Nabór do Policji 2009
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla
kandydatów do słuŜby w policji na terenie województwa dolnośląskiego.
W następujących jednostkach organizacyjnych:
- w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, w
Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,
- w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,
- w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, DzierŜoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze,
Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie
Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.
Termin realizacji przyjęć do słuŜby w Policji określono na dni:
- 26 lutego 2009 r.
- 29 kwietnia 2009 r.
- 2 lipca 2009 r.
- 31 sierpnia 2009 r.
- 26 października 2009 r.
SłuŜbę w policji moŜe pełnić:
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
- nie karany i korzystający z pełni praw publicznych
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do słuŜby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej
dyscyplinie słuŜbowej, której gotów jest się podporządkować
- ponadto męŜczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do słuŜby wojskowej
Osoby zainteresowane podjęciem słuŜby w Policji powinny osobiście złoŜyć dokumenty w punkcie obsługi
interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33,
numer telefonu 071-340-4044 (nr wew. 14044), lub w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy ul.
Jagiellońska 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30, nr telefonu 074 85 82 203.
Wymagane dokumenty:
- pisemne podanie o przyjęcie do słuŜby w Policji;
- wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i C);
- odręcznie napisany Ŝyciorys w formie opisowej;
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały
dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych - ich tłumaczenie;
- kserokopie ksiąŜeczki wojskowej (męŜczyźni) oraz prawa jazdy (w przypadku jego posiadania).
UWAGA: kandydaci do słuŜby w Policji zgłaszający się z wyŜej wymienionymi dokumentami powinni
legitymować się dokumentem potwierdzającym toŜsamość oraz ksiąŜeczką wojskową (dotyczy tylko męŜczyzn).
Formularze kwestionariusza osobowego moŜna pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony
formularz dostępny jest takŜe na stronach internetowych Komendy Głównej Policji - (www.policja.pl) oraz na
stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).
Preferowani będą kandydaci do słuŜby w Policji posiadający:
- wykształcenie wyŜsze magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja,
ekonomia oraz informatyka.
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej moŜna znaleźć:
- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl)
- w Informatorze dla kandydatów do słuŜby w Policji - dostępnym w kaŜdej jednostce Policji województwa
dolnośląskiego
- w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego
Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób
ubiegających się o przyjęcie do słuŜby w Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202).
Rekrutacja do słuŜby w policji odbywa się w sposób ciągły - dokumenty moŜna składać w dowolnym terminie.
ZłoŜone dokumenty nie będą odsyłane.
Wydział Kadr i Szkolenia realizuje zadania Komendy w zakresie polityki etatowo - kadrowej Komendanta

Wojewódzkiego Policji przez:
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów do słuŜby w Policji dla województwa
dolnośląskiego;
tel. (071) 340-34-47
tel. (071) 340-48-56
tel. (071) 340-34-53
tel. (071) 340-49-33

postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów słuŜby kandydackiej;
tel. (071) 340-49-33

