Jak zostać policjantem?
Dla tych, którzy chcą robić w Ŝyciu coś poŜytecznego, czuć wyjątkowość swojej
profesji i mieć stałość zatrudnienia Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą
propozycję – moŜesz zostać policjantem.
Jeśli zechcesz z nami pracować, to tworząc razem 100 tysięczną formację, będziemy
odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.
To zawód dla ludzi z pasją. DuŜo wymagający i duŜo dający w zamian. Spróbuj, bo
naprawdę warto.
Co trzeba zrobić, aby słuŜyć w Policji? Oto szybki sposób na przejście wymaganych
procedur. Trzymamy kciuki za sukces.
Kto ma szansę na słuŜbę w Policji?
KaŜdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
•
•
•
•
•
•

•
•

posiadać polskie obywatelstwo,
posiadać nieposzlakowaną opinię,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe,
korzystać z pełni praw publicznych,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do słuŜby w formacjach
uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie słuŜbowej, której gotów jest się
podporządkować,
dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek
do słuŜby wojskowej.
Wykaz numerów telefonicznych do komórki doboru jest dostępny na stronie
internetowej: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl w zakładce – słuŜba i praca
w Policji.

Jak rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne do słuŜby w Policji ?
•

Ogłoszenie Komendanta Głównego Policji - rozpoczyna procedurę rekrutacji.
W ogłoszeniu podaje się terminy i limity przyjęć do słuŜby w Policji na dany rok
kalendarzowy.
ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
1. ZłoŜenie wymaganych dokumentów:
-

podania o przyjęcie do słuŜby,
kwestionariusza osobowego kandydata do słuŜby (część A i B),
kserokopii dokumentu stwierdzającego wymagane wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),
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-

-

kserokopie świadectw pracy lub słuŜby z poprzednich miejsc pracy lub słuŜby,
jeŜeli wcześniej kandydat do słuŜby pozostawał w stosunku pracy lub
w słuŜbie (oryginały dokumentów do wglądu),
ksiąŜeczkę wojskową z wpisem o przeniesieniu do rezerwy (do wglądu),
dowód osobisty (do wglądu).

Ponadto, jeśli kandydat posiada:
tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa
wodnego, nurkowania, sportów motorowodnych,
uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
uprawnienia w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych
prawo jazdy kategorii „A” lub „C”,
winien złoŜyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie
uprawnień spośród wyŜej wymienionych (oryginały dokumentów do wglądu).
2. Test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa
publicznego.
3. Test sprawności fizycznej - zaliczenie następuje po pokonaniu sprawnościowego
toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1.41 sek. Test ma na celu ocenę
motoryki kandydata do słuŜby w Policji.
4. Test psychologiczny - bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe
kandydata do słuŜby w Policji,
5. Rozmowa kwalifikacyjna – ma na celu poznanie i ocenę społecznych postaw
kandydata wobec ludzi, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu,
autoprezentację kandydata oraz motywację do podjęcia słuŜby w Policji.
6. Komisja lekarska - ocenia zdolność fizyczną i psychiczną kandydata do słuŜby
w Policji.
7. Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych
zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do słuŜby w Policji,
8. Postępowanie sprawdzające przeprowadzane w celu ustalenia, czy kandydat daje
rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych
Jeśli jesteś zdecydowany to:
Przygotuj komplet wymaganych dokumentów:
•
•

•

podanie o przyjęcie do słuŜby w Policji skierowane do Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji. W podaniu uzasadnij, dlaczego chcesz zostać policjantem,
wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B); druk kwestionariusza
znajdziesz w kaŜdej komendzie miejskiej lub powiatowej Policji oraz na policyjnych
stronach internetowych,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz
kwalifikacje zawodowe (oryginały przynieś ze sobą do wglądu),
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•

kserokopie świadectw pracy lub słuŜby z poprzednich miejsc pracy lub słuŜby,
jeŜeli wcześniej byłeś zatrudniony na umowę o pracę lub pełniłeś słuŜbę w innej niŜ
Policja formacji (oryginały tych dokumentów przynieś do wglądu),

