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- podejmujemy nowe wyzwania
- strzeżemy bezpieczeństwa
- jesteśmy na „1” linii
- pomagamy innym
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Komenda Stołeczna Policji - poradnik dla kandydatów

Jesteś idealnym kandydatem do służby w Policji, jeśli:
posiadasz co najmniej średnie wykształcenie;
posiadasz polskie obywatelstwo;
posiadasz nieposzlakowana opinię;
nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe;
korzystasz z pełni praw publicznych;
posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować;
dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej - w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Jeśli spełniasz wymogi, musisz przygotować następujące
dokumenty:
• podanie o przyjęcie do służby w Policji;
• wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji;
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów);
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał
w stosunku pracy lub służbie (oryginały dokumentów do wglądu);
• książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu);
• Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego - wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Po etapie weryfikacji złożonych dokumentów czekają Cię:
• test wiedzy:
√ 40 pytań testowych = 40 minut na rozwiązanie = maksymalnie 40 punktów
√ będziesz potrzebować wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej,
                  wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego
• test sprawności fizycznej
√ musisz pokonać tor przeszkód w określonym czasie - maksymalnie w ciągu 1,41 min
√ tor przeszkód oraz normy czasowe są jednakowe dla kobiet i mężczyzn
√ możesz zdobyć 60 punków (minimum potrzebne do zaliczenia to 43 punkty)

Jeśli zaliczysz oba testy, zostaniesz zaproszony na:
• test psychologiczny Multiselect-R oraz rozmowę z psychologiem
√ na tym etapie możesz zdobyć łącznie 60 punktów
• rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której:
√ będą oceniane: umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywacja do podjęcia
                  służby w Policji, społeczna postawa wobec ludzi oraz umiejętność autoprezentacji
√ możesz zdobyć maksymalnie 60 punktów (minimum do zaliczenia wynosi co najmniej 36 punktów)
√ o wyniku rozmowy zostaniesz poinformowany niezwłocznie po podliczeniu punktacji

Jeżeli Twoje wyniki są pozytywne:
• czeka Cię ustalenie przez komisję lekarską Twojej zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;
• zostanie przeprowadzone postępowanie sprawdzające, związane ze złożeniem Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego - ma ono na celu ustalenie, czy możesz uzyskać dostęp do informacji niejawnych i uzyskać poświadczenie
bezpieczeństwa.

Ty inwestujesz w wiedzę
- my dajemy dodatkowe punkty za:
• wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja,
ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo
wewnętrzne) - 8 punktów;
• wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wyżej wymienione - 6 punktów;
• wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4 punkty;
• wykształcenie średnie (ukończone liceum ogólnokształcące
lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty
dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 4 punkty.

Twoje hobby i umiejętności
= nasze dodatkowe punkty za:
• tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 4 punkty;
• uprawnienia instruktora: sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów
motorowodnych - 4 punkty;
• uprawnienia ratownika wodnego - 2 punkty;
• uprawnienia w dziedzinie płetwonurka lub wykonywania
prac podwodnych - 2 punkty;
• uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty;
• posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” - 2 punkty.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
• Wszystkie punkty uzyskane z poszczególnych etapów
w trakcie postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty z tytułu posiadanego wykształcenia i preferowanych umiejętności są sumowane.
• Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać, wynosi
240, przy czym z etapów postępowania może uzyskać 220
punktów, a z tytułu posiadanych preferencji - 20.
• Kolejność na liście przyjętych do służby kandydatów ustala
się w zależności od uzyskanej łącznej liczby punktów - od
największej do najmniejszej.

