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Warszawa, grudzień 2018 r.

Trzymacie właśnie w rękach numer specjalny miesięcznika „Policja 997”, którego zadaniem jest przybliżenie

potencjalnym kandydatom do służby ciekawych, choć mniej znanych aspektów policyjnego rzemiosła. Z pewnością

wiele osób, zastanawiając się nad wstąpieniem w nasze szeregi, ma już jakiś obraz tej formacji. Jednak niemal
na pewno jest on niepełny, gdyż nie wszystkie aspekty naszej pracy są powszechnie znane. Jako jedna z niewielu

organizacji oferujemy naprawdę szerokie spectrum specjalizacji, w których poszukujemy fachowców. Policja to przecież

nie tylko służba patrolowa, dzielnicowi czy antyterroryści. W zasadzie można zaryzykować stwierdzenie, że niemal

każdy może znaleźć w niej coś dla siebie.

Zastosowanie w artykułach języka potocznego, formuła i oprawa graficzna tego numeru celowo są inne niż

dotychczas. W założeniu ma on bowiem stanowić materiał promocyjny pomocny w procesie doboru kadrowego,

realizowanego w Państwa jednostkach. Na kolejnych stronach przedstawiamy wybrane policyjne specjalności, które –
mam nadzieję – pozwolą potencjalnym kandydatom szerzej spojrzeć na tę największą w kraju formację mundurową

i być może podjąć decyzję o związaniu swojego zawodowego życia właśnie z nią. Nie jest to wprawdzie pełny jej obraz, gdyż na kilkudziesięciu stronach
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nie sposób opisać wszystkiego, czym zajmuje się Policja, jednak dokonując selekcji kierowaliśmy się chęcią przedstawienia tych specjalności, które w największym
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stopniu pozwalają łączyć pracę z pasją. Nie opisywaliśmy m.in. policji sądowej, roli dyżurnych jednostek czy tzw. konwojówki. Jednak dokonany przez Redakcję
wybór specjalności jest na tyle szeroki, że powinien zainspirować osoby szukające swojej drogi zawodowej do zastanowienia się nad proponowaną przez Policję
ofertą pracy. Żywię nadzieję, że treści zawarte w tym wydaniu zachęcą potencjalnych kandydatów do zgłębienia wiedzy o wybranej specjalności u policjantów
i pracowników komórek doboru kadrowego, którzy wyczerpująco odpowiedzą na wszystkie pytania.

Co zyskają ci, którzy zdecydują się wstąpić w nasze szeregi? Przede wszystkim stałość zatrudnienia, korzystny system emerytalny i możliwość pomocy drugiemu

człowiekowi w trudnych, życiowych sytuacjach. Służba to również przygoda – każdy dzień przynosi nowe doświadczenia, pozwala też poznawać nowych ludzi.

Jako formacja dbamy o zdrowie i sprawność fizyczną naszych funkcjonariuszy niezależnie od tego, na jakim stanowisku pracują. Pięć szkół policyjnych zapewnia

też intensywne szkolenia w wybranych specjalizacjach i pozwala stale podnosić swoje kwalifikacje. Stanowimy ponadstutysięczną rodzinę osób wzajemnie

wspierających się w realizacji powierzonych zadań. Jednak żeby się o tym przekonać, trzeba do nas dołączyć. Zapewniam, że warto.
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