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SŁUŻBA I PRACA W POLICJI

Harmonogram przyjęć do służby w Policji na rok 2023:

1) 27 lutego

2) 5 maja

3) 3 lipca

4) 23 sierpnia

5) 27 października

6) 28 grudnia

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w
Zespole Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem ul.
Jagiellońska 32. w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 9.00 do 14.00

 

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.

 

 

KOMUNIKAT:

w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1 października 2020 r. zostanie uruchomiony kolejny nabór
na 4 letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji".  Oferta dotyczny wyłącznie osób,
które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i zostały umieszczone na liście
rankingowej. Szczegóły na stronie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w sekcji nauka o Policji pod

http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/download/38/131418/Zarzadzenienr1KGP.pdf
http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/download/38/131418/Zarzadzenienr1KGP.pdf


adresem: https//www.wspol.edu.pl/g/rekrutacja/kierunki-studiow/nauka-o-policji

Dokumenty kandydatów do służby będą przyjmowane wyłącznie osobiście w Komendzie Wojewódzkiej

Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109.

Dni  i godziny przyjęć: 

poniedziałki i środy w godz. 8.30 do 14.30. 

Od 1 stycznia 2020 roku dokumenty są przyjmowane we wszystkich Komendach Miejskich i Powiatowych garnizonu

małopolskiego (z wyłączeniem Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Komendy Powiatowej Policji w Krakowie), wg

indywidualnie ustalonych dni i godzin (informacje na stronach internetowych komend lub telefonicznie).

 

 

 

OGŁOSZENIA

- SŁUŻBA W POLICJI

- KANDYDACI DO 3-LAT OD ZWOLNIENIA ZE SŁUŻBY

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

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

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

Link do kontaktów

Link do dokumentów do pobrania - Uwaga! Nowy kwestionariusz

Link do wymaganych dokumentów

Link do aktualnych ogłoszeń - personel lotniczy

Link do testu wiedzy dla kandydatów do służby w Policji

Link do podstaw prawnych - aktualne rozporządzenie

Link do skróconego szkolenia zawodowego - test wiedzy

http://wspol.edu.pl/g/rekrutacja/kierunki-studiow/nauka-o-policji
http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/download/38/131420/ZATWIERDZAMMALOPOLSKIKOMENDANTWOJEWODZKIPOLICJIALL2023JEDNOSTKI1.pdf
http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/download/38/131421/ZATWIERDZAMMALOPOLSKIKOMENDANTWOJEWODZKIPOLICJI2023ZTERMINAMIDO3LATPOZMIANACH.pdf
http://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/470,Kontakt-rekrutacja-do-pracy-w-Policji.html
http://malopolska.policja.gov.pl/download/386/1126/Kwestionariuszosobowykandydatadosluzby.docx
http://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/51,Wymagane-dokumenty.html
http://malopolska.policja.gov.pl/download/386/1127/Ogloszenieorozpoczeciuprocedurydoborunastanowiskopilotasekcjilotnictwa.doc
http://www.wspol.edu.pl/
http://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/52,Podstawy-prawne-aktualne-rozporzadzenie.html
http://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/53,Test-wiedzy.html


 

REKRUTACJA DO PRACY W POLICJI

 

Korpus służby cywilnej

aktualne ogłoszenia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

wzory oświadczeń dot. naboru do korpusu służby cywilnej

procedura naboru do korpusu służby cywilnej

kontakt

Pozostałe oferty pracy na stanowiska niebędące w korpusie służby cywilnej

aktualne ogłoszenia
kontakt

OFERTY PRACY DLA POLICJANTÓW

   Konkursy na wybrane stanowiska służbowe prowadzone przez:

Komendanta Wojewódzkiego Policji,                     

Komendantów Powiatowych/Miejskich,            

Komendę Główną Policji,       

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji (SPKP) - UWAGA! nowy nabór rozpoczęty!  

Misje zagraniczne

Szkoła Policji w Katowicach

Metryczka

Data publikacji : 10.12.2015
Data modyfikacji : 10.02.2023
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

https://gov.pl/web/sluzbacywilna
https://gov.pl/web/sluzbacywilna
https://nabory.kprm.gov.pl/?Ad%5BisAdvancedMode%5D=&Ad%5Bsort%5D=1&Ad%5BpagesCnt%5D=10&Ad%5Bid_province%5D=&Ad%5Bid_province%5D%5B%5D=1397&Ad%5Bid_city%5D=&Ad%5Bid_city%5D%5B%5D=92&Ad%5Bid_institution%5D=&Ad%5Bid_institution%5D%5B%5D=kind14&Ad%5Bphrase%5D=&Ad%5Beducation%5D=&Ad%5Bid_institution_position%5D=&Ad%5Bis_disability%5D=0&Ad%5Bis_first_foreigner%5D=0&Ad%5Bis_replacement%5D=0&Ad%5Bdate_publication%5D=&Ad%5Bdate_expiration%5D=&Ad%5Bprocess_state%5D=1&search-button=
http://policja.pl/download/386/62/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej.doc
http://policja.pl/download/386/63/zarzadzenie618.pdf
http://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/470,Kontakt-rekrutacja-do-pracy-w-Policji.html
http://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/65,Aktualne-ogloszenia-dla-pracownikow-cywilnych.html
http://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/49,Kontrakty-kadry.html
http://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/60,Ogloszenia-Komendanta-Wojewodzkiego-Policji.html
http://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/398,Ogloszenia-Komendantow-Powiatowych-i-Miejskich.html
http://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/398,Ogloszenia-Komendantow-Powiatowych-i-Miejskich.html
http://isp.policja.pl/portal/isp/7/Oferty_pracy.html
http://isp.policja.pl/portal/isp/7/Oferty_pracy.html
http://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/62,Samodzielny-Pododdzial-Kontrterrorystyczny-Policji.html
http://isp.policja.pl/portal/isp/70/Misje_zagraniczne.html
https://malopolska.policja.gov.pl/sites/default/files/users/user759/sp_w_katowicach_wlii.pdf
http://bip.zakopane.kpp.policja.gov.pl/349/rejestr/22726,dok.html


Aneta Krzywoń

Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Kalinowski Wydział Wspomagający

Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Mika