Policyjni eksperci radzą
Jak przejść rozmowę kwalifikacyjną do służby w Policji oraz zdać test wiedzy?
nadkom. Jadwiga Mrowca z Sekcji do spraw Doboru Wydziału Kadr KSP: - Test wiedzy składa się z 40 pytań. Przy każdym z nich są cztery
możliwe odpowiedzi - tylko jedna jest prawidłowa. Chcąc się przygotować do tej części, warto przejrzeć Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawą o Policji, gdzie znajdziemy odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem władzy ustawodawczej, wykonawczej
i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Z testu można zdobyć 40 punktów - warto więc zadbać o jak najlepsze jego
rozwiązanie. Jednym z etapów, którego obawiają się kandydaci do służby w Policji, jest rozmowa kwalifikacyjna. To etap, kiedy można
zaprezentować się z jak najlepszej strony. Podczas rozmowy są oceniane umiejętności skutecznego komunikowania się, motywacja
do podjęcia służby w Policji, społeczna postawa wobec ludzi oraz umiejętność autoprezentacji. Jednym z pytań jest to, dlaczego
ktoś chce wstąpić do formacji - warto wcześniej przemyśleć odpowiedź. Dzięki temu możemy zminimalizować początkowy stres,
który zazwyczaj towarzyszy tego typu rozmowom. Pamiętajmy także o właściwie dobranym stroju - to on jest pierwszą wizytówką.

Czy bez dobrej formy można zostać policjantem?
kom. Zbigniew Osiński z Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP: – Test sprawności fizycznej (TSF) jest w miarę krótki, ale bardzo
intensywny. Może to być spory wysiłek dla osoby, która na co dzień ze sportem jest na bakier. Ważne są tutaj koordynacja ruchowa,
dobra kondycja, ale przede wszystkim wytrzymałość siłowa. Kandydat, który chce osiągnąć zadawalający wynik, powinien utrzymywać
swoją sprawność fizyczną przez cały czas na odpowiednim poziomie. Kiedy już jest się policjantem, każdego dnia naszą sprawność fizyczną weryfikuje codzienna służba. Chcąc bez problemu zaliczyć w zadawalającym czasie TSF, warto rozpocząć treningi przynajmniej
10 tygodni wcześniej. TSF polega na wykonaniu przewrotów w przód i w tył, przeniesieniu manekina, który waży 28 kg, pokonaniu
płotków lekkoatletycznych, rzutach piłką lekarską 3 kg, wykonaniu skłonów tułowia z piłką lekarską 2 kg, skoku przez skrzynię gimnastyczną i bieganiu wahadłowym. W ramach przygotowań dobrze jest stosować tzw. marszobiegi, ćwiczenia aerobowe. Intensywny
trening powinien być połączony ze zdrowym trybem życia. W dniu przystąpienia do testu, pamiętajmy o odpowiednim posiłku, który
dostarczy energię potrzebną organizmowi, stroju, który nie będzie krępował ruchów oraz o obuwiu, które nie będzie się ślizgało po
podłodze w sali gimnastycznej. Czas na test to maksymalnie 1,41 min. Warunki są takie same zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Jak się przygotować do testu MultiSelect-R i do rozmowy z policyjnym psychologiem?
podkom. Małgorzata Demczuk z Wydziału Psychologów KSP: - Podobno to ten moment, którego podczas rekrutacji do służby
w Policji kandydaci obawiają się najbardziej. Zupełnie niepotrzebnie! Warto wiedzieć, że ta część procedury kwalifikacyjnej przeprowadzana jest w Wydziale Psychologów KSP i składa się z testu komputerowego oraz z rozmowy, która dotyczy „doświadczeń, postaw
oraz predyspozycji do podjęcia służby w Policji - na podstawie wyników testu komputerowego”. Podczas tego etapu oceniamy więc
predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność oraz postawę w pracy. Warto zaznaczyć, że od 18 września 2017 roku
zostało wprowadzone nowe narzędzie  do badania wymienionych przeze mnie predyspozycji. Jest to test psychologiczny - MultiSelect
- R. Osoba, która ma brać udział w teście, przystępując do tego etapu, powinna stawić się w dobrej kondycji psychofizycznej. Powinna
być wypoczęta, a przede wszystkim pozytywnie nastawiona. Pamiętajmy, że nerwy nic nie pomogą, a mogą jedynie zaszkodzić. Przed
przystąpieniem do badania w ciągu 24 godzin nie powinno się też spożywać alkoholu oraz środków, które działają podobnie do niego.

