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I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM!
Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, zachęca do wstąpienia w szeregi
mikołowskich mundurowych. Jeśli zawsze chciałeś pomagać ludziom, jesteś człowiekiem odważnym,
uczciwym, który ma potrzebę służby Polsce i Polakom, który wie czym jest honor i jest otwarty na
świat - możesz zostać policjantem!
Jeśli świadomość, że ktoś może czekać na Twoją pomoc motywuje Cię do działania- zostań mikołowskim Policjantem. Kogoś
takiego właśnie potrzebujemy. Dziś Policja to profesjonalna i w pełni przygotowana formacja służąca społeczeństwu i
przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Na wszystkich kandydatów czeka trudna i odpowiedzialna służba, pełna wyzwań i emocji oraz braku monotonii, których nie
zapewni żadna inna praca w cywilu. Służba, która daje stabilizację, przyzwoite zarobki, możliwość awansu oraz prawo do
wcześniejszej emerytury.
Komendant Główny Policji jeszcze w 2018 roku wyznaczył trzy terminy przyjęć do służby w Policji dla województwa śląskiego,
tj.:
24 września
7 listopada
27 grudnia
Dlaczego powinieneś wybrać służbę w Policji ?
oferujemy stabilność zatrudnienia z przejrzystym systemem awansowania
dajemy możliwość uzyskania uprawnień emerytalnych po 25 latach służby i osiągnięciu 55 lat życia,
przez cały okres zatrudnienia proponujemy następujące warunki ﬁnansowe:
1) w trakcie szkolenia podstawowego uposażenie w kwocie 2.270 zł brutto (1.899 zł netto) oraz zakwaterowanie i
wyżywienie w szkole Policji przez 6 miesięcy,
2) po zakończeniu kursu zawodowego podstawowego 3.378 zł brutto (2.769 zł netto)
3) w 2019 planowane są kolejne podwyżki uposażenia dla funkcjonariuszy Policji,
stosujemy system dodatków za kolejne stopnie policyjne,
jak również dodatek z tytułu wysługi lat,
przyznajemy nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję, oraz nagrody motywacyjne czy jubileuszowe,
dbamy o wygląd policjantów - coroczna „mundurówka” czyli dodatkowe środki ﬁnansowe na uzupełnienie
umundurowania służbowego,
oraz o ich efektywny wypoczynek - coroczne doﬁnansowanie do wypoczynku policjanta,
gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby (zależne od ilości
kilometrów),
wypłacamy ryczałt za brak mieszkania,

a w momencie kupna lub budowy domu deklarujemy doﬁnansowanie.
Każdy policjant ma możliwość:
- dokształcania się, w tym korzystania z bogatej oferty kursów specjalistycznych realizowanych w szkołach Policji,
- skorzystania co roku z płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych,
- korzystania z urlopów dodatkowych,
- pobrania zasiłku na zagospodarowanie się, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z
dodatkami o charakterze stałym, który przysługuje w związku z mianowaniem na policjanta w służbie stałej.
Przypominamy, że każdy w czwartek w mikołowskiej komendzie do godziny 18:00 pełnione są dyżury przez pracowników
Zespołu Kadr i Szkolenia. Wszystko po to, aby umożliwić zainteresowanym służbą w Policji, uzyskanie niezbędnych informacji
oraz złożenie dokumentów aplikacyjnych.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo TUTAJ.
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