Oprócz kserokopii składanych dokumentów i ich oryginałów do wglądu, naleŜy mieć
ze sobą dowód osobisty oraz ksiąŜeczkę wojskową z wpisem o przeniesieniu do rezerwy.
Dokumenty naleŜy składać osobiście w kaŜdy poniedziałek i wtorek danego
tygodnia (oprócz świąt państwowych), w godz. 8.00-14.00 w Sekcji Doboru Wydziału
Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie - teren Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie
z siedzibą w Zaczerniu 124, budynek D, pok. nr 7).
W momencie złoŜenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.
Na kaŜdym etapie postępowania kwalifikacyjnego musisz legitymować się dowodem
osobistym - brak tego dokumentu nie pozwoli Ci na dalszy udział w procedurze.
Kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. Test wiedzy
Obawiasz się testu wiedzy? Nie ma do tego powodu. Po pierwsze nie jest trudny, a poza tym
moŜesz przygotować się do niego korzystając z bazy pytań zamieszczonej na stronie
internetowej Komendy Głównej Policji. Test ten składa się z 40 pytań. Za kaŜdą prawidłową
odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej,
wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, Ŝe kaŜdy kandydat przechodzi
do kolejnego etapu bez względu na ilość zdobytych z testu punktów. PrzyłóŜ się solidnie do
tego etapu, bowiem liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała ogromny wpływ
na Twoje miejsce w ostatecznym rankingu.
Baza pytań na stronie: http://praca.policja.pl
w zakładce słuŜba i praca w policji.

lub

http://podkarpacka.policja.gov.pl

2. Test sprawności fizycznej
Przystępując do tego testu musisz mieć dodatkowo przy sobie:
•
•

aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testu sprawności fizycznej.
Zaświadczenie zachowuje waŜność 14 dni kalendarzowych od dnia wydania,
strój i obuwie sportowe.

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód
w czasie nieprzekraczającym 1 minuty 41 sek. Test ma na celu ocenę motoryki kandydata.
Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet
jak i dla męŜczyzn. Wyniki zostają przeliczone na punkty.
Gdyby nie udało Ci się zaliczyć testu sprawności fizycznej – postępowanie kwalifikacyjne
prowadzone wobec Ciebie zostaje przerwane. Po 6 miesiącach od dnia przerwania
postępowania moŜesz przystąpić po raz kolejny do procedury doboru, co wiąŜe się
z ponownym złoŜeniem kompletu dokumentów.
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3. Badania psychologiczne
Badania psychologiczne przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich
Policji. Badania te określą Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do słuŜby
w Policji. Test psychologiczny przeprowadzany jest metodą MultiSelect i składa się z dwóch
części: indywidualnego badania kandydata, które odbywa się przed komputerem oraz
rozmowy z psychologiem. Za test psychologiczny moŜesz uzyskać od 1 do 60 punktów.
W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność,
postawa w pracy.
Gdyby okazało się, Ŝe uzyskałeś negatywny wynik testu psychologicznego – to do kolejnego
postępowania kwalifikacyjnego moŜesz przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 12 miesięcy
od dnia przeprowadzenia tego etapu.
4. Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna przebiega w miłej i przyjemnej atmosferze. Jesteś oceniany przez
co najmniej 2 osobową komisję. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciele komórki
ds. doboru kandydatów do słuŜby oraz funkcjonariusz słuŜby prewencyjnej. Jej celem jest
bliŜsze poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia słuŜby. Zaliczasz ten etap
postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyskasz od 36 do 60 punktów.
Jeśli rozmowa wypadnie pomyślnie i etap zostanie zaliczony, to zostaniesz skierowany na
kolejny etap. W przeciwnym wypadku postępowanie kwalifikacyjne zostaje przerwane.
Ponownie moŜesz ubiegać się o przyjęcie do słuŜby w Policji po 6 miesiącach od daty
przerwania postępowania.
5. Komisja lekarska
W ramach tego etapu zostaniesz poddany specjalistycznym badaniom lekarskim, na
podstawie których Wojewódzka Komisja Lekarska MSW oceni Twoją psychiczną i fizyczną
zdolność do słuŜby w Policji.
6. Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych
zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do słuŜby.
Na tym etapie postępowania kwalifikacyjnego zostaniesz sprawdzony w bazie danych KSIP,
którą posługuje się Policja oraz w ewidencji PESEL. Ponadto zostanie wysłane zapytanie
o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego.
7. Ankieta bezpieczeństwa osobowego
W stosownym czasie zostaniesz równieŜ poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa
osobowego. Druk moŜesz pobrać ze strony internetowej KWP w Rzeszowie w zakładce
SłuŜba i praca w Policji lub bezpośrednio z jednostki Policji.
ZłoŜenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania
sprawdzającego, o którym mowa w Ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia
5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). Postępowanie ma na celu ustalenie, czy
kandydat moŜe uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem
bezpieczeństwa".
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8. Lista kandydatów
PoniŜej odnajdziesz informację jak punktowane są poszczególne etapy postępowania
kwalifikacyjnego, ile moŜna uzyskać punktów na kaŜdym etapie i jak powstają listy
kandydatów.
Test wiedzy – max 40 punktów
Test sprawności fizycznej – max 60 punktów
Test psychologiczny – max 60 punktów
Rozmowa kwalifikacyjna - max 60 punktów
Wykształcenie:
•