Ty pytasz - my odpowiadamy
Czy posiadając przyznaną wojskową kategorię zdrowia „D” mogę ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji?
Tak - stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie
może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej
służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia „D” nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji.

Posiadam wykształcenie średnie bez matury - czy mogę przystąpić do procedury rekrutacyjnej do Policji?
Tak - 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
oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów
jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Wynika z tego, że nie ma przeciwwskazań, co do przystąpienia do procedury doboru do służby w Policji
kandydatów posiadających wykształcenie średnie bez matury.

Czy można jednocześnie studiować zaocznie i ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji?
Tak - w trakcie procedury doboru do służby w Policji kandydat do służby może studiować zaocznie. Należy zaznaczyć, że z chwilą
przyjęcia do służby, każdy policjant kierowany jest do szkoły policyjnej na szkolenie zawodowe podstawowe, które realizowane jest
w systemie skoszarowanym.
Warto nadmienić, że studiowanie przez policjanta może odbywać się w czasie wolnym od służby - w takim przypadku nie jest wymagana zgoda przełożonego.

Czy posiadając podwójne obywatelstwo mogę przystąpić do procesu rekrutacyjnego do Policji?
Tak - służbę w Policji może pełnić obywatel polski - oznacza to, że podwójne obywatelstwo nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego.

Nie przeszedłem testu MultiSelect-R, kiedy mogę ponownie złożyć dokumenty?
W przypadku uzyskania przez kandydata do służby negatywnego wyniku podczas testu MultiSelect-R trzeba ponownie przystąpić
do postępowania kwalifikacyjnego. W tym przypadku można to zrobić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu postępowania.  

Nie przeszedłem testu sprawności fizycznej - co dalej?
W tym przypadku postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji zostaje zakończone z dniem, w którym kandydat uzyskał negatywny
wynik z tego testu. Ponowne przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego jest możliwe dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia,
w którym miał miejsce test.

Mam wyższe wykształcenie - czy mogę od razu zostać skierowany na szkolenie oficerskie?
Nie - na szkolenie oficerskie może zostać skierowany jedynie policjant, który jest już po tzw. okresie służby przygotowawczej, która
trwa 3 lata.
Należy zaznaczyć, że na szkolenie oficerskie może zostać skierowany policjant, który spełnia określone warunki, tj: posiada wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym tytułem, złożył pisemny raport w tej sprawie, ma zapewnione
bezpośrednio po ukończeniu szkolenia stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe wyższe lub pełni służbę
na stanowisku służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji oraz uzyskał pozytywną opinię
służbową.

Jeśli przejdziesz procedurę kwalifikacyjną:
Zostaniesz mianowany na policjanta w służbie przygotowawczej na 3 lata.
Po przyjęciu do służby w Policji zostaniesz skierowany na szkolenie zawodowe do jednej ze szkół policyjnych. Szkolenie trwa około
7,5 miesiąca. Szkolenie ma przygotować policjanta do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym i kończy się
egzaminem końcowym.
Po ukończeniu szkolenia podstawowego zostaniesz delegowany do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji, gdzie w zakresie
adaptacji zawodowej odbędziesz 37 służb.
Po zakończeniu delegowania zostaniesz skierowany i przyjęty do jednostki Policji, w której będziesz pełnił służbę. W zależności
od posiadanego wykształcenia i umiejętności policjanci mogą obejmować stanowiska: referenta, pomocnika dyżurnego,
przewodnika psa służbowego, kontrolera ruchu drogowego, dzielnicowego, technika kryminalistyki, instruktora, asystenta,
detektywa, kierownika ogniwa, dyżurnego, specjalisty.
W czasie pełnienia służby będziesz miał możliwość „doskonalenia zawodowego” mającego na celu pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych, wymaganych przy wykonywaniu przez policjantów zadań i czynności służbowych, a także uzyskiwania
dodatkowych uprawnień, w tym uprawnień instruktorskich. W Policji doskonalenie zawodowe prowadzone jest przez szkoły
policyjne oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, m.in.: w formie doskonalenia centralnego, lokalnego oraz zewnętrznego,
kursów specjalistycznych i innych przedsięwzięć, np. warsztatów doskonalących. Na kursy specjalistyczne kieruje się zarówno
policjantów pionu prewencyjnego jak i pionu kryminalnego. Do udziału policjantów w takich kursach są brane pod uwagę:
charakter wykonywanych obowiązków służbowych oraz specyfika pracy.
Po upływie 3 lat zostaniesz  mianowany do  służby stałej.
Będąc policjantem w służbie stałej i jednocześnie absolwentem szkoły wyższej z tytułem zawodowym magistra oraz posiadając
stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji, możesz odbyć szkolenie
oficerskie. Ukończenie takiego szkolenia oraz pozytywnie zdany egzamin oficerski przewiduje możliwość objęcia przez policjanta
stanowisk kierowniczych w komórkach organizacyjnych Policji.
Każda ścieżka kariery, również w Policji, jest inna i zależy od wielu czynników, np. od posiadanych predyspozycji, umiejętności,
wykształcenia, ewentualnych wakatów.

