreś|one w 3 etapach
nekrutac.li woloec r,vszystkich kandydatów na oficerów 5\l/, czy tez rel<rutacja
ognaniczona będzie c{o osób dek{ał"uiącilch wolr} iiłctr,lt\,łml,;orłrałila rłaq.ji(i.

3, \lr1 oceinie p nry.!ęty podzi ał rl u ł,łktóv,l ul k:r: ltin_rlr.h r:lia i;;ct: rr te zat1-1nilu-uje
rłl,taŚr, linlyc;[ł;ol"nptlł"nji" cc,ena wielrjzy r1],],i::1ili$i!.ia;liltj |<łi:eJyr.lat,}, llv*y1.1ikłaj;lca

Z el:a$]{,l ji,p;o st;rlor,nili załeE;ilvie 1i0'.%, głł:ilalllr".1 iiazh,r, r;,ulr,ł|rtrjw r.io zdobycla,
chclclaż odrlr:sl 5ię cło części stt,icte lrret\ltoi"Vcznej. riajbaneizir,"i ohiektywnej.
\Ąi zlvlązkrł z t,l,ł,l"l 1;lsacjł,la r,r,lydale się ;:m!aila ł,rli!,, *nar*na''"

\Ą/nuosei,t:

]. Fnzedstawion\/ &"}'}at,elniał może starłoulić Jedl,pl;E hazę wiljśa;iorruą do da§szych prac
nad pnoceserm kwałi,'ii<acji §<andyaJatóin



-\--)

tJllrzcjluic ill{bi'nlrri,;. ż,c przekazzlliy pi,oici:t i-.is;;iłł 1t,ckttlt,a I(olllctlclailta Wvższc_i Szlir:ly

krylllittclltlgii i pi--liitcrrcjal)istyki w wat,szawie w sniLrvic rekrutar!i ila stuclia potlypltltlltlwc

l,;.sz:talcilcc lliriltlyclaitirł,tia tli'iccrtiu, Slużby Wig,:lcllrrc.i 1llrri;.li łlastę1-1tłiącc i^,,ąt1llirv,.lści.

l. V/ zalil"c:;ic tei'1-1liiltirv. w.jaltich 1lrzcpi,cwariui:tI-}i} illil [1_,1ć rcl,rrrtac.!a tla sttrclia potlypltltlrołve:

Wsiiazatlc iv 1li"o"jel.;lou'llllynl 1;iśnliel tci,llrilly ,,v.;,rl;rlq :;!ęl :l,_lcclr!r.|\\lil!lie zliyl |i;li11, 1* _

trlvzuIęclllia.iiic cirtlcia;ibv ['łilr.. iz przypad:łi11 ił, r;iit"cii;,til. w iilol.),łll t:".;cl,y;,1,}ili,;.!liź z,,iię!iszil się

nrajtltvcgo) aby pt'occs rekrutacji mógł 1lrzcbiertać :ilri:rl.t,tlie i ticz zaJ<lóceli. llla.jilc na ttwacl7jc

zartirvtlt; dzialarlia porlc.illloli,alrc pr7-ę7,.iecliltlstiii rltgaiiizłtc1,,ilre Słttzby \fu ięzir,:nnc.i" zł.lilorvią;ła;łc

dtl rł'\'l<t;ltltllic llicztr§lcltt.ych czylltlc'lśoi, _iilli i i<aircl,r,clattirł rla st1,1clia i;clci1,1litllilorvc. Wvz.ltaczetlie

tai<ich 1.crł}lillrlltv 1','Yriajc się";le illoż-e lłriec u,l)ivtv llił tr,li,rl lla s1;;,awtttlśc |]roceStl rclł_rLrtac.i i. alc

l'tlti ii it,,4,,,i .jr,,:,.rr .i;ti.,,. .,

\},/ tir:'-],1it: ili'i)i],],, l'l;i.,rl'iac:;i 1,1i,:.,.,i:li,).l b,uc ztlrr:,"tlti;,,.,t,,,;,,.

1lt"zclclc ti:;l,,.,:;1.i;i:il i,,, 1ii1;! s;,.i1,1l;b. il1.11, z-nlr^o-,-,'i: ,.,i,,,i,a:i, :.1l' ji:];§.,,,,lch !tłi,,.i,yc!ll:lirv,

V/ ziiliicsitl 'rr,-{;11j 1l,i'1l;4-1litc;:tłtlych vv pl'łljr:iitort,ail,r-]ll 1liśillic ł.l!a i)yrcktł}fi.l (jellc)lillitlrliil

§ l llżŁlri \tr/ ic:litlit r ti:.i :

Nł lvs{ępic tlłle,żr,z;itiiva,l;,Ć. żc z{it)clllitl z art.,lłlti ttsi. l usitar.ł,y r: dtria 9 krvictrliir 20 l0 r

tl ,Ś|tt:lłic li'it':iłłltttt,i (Dz ij. z 20l|i l. poz. i54?-. z 1rłizll. zlłi,) Dyl,ciittli, Gcilcrairly SlLiżb_v

Wigzicirrlcj tlstala i,:rylct'iii trłlbł_lri-t, vr,clt'crt!;:,; r,ar.lilli;łc:liia. rv trlrzr,llailli{..l llaL]OrLl trł szkoł,,:tlic

Zt]\Ą'(ldott'ł,: iart. 4_Jir l:sl. l ul l,,N, z, arl,. zl_]a i,"kt 1 ,ł,w 1-1,;1a11,7}, il l,ic, siłrrija porly1:,lotlrlu.e

z,,r,ailc,i rla ic,i ." I 
j c,;:c i il i:i"".

++,-,'!-=,=.,__.

\l/ł-cla_ic się _- rlu,zulęrJniając lł, szczeli,óllłości ;rl,r:i:,,lisli arl 8 łlsl la i ar-t. ]3ir i_tsi, 2 pkr l i 2
ust:Iw,yz.ł.lr.ia9!łlllrtltlii2LrlOr.o,\łtul:itl ił/ię-,:it:l,tł,,:j._iiikt"tii,"iliez,;lrt.9ttst,5iarl. llLrsi. 1pkt

2 usltitll1, z cirlia 20 tip;ll 2|i18 r. - Prtłll,t: tlj,!.,-,frllfl7j1,11)ii) ||1,:,|;;ł;tł i lłiiłłr:c (l]z. L]. 1,1oz;, i{-{l3,

stosolł,itl: t,eeulłc";c Stłłt,l_iitt \Nyższej Szkcily Kryltiinł;iotii i Pcriiicirc_jar;,,styki vv Wai,lłz;lr,vic,

stallorviącego załź}czllik t1o zat,ządzerlia li4illistra Si-.rirwicdliw,ości clnia 23 listopaclir 20l8 r.

Urz. 1.1 ilł. Sprłvlit:lil. 1,,o.1.328),- ze pl,o,,](]s lel:t,t-lil,,,:ii tla s|ł.,iliil poc!i,plonrorł,e porviilicll być

iełliz(),v\,r]ll_\, lrczi:lś:"edt,,icl ll,z,ez {Jc;-elllii: i }lck_tłl1,1r !i.lirli:t-t1_1;ltli:, t,]lr:e llli" przy _jcgo rvigkszc,i

,.,,lirr,:ślol,ei 
1;;,zt,1_1is;, lli s , llcl .izie!łrclŚCi.


