ZOSTAŃ POLICJANTEM !!!
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
 obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe;
 korzystający z pełni praw publicznych;
 posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej

WYMAGANE DOKUMENTY:
 podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
 dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
(kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych
dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby
(oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał
w stosunku pracy lub służbie;
 książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.
Więcej informacji dotyczących procedury do służby w Policji możesz znaleźć:
 na stronach internetowych:
Komendy Głównej Policji:
www.policja.pl

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Komendy Powiatowej Policji w Lubinie
www.lubin.policja.gov.pl
 pod numerami telefonów Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji
w Lubinie:
(76) 84 06 313
(76) 84 06 213
(76) 84 06 214
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