
        

 

Biegły z zakresu badań daktyloskopijnych 

Sekcji Daktyloskopii i Automatyki Identyfikacji Daktyloskopijnej 

Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu 

(STANOWISKO POLICYJNE) 

Nazwa oferty oferta pracy dla policjantów 

Rodzaj stanowiska 

docelowo - Detektyw 

(5 grupa, mnożnik 1,55) 

stopień etatowy: aspirant sztabowy 

Komórka organizacyjna Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Poznaniu 

Termin składania oferty do 28 marzec 2019 r. 

Opis stanowiska 

Zakres zadań / obowiązków: 

1. wstępne wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych i przygotowywanie 

projektów opinii z zakresu badań daktyloskopijnych pod nadzorem biegłego 

prowadzącego, 

2. udział w poważnych i skomplikowanych badaniach miejsc zdarzeń i innych 

czynnościach procesowych, 

3. udział (na wezwanie) w rozprawach w charakterze obserwatora wystąpień 

biegłego, 

4. zapoznawanie się z dokumentacją dotycząca systemu zarządzania Laboratorium 

Kryminalistycznego i realizowanych badań oraz stosowanie w wykonywaniu 

obowiązków polityk i procedur Systemu Zarządzania, 

5. udzielanie konsultacji z zakresu realizowanych badań oraz prowadzenie (w 

razie potrzeb) szkoleń z zakresu badań daktyloskopijnych, 

6. przetwarzanie danych osobowych w urządzeniach będących w dyspozycji 

sekcji Daktyloskopii i Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej – system 

WRD, 

7. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy, 

8. przestrzeganie szczegółowego zakresu zadań LK KWP w Poznaniu. 

Wymagania niezbędne 
 wykształcenie wyższe z tytułem magistra lub równorzędne, 

 kwalifikacje zawodowe podstawowe, staż służby w latach - 3 

Dodatkowe 

wymagania/umiejętności 

1. posiadanie odpowiednich predyspozycji związanych z postrzeganiem i 

rozróżnianiem drobnych szczegółów na obrazach linii papilarnych, których 

ocena zostanie wstępnie potwierdzona podczas testów w Laboratorium 

Kryminalistycznym KWP w Poznaniu, 

2. umiejętność obsługi komputera i korzystania z programów specjalistycznych, 

3. chęć i determinacja w zdobywaniu specjalistycznej wiedzy z zakresu badań 

daktyloskopijnych, 

4. cierpliwość i spostrzegawczość, 

5. samodzielność i inicjatywa w samokształceniu, 

6. znajomość języka obcego, 

7. umiejętność pracy w zespole, 

 

Wstępna ocena predyspozycji kandydata przeprowadzona zostanie  

w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu 



Składanie dokumentów 
List motywacyjny, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane 

wykształcenie i umiejętności należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście 

Informacje 

kontaktowe 

adres 

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Poznaniu  

ul. Kochanowskiego 2a 

60-844 Poznań 

telefon 

służbowy 
(77) 138-50 

fax służbowy (77) 140-18 

telefon miejski 61 84 138 50 

fax miejski 61 84 140 18 

osoba 

upoważniona do 

kontaktów 

1. mł. insp. Iwona Pilarska – Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP 

w Poznaniu – tel. 77 138 50, 

2. podinsp. Mariusz Grefling – kierownik Sekcji Daktyloskopii i Automatycznej 

Identyfikacji Daktyloskopijnej – tel. 77 138-52 

Data dodania oferty    

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. 

 

 

 
                      NACZELNIK 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO 

                        KWP w Poznaniu 

 

                                   Mł. insp. Iwona Pilarska 

 


