
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGORZELCU

Szukasz ciekawej, stałej i stabilnej pracy?

- jesteś praworządny...
- nie boisz się nowych wyzwań...

- chcesz pomagać ludziom...

ZOSTAŃ POLICJANTEM
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

w

ZGORZELCU

BOGATYNI

PIEŃSKU

ZAWIDOWIE



NOWY KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI

Przeprowadzka już jesienią 2020

Służba w Policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju.

Liczne  szkolenia  resortowe  stwarzają  możliwość  poszerzania

horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i

doświadczenia w różnych dziedzinach, a co najważniejsze satysfakcji z

niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Komendant  Powiatowy  Policji  w  Zgorzelcu  zapewnia  pomoc  w

zakwaterowaniu dla osób zainteresowanych służbą w KPP w Zgorzelcu i

jednostkach podległych, zamieszkałych poza powiatem zgorzeleckim.

Z  chwilą  wstąpienia  w  nasze  szeregi  gwarantujemy  Ci  stałe

dochody.  Na  początku  twojej  kariery  po  ukończeniu

sześciomiesięcznego kursu zawodowego otrzymasz wynagrodzenie w

kwocie  3880 zł  na  rękę,  jeśli  nie  masz  ukończonych  26  lat  życia

otrzymasz kwotę ok. 4220 zł.

Jeżeli jesteś obywatelem Polski i posiadasz, co najmniej średnie

wykształcenie  z  maturą  lub  bez  i  chcesz  zostać  funkcjonariuszem

Polskiej Policji to przystąp do rekrutacji i złóż następujące dokumenty:

KOMISARIAT POLICJI W PIEŃSKU     



 Podanie, o przyjęcie do służby w Policji, co ważne kierowane do Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,

 wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)pobierz kwestionariusz
 kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje 

zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych 
dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenia;

 kserokopia świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby 
(oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał
w stosunku pracy lub służby;

 kserokopia książeczki wojskowej (oryginał dokumentu do wglądu), jeżeli kandydat 
do służby jest objęty ewidencją wojskową;

 oświadczenie, o posiadaniu tatuażu; pobierz druk
 oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; pobierz 

druk

DROGĄ POCZTOWĄ NA ADRES:

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska 
Polskiego 12 G; 59-900 Zgorzelec. 

Więcej informacji dotyczących procedury kwalifikacyjnej
do służby w Policji możesz znaleźć 

na stronach internetowych:

Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu:
www.zgorzelec.policja.gov.pl

Komendy Głównej Policji:
www.policja.pl

Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu:

www.dolnoslaska.policja.gov.pl

W Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Zgorzelcu pod numerami telefonów:

tel. 47 87 323 06
tel. 47 87 323 14

http://www.zgorzelec.policja.gov.pl/resource/077a0e5d-0769-48cc-94f8-761f9f759751:JCR
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/
http://www.policji.pl/
http://www.zgorzelec.policja.gov.pl/
http://www.zgorzelec.policja.gov.pl/resource/48a9820e-6114-4845-9969-06303d1a4173:JCR
http://www.zgorzelec.policja.gov.pl/resource/48a9820e-6114-4845-9969-06303d1a4173:JCR
http://www.zgorzelec.policja.gov.pl/resource/b7bd4843-45d6-4f66-914d-936ee4d435c4:JCR
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