
 

 

We współczesnym dynamicznie zmieniającym się świecie przestępczość ekonomiczna staje się coraz większym proble-

mem. Jej różnorodność i zmienność, skomplikowanie i zorganizowany charakter powodują, że straty, jakie przynosi całym 

społeczeństwom – choć pozornie niewidoczne – są coraz bardziej dotkliwe. Szczególna rola w walce z tym zjawiskiem 

przypada analitykom organów ścigania, którzy są proaktywną odpowiedzią na takie wyzwania. 

Centralne Biuro Antykorupcyjne poszukuje kandydatów do pracy w charakterze 

Analityka Kryminalnego 

(miejsce pracy – Warszawa, inne miasta będące siedzibami delegatur CBA) 

Do podstawowych zadań analityków kryminalnych CBA należy: 

 wykonywanie złożonych i wielowątkowych analiz zjawisk i zagrożeń dotyczących skomplikowanych, 

wielowątkowych mechanizmów o rozległym zasięgu terytorialnym oraz zawiłych powiązaniach osobo-

wych lub kapitałowych; 

 ścisła współpraca i wsparcie merytoryczne funkcjonariuszy Biura wykonujących czynności operacyjno-

śledcze i kontrolne, w celu identyfikowania nieoczywistych związków pomiędzy informacjami dotyczą-

cymi przestępstw lub nieprawidłowości oraz innymi danymi; 

 przetwarzanie informacji i danych masowych, w tym za pomocą dedykowanych dla organów ścigania 

systemów bazodanowych; 

 sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych analiz, z wykorzystaniem wizualizacji informacji 

Od kandydatów oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego;  

 podstawowej wiedzy w zakresie prawa, ekonomii, kryminalistyki; 

 sprawnej obsługi komputera (przede wszystkim dobrej znajomości edytorów tekstu oraz arkuszy kalku-

lacyjnych); 

 biegłości w poszukiwaniu, analizowaniu i przetwarzaniu informacji; 

 umiejętności formułowania i wyciągania wniosków; 

 dużego potencjału intelektualnego, otwartego umysłu, ciekawości poznawczej, spostrzegawczości; 

 preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie analizy kryminalnej lub ukończony kurs analizy 

kryminalnej, potwierdzony zaświadczeniem; 

 mile widziana znajomość obsługi  oprogramowania z zakresu analizy kryminalnej, geoprzestrzennej, in-

formatyki śledczej lub innego oprogramowania wspierającego (w tym systemów zarządzania bazami 

danych, narzędzia do analizy danych ze źródeł otwartych); 

 mile widziana znajomość języka angielskiego; 

 mile widziane zainteresowania naukowe zagadnieniami analizy kryminalnej (autorzy prac dyplomo-

wych, artykułów naukowych itp. z tego zakresu). 

Naszym funkcjonariuszom oferujemy: 

 możliwość rzeczywistego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności; 

 kontynuowanie rozwoju zawodowego i naukowego; 

 stabilne i korzystne warunki finansowe adekwatne do kompetencji i zaangażowania. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: 

 podania adresowanego do Szefa CBA; 

 kwestionariusza osobowego (dokument do pobrania na stronie cba.gov.pl w zakładce NABÓR DO 

SŁUŻBY); 

 curriculum vitae; 

 listu motywacyjnego; 

 2 aktualnych zdjęć paszportowych (4,5 x 3,5 cm). 



 

 

 

 

Kandydatów prosimy o wyraźne wskazanie i uzasadnienie zainteresowania pełnieniem służby w charakterze 

analityka kryminalnego w p. 12 kwestionariusza osobowego oraz w liście motywacyjnym. 

 

Dokumenty można składać listem tradycyjnym na adres: 

 

Szef CBA 

Al. Ujazdowskie 9 

00-583 Warszawa 

lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cba.gov.pl  

 

(z dopiskiem „Analityk Kryminalny” na podaniu lub w temacie wiadomości e-mail) 

 

 

 

Prosimy o dołączenie oświadczenia: oświadczenie o treści:  

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym".  

W przypadku braku takiego oświadczenia, dokumenty nie będą rozpatrywane. 

 

CBA zastrzega sobie możliwość odpowiadania jedynie na wybrane oferty. 
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