Jeśli zastanawiasz się, czy związać swoje zawodowe życie z największą w kraju formacją
mundurową, jaką jest Policja – ta informacja jest dla Ciebie!
Policja to nie tylko służba patrolowa, dzielnicowi czy kontrterroryści. Jako jedna z niewielu
organizacji oferujemy szerokie spektrum specjalizacji, w których poszukujemy fachowców. Nasza
formacja to ciekawa i wszechstronna instytucja, realizująca tak wiele zadań,
że potrzebuje ludzi o bardzo różnych umiejętnościach, doświadczeniu i cechach charakteru,
a zatem niemal każdy może znaleźć w niej coś dla siebie.
Policja to uzbrojona formacja mundurowa, która została powołana by służyć
społeczeństwu. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi, jak również utrzymaniem
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Działa na mocy ustawy o Policji
z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Na czele Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant
stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich nadzorujących komendantów miejskich
i powiatowych, odpowiadających za pracę policjantów w komisariatach. W chwili obecnej
zatrudniamy około 100 tysięcy funkcjonariuszy wspieranych przez prawie 25 tysięcy pracowników
cywilnych.
KTO MOŻE ZOSTAĆ POLICJANTEM?






obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
korzystający z pełni praw publicznych;
posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych
szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych.

CO ZYSKASZ WSTĘPUJĄC W NASZE SZEREGI?
Przede wszystkim stałość zatrudnienia i przejrzysty system wynagrodzenia, korzystne
warunki emerytalne. Oferujemy rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie
do wypoczynku, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy).
Możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego.
Zapewniamy różnorodny system szkoleń oraz formy rozwoju osobistego, w tym dbałość
o sprawność fizyczną. W Policji jest miejsce i dla tych, których pociąga ściganie groźnych
przestępców, jak i tych których pochłania myśl o opracowaniu najefektywniejszych przedsięwzięć
na rzecz bezpieczeństwa.
Służba to także przygoda – każdy dzień to nowe wyzwanie – przynosi nowe doświadczenia,
pozwala poznać nowych ludzi i daje ogromną satysfakcję z możliwości pomocy drugiemu
człowiekowi w trudnych sytuacjach życiowych.
DOŁĄCZ DO NAS!
Mamy nadzieję, że powyższe informacje rozwiały Twoje wszelkie wątpliwości.
http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-dopolicji/491,Dobor-do-Policji.html

Zapraszamy:
Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 5, 10-575 Olsztyn.
zachęcamy do kontaktu:
telefon 89-522-44-00
e-mail sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl
www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