Komenda Stołeczna Policji

Dołącz !

Dołącz do nas - Ty też możesz spełnić swoje marzenia
– Do Policji trafiłem dzięki swojemu najlepszemu przyjacielowi ze studiów, który jako pierwszy zdecydował się
na niebieski mundur. Odwiedziłem go podczas kursu podstawowego i wtedy podjąłem decyzję, aby również wstąpić
w szeregi Policji. W zawodzie policjanta czuję się bardzo dobrze, w pracy mamy świetną atmosferę. Jestem też
zapalonym kolarzem, a praca, którą wykonuję, umożliwia mi realizację mojej pasji.
st. post. Paweł Baranek, Wydział Wywiadowczo-Patrolowy KSP (2 lata służby)

– Nie ukrywam, że służba w pododdziale antyterrorystycznym była moim marzeniem odkąd wstąpiłem w szeregi
Policji. Taką możliwość dostałem po 3 latach służby. Najpierw musiałem przejść specjalne testy sprawności fizycznej,
test psychologiczny oraz komisję lekarską. Moja kondycja nie zawiodła. Od kilku lat doskonalę się z zakresu taktyki
działań specjalnych, umiejętności strzeleckich, udzielania pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w warunkach bojowych. Co ważne, największą moją wartością są obecnie relacje, jakie panują pomiędzy członkami grupy pracującej w ekstremalnych warunkach: zaufanie, odpowiedzialność, zgranie, ścisła współpraca na każdym polu
i przyjaźń. To na pewno praca dla młodych, wysportowanych, ambitnych i pełnych pasji młodych ludzi.
oficer SPAP w Warszawie (8 lat służby)

– Jako nastolatka marzyłam, aby w przyszłości zostać pielęgniarką albo policjantką. Los chciał, że w konsekwencji wybrałam to drugie. Jednak oba te zawody miały wspólny mianownik: niesienie pomocy innym ludziom. Rozpoczynając
służbę w Policji, dowiedziałam się o sekcji przewodników psów służbowych. Już wtedy wiedziałam, że praca ta byłaby ziszczeniem moich marzeń. 1 lipca 2005 roku wstąpiłam do jedynej tak licznej komórki organizacyjnej w Polsce,
skupiającej wówczas ponad dwudziestu przewodników psów służbowych. Byłam pierwszą kobietą-przewodnikiem
w Komendzie Stołecznej Policji. Przydzielono mi wspaniałego partnera o imieniu Borys. Nasza przyjaźń trwa do dziś
i okupiona jest wspaniałymi wspomnieniami z czasu służby, jak i życia prywatnego, gdyż Borys od samego początku
zamieszkał z moją rodziną. W 2011 roku do naszego duetu dołączyła Jena. Rozpoczęłam wspaniałą przygodę - pracę
z psem specjalistycznym do wyszukiwania zapachu narkotyków. Praca przewodnika psa jest niekiedy ciężka i wymaga ode mnie dużego zaangażowania, cierpliwości, odpowiedzialności i umiejętności w kierowaniu zachowaniem zwierzęcia. Jednak daje ogromną
satysfakcję w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych. Bardzo cieszę się, że mogę spełniać się zawodowo i łączyć przyjemne z pożytecznym.
st. asp. Emilia Hyb, Sekcja Konna i Przewodników Psów Służbowych WWP KSP (12 lat służby)

