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Służba i praca w Policji

Kandydaci pragnący złożyć swoje kompletne oferty, mogą to zrobić w poniedziałki i środy w
godz. 8.30 do 14.30 w siedzibie Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie, przy ul.
Mogilskiej 109.

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

 

I. SŁUŻBA W POLICJI

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.

WYMAGANE DOKUMENTY

1) pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
(oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
4) książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
5) kopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu w momencie

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

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w
Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Krakowie, komendach miejskich i powiatowych Policji lub w
każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu
wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

PREFERNECJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE
WYKSZTAŁCENIA:

-  wykształcenie  wyższe  co  najmniej  z  tytułem  zawodowym  licencjata,  inżyniera  lub
równorzędnym o kierunku informatyka o specjalnościach-  sztuczna inteligencja,  inżynieria
oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych,
cyberbezpieczeństwo,  inżynieria  danych,  inżynieria  oprogramowania,  telekomunikacja,
teleinformatyka,  inteligentne  systemy,  analiza  ruchu  sieciowego,  zarządzanie  sieciami
komputerowymi  oraz  serweram.

PREFERENCJE  DOTYCZĄCE  KANDYDATÓW  DO  SŁUŻBY  W  POLICJI  W  ZAKRESIE
POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

- tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

- uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego, 
nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,

- uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez 
licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do
prowadzenia  łodzi  motorowej,

- uprawnienia ratownika górskiego,

- prawo jazy kat. „A” , „C” lub  ,,C+E",

- znajomość języka obcego na poziomie B2

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

kwestionariusz osobowy (część A i B)  - POBIERZ

 

KONTAKT:

http://file:///C:/Users/gabriela.grymek/Downloads/kwestionariusz_osobowy_NOWY_od_12_01_2022%20(2).pdf


 

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: 47 83 54 068, 47 83 54 078
fax: 47 83 54 079

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

 

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą osobiście złożyć komplet
dokumentów 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.

 

UWAGA !

Od 1 stycznia 2020 roku dokumenty można składać we wszystkich jednostkach garnizonu
małopolskiego (za wyjątkiem Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Komendy
Powiatowej Policji w Krakowie). 

Informacje dot. przyjmowania dokumentów dostępne są na stronach
internetowych komend miejskich i powiatowych.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:
https://malopolska.policja.gov.pl/krk/praca-i-sluzba-w-policj/rekrutacja-do-sluzby/46,Rekrutacja
-do-sluzby.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. z
2012 r. poz. 432 z późn. zm.).

http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/javascript:void(location.href=
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https://malopolska.policja.gov.pl/krk/praca-i-sluzba-w-policj/rekrutacja-do-sluzby/46,Rekrutacja-do-sluzby.html
http://praca.policja.pl/


 

II. PRACA W POLICJI

KONTAKT

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: 47 83 54 068, 47 83 54 078

e- mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WZORY OŚWIADCZEŃ

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO
W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM SIĘ DO PROCESU REKRUTACJI
ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO
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