
KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI W RUESZOWIE
oGŁAseA RozFQczĘGlE REKRuTAc.ll DLA KANDYoAToW oo srużav W pollcJl

NA TEREHIE wo'lęwÓDuTWA PoDKARPAGKIEGo
rqł 2020 non

PLANpWANE PRzYJĘclA Do srużpv W PoLlcJl W TERMINACH:
r w dniu 27 lutego 2020 roku,
ł w dniu 21 kwietnia 20Ż0 roku,
ł w dniu 13 lipca ?020 rohu'
. w dniu 16 września 2020 roku,
r w dniu 5 listopada 2020 roku,
. w dniu 30 grudnia 20Ż0 roku'

W NAsTĘPuJĄcYc H J EDf{ osTKAcH Po LlcJ l WoJ EWÓDZTWA Po D KARPAGKI EGo:
Komendach Miejskich Folicji w: Krośnie, Pnemyślu' Rzeszowie, Tarnobrzegu ;

Komendach Powiatowych Policiiw: Brzozowie, Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Kolbuszowej, Lesku,

Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Nisku, Przeworsku, Ropczycach, stalowejWoIi, sanoku,
strryżowie' Ustrzykach Dolnych,' Oddziale Prewencji Policiiw Rzes*owie,

Komendeie Woiewodzkiei Policji w Rzesaowle.

LiczĘ osÓb planowanych do prłyjęcia do służby stanowió będzie odzw|erciedlenie poziomu
waketów w garnizonle podltarpackim. Pnryięcie będą uzalężnione od Iicaby wakatów
vvystępuiąoyoh w poszczególnych jednostkach Policji. Komendant Główny Polic|i na podstawie
blsżącej analizy fluktuacji kadr w Folicji, możę dokonywać modyfikacji wsltazanych ,rvyżei

terminów pr*yjęć do służby w Policji.

stużee w potlc'Jl Może prrNlc:
ł obyltlatelpolski'
ł o nieposzlakowanej opinii,
ł Hóry nię był skazany za przestępetwo lub przestępstwo skarbowe,
. korzyEtający z pełni praw publicznych,
r posiadający co najmnĘ średnie wykształcenie,
r posładający zdolność fiŻyc,zną i psychiczną do służby w formacjach uzbĘonych, podle$ych

sacłególnej dyscyplinie służbowej, ktÓrej gotÓw jest się podporządkowal,'
r dający rękojmię zaohowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych W ptzepisaoh

o ochronie informacji niejawnych,
r oonadto nnę:-tczyŹni powinni posiadać urĘulowBlrJ."plgsunek do służb}r' woiskqwe'i (potwierdzony

adnotacia w ksiażeczce wojskowej}.

osoby zainteregov\,arre pełnieniem słuŻby w Policji powinny osobi*cie Żłożyć ltomplet doltumentów
w $ekoji Doboru V1/ydziału Kadr i szkolenia Komendy WojewÓdzkiej Policji w Rzeszowie z siedzibą
w oddziale Prerrvencji Policji w Zaczerniu, k. Rzeszowa, pok' nr 7' telefony ł<ontaktowe: 17858277s'
178582663, 1 78582653, 1 78582650, 1 7S582666, 1 78$82367

w każdY"'p_oJ.iFdziałek lub wtórek, w qodzinach qd's-j_0O do {,*;_Q0-



vuYll/IAGAH E DOKUilJI ENW r

o pisamne podanie o prz$ęcie do służby w Policji adresowane do Komendanh WojewÓdzkiego Policji
w Rzeszowie,

. wyPełniony larrestionałiusz osobovtly część A i B,
ł kseroltopię dokumentu potwierdeającego posiadane wyltsztabenie i ltwalifikacje zawodowe (oryginał

dokumentu do wglądu),
. kserokopie $riadectw pracy lub słuŻby z poprzednich miejso pracy lub słuŻby, jeŹeli wcześniej

kandydat do sfużby poeostawa|w stosunku placy luh w służbie (oryginaly dokument w tlo wglądu)'
. ksiĘżeczka wojskowa z wpisem o uregulowanym stosunku do sfużby urcjskowej - do wglądu,
ł dotv d osobisty - do wglądu.

PLEFs-ĘEĘsJt.p_9"Ir""s,#EF-lfA]!-D$ATÓIuD0SŁIJżBYWPoLłc''lWzĄ!ffi EslE
tllYKszTAŁGENlA t PoslADANYc H ulttl EJETN oścl :

r wyksztełcenie wyższe magisterskie o kierunku administraĘa' prawo' elonomia, bezpiecze stwo
narodowe lub bezpiecze stwo wewnętrzne,

ł wyltształoenie średnie - ukoticzenie liaeum og lnoIształcącego lub technikum w klasie, w ktoreJ
naueane byĘ pnedmioty dotyczące funk@nowania Poliqji, dta K rych nstały opraoowane W szkole
programy naueania włączone do gkolnego zestawu program w naueania,

. tybJł ratownika lub rabwnika medycznego,

. uprewnienia inatruktora'spor w walki, strzelec lła spottowego, ratownictwa wodnego, nurkowania
oraz sportÓw motorowodnyoh,

. uPrawnienia ratownilęa wodnego, uprawnienia w dzieclzinie nurkowania wydane pnee licencjonowaną
organieację nurkową działającą na terenie Polskioraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,

ł prawoiazdy katąoriioA'lub oC''.

lnformacje dotycące procedury kwalifikaryinei można znaleź na stronach intemetowych
Komendy Głlwnei Policii (wwyr.pe!ięjg'p!} oraz Komondy Wojew dzkiol Follc|l w Rzogzowle
(wwW.podka rpacka.polici a.gov.pl l.

Podstawę prewną procedury kwalifikacyjnej stanowi Rozporządzenie Minisba $praw Wewnętrunych
z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie po$tępoułania kwalifikaoyjnego w sbsunku do kandydatÓw
ubiegających sĘ o przyjęcie do głuŻby w Policji (Dz.U, Ż?o12 roku, poz. 432 z pÓźn' łm'}'
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