– Praca w Policji spowodowała, że odnalazłam swój zawodowy cel w życiu. Z każdym rokiem w mundurze dowiaduję
się o sobie więcej, a zdobytą wiedzę o własnych talentach i możliwościach wykorzystuję w pracy. Wodniackie zamiłowania w połączeniu ze służbą w komisariacie rzecznym zaowocowały stworzeniem programu prewencyjnego,
którego głównym celem jest zmniejszenie wypadków nad wodą. Pracując w Policji jestem jednocześnie: nauczycielem, aktorem, poetką, fotografem, grafikiem, przedszkolanką, ratownikiem, przyrodnikiem, dziennikarzem….
Każdy dzień stawia przede mną nowe, ciekawe wyzwania. I choć z moją niepokorną duszą mundur czasami mnie
uwiera… nie zamieniłabym go na nic innego.
mł. asp. Kinga Czerwińska, Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie (13 lat służby)

– Wstępując do Policji chciałem podjąć nowe życiowe wyzwanie, sprawdzić się w służbie mundurowej i poznać ten
interesujący zawód. Wiedziałem i miałem świadomość tego, że z tym zawodem wiąże się ryzyko związane z charakterem i specyfiką służby, ukierunkowanej na zwalczanie i zapobieganie przestępczości, jednak pomimo tego byłem
zdecydowany na taki życiowy krok. Nie żałuję tego wyboru i z wielkim szacunkiem podchodzę do całego policyjnego środowiska. W służbie poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy z pasją podchodzą do swojej pracy. To właśnie
dzięki temu czuję się spełniony zawodowo. Przeżyłem też wiele ciekawych sytuacji w służbie, realizacji, dzięki którym zdobywałem doświadczenie i kształtowałem swoją postawę. Według mnie policjant ma dawać dobry przykład
innym i zawsze pomagać - kiedy tylko zajdzie taka potrzeba, reagować, jeśli jest świadkiem sytuacji, gdy dochodzi do
naruszenia prawa, a przy tym mieć wiele empatii dla tych, którzy w wyniku przestępczej działalności doznają różnych uszczerbków
i strat. Bycie policjantem to wielka odpowiedzialność. To z jednej strony ciekawy zawód, który z drugiej poddawany jest nieustannie
społecznej ocenie. Dlatego cały czas trzeba pokazywać, że policjanci są przyjaźni społeczeństwu i pracują na rzecz ludzi. Dla mnie
prawdziwym honorem jest bycie policjantem. Policyjny mundur to dla mnie chluba i chwała. Jestem dumny, że wybrałem ten zawód.
nadkom. Daniel Niezdropa, oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim (15 lat służby)

– Od najmłodszych lat interesowałem się motoryzacją. Samochody i motocykle to było to, co wywoływało błysk
w moim oku. Będąc na studiach, trafiłem na praktyki do Wydziału Ruchu Drogowego KSP. Wystarczyły dwa tygodnie spędzone z policjantami z warszawskiej drogówki, by skierować swoje kroki zawodowe do Policji. Okazało się,
że był to strzał w dziesiątkę. Łączę w tej pracy swoje pasje. Jazda motocyklem i samochodem, stały kontakt z techniką motoryzacyjną, a do tego praca z ludźmi, daje gwarancję satysfakcji. Praca w drogówce to nie tylko wypisywanie
mandatów kierowcom. To również możliwość ciągłego pogłębiania wiedzy na temat motoryzacji i bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Tu każdy dzień wygląda inaczej. Tu nie ma rutyny. Tutaj naprawdę nie można się nudzić!
nadkom. Marcin Sygocki, Wydział Ruchu Drogowego KSP (15 lat służby)

