POLICJA WIELKOPOLSKA
https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/237883,KWP-Szukasz-ciekawej-i-pelnej-wyzwan-pracy-w-Poznaniu-i-okolica
ch-Tu-mozesz-zaro.html
2022-10-04, 22:21

KWP - SZUKASZ CIEKAWEJ I PEŁNEJ WYZWAŃ PRACY W
POZNANIU I OKOLICACH? TU MOŻESZ ZAROBIĆ BLISKO 5
TYSIĘCY ZŁOTYCH
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Zdobywanie nowych umiejętności i chęć niesienia pomocy są Ci bliskie? Wstąp do Policji! Zawód
policjanta jest wymagający, ale jednocześnie daje mnóstwo satysfakcji. Jeżeli dopiero ukończyłeś
szkołę średnią i rozpoczynasz swoją karierę zawodową, to śmiało możesz do nas aplikować. Sami
profesjonalnie przygotujemy Cię do służby!
Przyszły policjant może zdobywać nowe umiejętności i kwaliﬁkacje w różnych specjalnościach. Wydział Prewencji i
Ruchu Drogowego to praca na pierwszej linii w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Wydział Kryminalny i
Dochodzeniowo-Śledczy to wykrywanie przestępstw i zatrzymywanie podejrzanych. Mamy Ogniwo Konne,
Przewodników psów służbowych, Komisariat Wodny.
Wystarczy, że posiadasz minimum średnie wykształcenie. Nie musisz mieć doświadczenia zawodowego. Sami
profesjonalnie przygotujemy Cię do służby!
Po zakończonym procesie rekrutacyjnym, przyszłego policjanta czeka kilkumiesięczne szkolenie. Tam ma zapewnione
darmowe wyżywienie, umundurowanie i zakwaterowanie. Kursant zarabia ponad 3500 złotych jeśli ma mniej niż 26
lat i ponad 3300 złotych jeżeli jest starszy.
Po ukończonym kursie i zdanym egzaminie zarobki wzrastają odpowiednio do ponad 4500 złotych dla osób przed
ukończonym 26. rokiem życia i blisko 4300 złotych dla osób po 26. roku życia. Jeżeli zdecydujesz się na elitarny
Oddział Prewencji Policji w Poznaniu, możesz zarobić blisko 5 tys. złotych.
Każdemu policjantowi przysługuje co roku 13-ta pensja, równoważnik za umundurowanie tzw. mundurówka. Do tego
dochodzi doﬁnansowanie do wypoczynku. W ramach funduszu prewencyjnego policjantowi przysługuje zwrot kosztów
poniesionych w związku z leczeniem i rehabilitacją.
Wszystkie przydatne informacje na temat szczegółowych wymagań i etapów rekrutacji znajdziecie pod tym linkiem:
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/rekrutacja-do-sluzby-w
https://wielkopolska.policja.gov.pl/
https://m.facebook.com/PolicjaWlkp/
Można również zadzwonić na naszą infolinię pod nr tel. 609 602 257. Pytania można także przesłać mailem na
adres dobor@po.policja.gov.pl
Wszystkie potrzebne dokumenty można złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul.
Kochanowskiego 2a lub w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Szylinga 2b.

