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Służba i praca w Policji

Załączniki

 

Policja szuka młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z
wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami. To
wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym, dbać o ich
bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i
psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej i jesteś
zdyscyplinowany. Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty
jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, służy pogłębianiu
wiedzy, a także daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.
Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, możliwość ciągłego
rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko
niektóre plusy służby w Policji.

 

Nowy harmonogram przyjęć do służby w Policji na rok 2023:

 

27 luty 2023 r.

5 maja 2023 r.

3 lipca 2023 r.

23 sierpnia 2023 r.

27 października 2023 r.

28 grudnia 2023 r.

https://system.bip.policja.gov.pl/?akcja=17&co=zalaczniki&id=22438


TATUAŻ...
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1  Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2023 r. w
sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania
się noszenia lub eksponowania widocznego tatuażu na głowie, szyi, i dłoniach. W przypadku,
kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby
lub może odsunąć od jej pełnienia.

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w:

Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach

ul. 11. Listopada 56, tel. (47) 83 44 305 lub (47) 83 44 307.

w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 do 13.00

e-mail: marzena.giemza@gorlice.policja.gov.pl

lub w:

Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,

ul. Mogilska 109, tel: (47) 83 54 068;

w poniedziałki i środy w godz. 8.30 do 14.30.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:
https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/21443,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policj: http://praca.policja.pl/

Podstawę  prawną  procedury  kwalifikacyjnej  stanowi  rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji  z  dnia  18  kwietnia  2012  roku  w  sprawie  postępowania  kwalifikacyjnego  w  stosunku  do
osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 poz. 432 z późn. zm.).

 

Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi
na zapytania:

skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście  w Wydziale Doboru i

http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/download/38/131418/Zarzadzenienr1KGP.pdf
http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/download/38/131418/Zarzadzenienr1KGP.pdf
http://bip.gorlice.kpp.policja.gov.pl/javascript:void(location.href=
https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/21443,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html
http://praca.policja.pl/


Szkolenia

nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.

 

Link do kontaktów

Link do wymaganych dokumentów

Link do aktualnych ogłoszeń - służba w Policji

Link do aktualnych ogłoszeń - personel lotniczy

Link do testu wiedzy dla kandydatów do służby w Policji

Link do podstaw prawnych - aktualne rozporządzenie

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Oświadczenie dotyczące naboru na stanowiska niebędące w służbie cywilnej
Data publikacji 16.12.2019 10:02
(docx 16.36 KB)

Oświadczenie dotyczące naboru na stanowiska będące w korpusie służby cywilnej
Data publikacji 16.12.2019 10:02
(doc 32 KB)

Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w KSC - KPP w Gorlicach
Data publikacji 16.12.2019 10:02
(pdf 693.45 KB)

Kwestionariusz osobowy nowy marzec 2023
Data publikacji 03.04.2023 14:56
(pdf 2.48 MB)
Kwestionariusz osobowy nowy marzec 2023

http://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/470,Kontakt-rekrutacja-do-pracy-w-Policji.html
http://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/51,Wymagane-dokumenty.html
https://malopolska.policja.gov.pl/krk/praca-i-sluzba-w-policj/oferty-sl-dla-policjant/24975,Oferty-pracy-dla-policjantow.html
https://praca.policja.pl/pwp/ogloszenia/38646,Procedura-rekrutacyjna-dla-czlonkow-personelu-lotniczego-w-specjalnosci-pilota.html
https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji
http://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/52,Podstawy-prawne-aktualne-rozporzadzenie.html
http://bip.gorlice.kpp.policja.gov.pl/download/406/34029/Oswiadczeniadotnaborunastanowiskaniebedacewsluzbiecywilnej.docx
http://bip.gorlice.kpp.policja.gov.pl/download/406/34030/oswiadczenienaborksc-1.doc
http://bip.gorlice.kpp.policja.gov.pl/download/406/34031/Proceduranaborudokorpususluzbycywilnej-KPPGorlice.pdf
http://bip.gorlice.kpp.policja.gov.pl/download/406/43467/KwestionariuszosobowykandydatadosluzbywPolicjimarzec2023.pdf


Metryczka

Data publikacji : 01.01.2020
Data modyfikacji : 03.04.2023
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Giemza

Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Szczepanek Jednoosobowe Stanowisko ds.

Prasowo-Informacyjnych

Osoba modyfikująca informację:
Gustaw Janas

http://bip.gorlice.kpp.policja.gov.pl/337/rejestr/22438,dok.html