– Dla mnie najważniejsze jest wykonywanie znaczącej i ważnej społecznie pracy. Badania genetyczne, które przeprowadzam, umożliwiają pociągnięcie do odpowiedzialności nie tylko sprawców najpoważniejszych przestępstw - zgwałceń, zabójstw, rozbojów, ale także tych najczęściej występujących i uciążliwych
dla społeczeństwa, tj. kradzieży czy kradzieży z włamaniami. Nie ukrywam, że ważna jest dla mnie stała
i stabilna praca, zapewniona ścieżka awansu oraz możliwość wykonywania pracy zgodnej z wykształceniem
i zainteresowaniami. Nie bez znaczenia jest też dla mnie możliwość rozwoju zainteresowań oraz podnoszenia kompetencji dzięki licznym szkoleniom z zakresu kryminalistyki oraz biologii molekularnej, jak również
praca na nowoczesnej aparaturze badawczej, w znacznym stopniu zautomatyzowanej.
podinsp. Agnieszka Tatara-Miśkiewicz, kierownik Sekcji Biologii i Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KSP (16 lat służby)

– Moja praca w Policji jest równocześnie moją pasją. Wszystko za sprawą Ogniwa Konnego, do którego trafiłam
po kilku latach pracy w służbie mundurowej. Tutaj realizuję się zawodowo, ale również spełniam marzenia. Mamy
19 pięknych i odważnych koni rasy śląskiej. Z nimi nie można się nudzić. Każda służba jest ciekawa i pełna wrażeń,
a ze strony społeczeństwa często spotykamy się z życzliwością i podziwem.
asp. Anna Poślińska, Sekcja Konna i Przewodników Psów Służbowych WWP KSP (16 lat służby)

– Co daje służba w Policji? Satysfakcję przede wszystkim… mogę to stwierdzić po 25 latach w mundurze. W tym czasie miałem okazję realizować wiele interesujących zadań. Niektóre z nich utkwiły w mej pamięci... zebranie dowodów przeciwko międzynarodowemu pedofilowi, wsadzenie za kraty syna katującego matkę, konwojowanie przez
tłum kibiców znanego skoczka narciarskiego, zabezpieczenie śladu ucha pozwalającego zidentyfikować bandytę...
wszystko to mogłem zrobić dlatego, że jestem policjantem. Co jest najważniejsze w policyjnej robocie? Umieć słuchać, pomagać oraz współpracować, a także stale się rozwijać. Trzeba mieć też świadomość, że to jest służba,
w pełnym wymiarze doby, a nie zajęcie od... do. Po studiach zacząłem pracować w cywilu, jednak postanowiłem
wstąpić do Policji. Miało to nie tylko istotny wpływ na moje życie prywatne, ale wymagało również nauczenia się wielu
nowych rzeczy. Niewątpliwie przydała się znajomość języków obcych. Czym różni się prawdziwe wypełnianie zadań od przygód z telewizyjnych seriali? W realnym świecie przede wszystkim liczy się codzienna rzetelność, by dobrze uprawiać policyjne rzemiosło. Powoli
wkraczałem w kolejne kręgi wtajemniczenia, zostałem oficerem, awansowałem. Podejmowałem nowe wyzwania, zdobywałem nowe
kwalifikacje. Osiągając na swej drodze zawodowej jakiś etap, okupiony mniejszym lub większym wysiłkiem, wymagający poświęcenia
mniejszej lub większej ilości czasu, przede wszystkim czuję satysfakcję, że oto moja służba daje konkretny, wymierny wynik.
insp. Sławomir Cisowski, naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP (25 lat służby)

Komenda Stołeczna Policji - poradnik dla kandydatów
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej, a także formularz kwestionariusza osobowego i Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego
znajdziesz na stronie internetowej www.policja.waw.pl
Sekcja Doboru Kadr Komendy Stołecznej Policji, Al. Solidarności 126, 01-195 Warszawa
Tel. 22 603-24-49, 22 603-24-51, 22 603-24-53, 22 603-24-59
fax 22 603-60-99
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