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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 

2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

22 grudnia 2018 r. 
 

 W odpowiedzi na ogłoszenie pracy zamieszczone na portalu aplikuj.pl z dnia 
12.12.2018 r., nr ref. P-123 chciałbym zaproponować swoją kandydaturę do pracy na 
stanowisku policjanta. 
 Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którą ukończyłem na 
kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, uzyskując dyplom magistra.  
 Posiadam cechy wymagane w trakcie pracy w grupie. Nawiązywanie pozytywnych 
relacji ze współpracownikami, czy też praca na samodzielnym stanowisku, nie stanowią dla 
mnie problemu. Znajomość prawa i wysoka odporność na stres sprawią, że będę 
wartościowym pracownikiem.  

Cechuję się profesjonalizmem i dbam o swoją kondycję fizyczną, która w tym 
zawodzie jest niezwykle istotna. Jestem zorganizowany i mam świadomość konieczności 
ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Posiadam zapał połączony z wytrwałością w 

dążeniu do celów.  
 Pracując kilka lat w zawodzie, zapoznałem się z zasadami funkcjonowania służby 
publicznej. Nie boję się odpowiedzialności, która wiąże się ze stanowiskiem, o które się 
ubiegam. Praca policjanta nie jest mi straszna, gdyż uzbrojony jestem w cierpliwość i duże 
zasoby samokontroli. 
 Sumienność i pracowitość to moje podstawowe cechy. Posiadam czarny pas w karate 
Ashihara. Rekreacyjnie interesuję się również innymi sportami walki. Moje zainteresowania 
nauczyły mnie opanowania i samodzielności. Ponadto, pragnę nadal się rozwijać oraz 
zdobywać nowe doświadczenia. 
 Posiadane przeze mnie umiejętności, a także moje preferencje zawodowe w pełni 
pokrywają się z wymaganiami, stawianymi kandydatom na stanowisko policjanta. Gwarantuje 
to z mojej strony efektywność w pracy na tym stanowisku. Z przyjemnością stawię się na 

rozmowę kwalifikacyjną, aby szerzej przedstawić moją kandydaturę. 
 

Z poważaniem: 
Aleksander Kowalski 

 

 

Komenda Miejska Policji w 
Warszawie  
ul. Kolejowa 3 
00-100 Warszawa 

https://www.aplikuj.pl/cv/wzory-listow-motywacyjnych/wzor-listu-motywacyjnego-dla-policjanta
https://www.aplikuj.pl/cv/wzory-listow-motywacyjnych/wzor-listu-motywacyjnego-dla-policjanta

