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INFORMACJA O WYNIKU NABORU SŁUŻBY CYWILNEJ

na stanowisko:

2023

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

starszy referent w Wydziale Kryminalnym

starszy inspektor w Wydziale Finansów

starszy inspektor w Wydziale Finansów

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

inspektor w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych

starszy inspektor w Wydziale Finansów

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

inspektor w Wydziale Zaopatrzenia

starszy inspektor w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

2022

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

inspektor (zastępstwo) w Wydziale Finansów

inspektor w Wydziale Transportu

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki

starszy specjalista w Wydziale Kadr i Szkolenia

http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/133256/Wynikglownyspecjalistanadzor.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/132819/WynikKryminalny.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/132557/starszyinspektor.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/132557/starszyinspektor.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/132432/Wyniknaborustinspektor.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/132432/Wyniknaborustinspektor.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/132125/glowny-specjalista115583.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/131759/inspektor113467.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/131759/inspektor113467.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/131667/WyniknaboruSTARSZYINSPEKTOR-1.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/131667/WyniknaboruSTARSZYINSPEKTOR-1.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/131666/22023-WYNIKGLSPECJALISTA.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/131539/Wynikinspektor.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/131391/WynikstarszyinspektorPrezydialny1.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/131252/wynikglownyspecjalista.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/131151/wyniknaborustarszyinspektor.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/131151/wyniknaborustarszyinspektor.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/130983/Wyniknaboruzastepstwoinspektor.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/130788/wyniknaboruTransport.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/130788/wyniknaboruTransport.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/130597/WyniknaboruspecjalistaLaczno.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/130597/WyniknaboruspecjalistaLaczno.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/130592/WyniknaboruKadry.pdf


inspektor w Wydziale Finansów

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

starszy referent w Wydziale Postępowań Administracyjnych

audytor wewnętrzny

starszy referent w WydzialeTransportu

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

starszy referent w Wydziale Postępowań Administracyjnych

audytor wewnętrzny

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

inspektor w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych

starszy inspektor w Wydziale Finansów

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

starszy specjalista w Wydziale Postępowań Administracyjnych

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

starszy inspektor w Wydziale Finansów

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

audytor wewnętrzny

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

audytor wewnętrzny

inspektor w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

audytor wewnętrzny

http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/130527/WyniknaboruFINANSE.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/130527/WyniknaboruFINANSE.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/130462/WyniknaborunastanowiskostinspektoraWLiI.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/130462/WyniknaborunastanowiskostinspektoraWLiI.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/130272/glownyspecjalista2.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/130243/wyniknaborystreferent2.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/130208/wynikaudytor3.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/130057/wynikstreferentWTransportuzastepstwo4.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/130057/wynikstreferentWTransportuzastepstwo4.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/129777/wynikspecjalista.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/129776/wynikstarszyinspektor.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/129776/wynikstarszyinspektor.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/129753/Wyniknaboruglownyspecjalista.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/129750/wyniknaborustreferent.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/129719/Audytor-anulowanienaboruLysik.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/129322/wyniknaboruspecjalista1014501.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/129321/wyniknaborustinspektor1014332.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/129321/wyniknaborustinspektor1014332.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/129264/WynikinspektorKancelariaTajna.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/129061/Wyniknaborustinspektor99972.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/129061/Wyniknaborustinspektor99972.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/128772/wyniknaboruglownyspecjalista97258.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/128769/wynikstarszyspecjalistaWPA.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/128667/wynikstinsp2.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/128442/WynikFinanse98270.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/128442/WynikFinanse98270.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/128210/wynikstinsp96085.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/128097/wynikaudytor3.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/127918/wynikglownyspecjalista1.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/127511/wynikaudytor2.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/127489/WyniknaboruinspektorOIN.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/127405/91438-wynikglspecjzaopatrzenie.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/126877/91068-audytorwyniki.pdf


inspektor w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki

audytor wewnętrzny

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki

Metryczka

Data wytworzenia : 29.03.2016
Data publikacji : 01.07.2010
Data modyfikacji : 12.05.2023
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu

Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji

Społecznej

Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz

http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/126807/322021-inspektorOIN.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/126803/SPECJALISTA-LACZNOSCIINFORMATYKA.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/126645/wynikaudytor-1.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/download/30/126578/wynikspecjalistaks11123321-1.pdf
http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/KWO/rejestr/8435,dok.html