•
•
•

średnie(ukończenie liceum ogólnokształcącego 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) – 2 punkty
wyŜsze (licencjat, inŜynier) – 4 punkty
wyŜsze (mgr) – 6 punktów
wykształcenie wyŜsze (mgr) o kierunku przydatnym dla słuŜby w Policji (prawo,
administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne)
– 8 punktów

Dodatkowe preferencje:
•
•
•
•

tytuł ratownika lub ratownika medycznego – 4 punkty
uprawnienia instruktora sporów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa
wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty
uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie płetwonurkowania lub
wykonywania prac podwodnych oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej
– 2 punkty
prawo jazdy kategorii „A” lub „C” – 2 punkty

Uwaga!
Punkty z poszczególnych obszarów preferencji sumują się, natomiast nie sumują się punkty
w obrębie danego obszaru.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania podczas postępowania kwalifikacyjnego
to 240 !!!
Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania
kwalifikacyjnego oraz punkty preferencyjne są sumowane. Kandydaci umieszczeni zostają na
liście rankingowej w kolejności uzaleŜnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.
Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne zostaniesz
umieszczony na liście rankingowej. W przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość
punktów, zostaniesz przyjęty do słuŜby w Policji.
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Natomiast w przypadku, gdy zabraknie Ci punktów, masz szansę zostać przyjęty
w kolejnych terminach, jednak tylko do momentu upływu waŜności testu psychologicznego
MULTISELECT (test ten zachowuje waŜność przez 12 miesięcy od daty badania).
W dalszym ciągu decydować o tym będzie suma uzyskanych przez Ciebie punktów.
UWAGA!!!
Jeśli zrezygnujesz w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z udziału w nim
i będziesz chciał ponownie złoŜyć wymagane dokumenty to niestety, ale będziesz musiał
poczekać 12 miesięcy, licząc od dnia rezygnacji.
Podsumowując: postępowanie kwalifikacyjne do słuŜby w Policji składa się z etapów
niepunktowanych (złoŜenie dokumentów, sprawdzenie dokumentów, rozmowa wstępna
i komisja lekarska) oraz punktowanych (test wiedzy, test sprawności fizycznej,
test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna).
Po przyjęciu do słuŜby pojedziesz na ok. 5,5 miesiąca na szkolenie zawodowe
podstawowe do jednej ze szkół policyjnych (np. WyŜsza Szkoła Policji w Szczytnie, Centrum
Szkolenia Policji w Legionowe, Szkoła Policji w Katowicach), gdzie będziesz zgłębiał tajniki
zawodu policjanta.
Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz
czasowo oddelegowany do pełnienia słuŜby w oddziale prewencji Policji. Czas delegowania
wynosi 49 dni, czyli będziesz musiał odbyć 37 słuŜb. Celem adaptacji zawodowej jest
podniesienie praktycznych umiejętności słuŜbowych, nabytych podczas szkolenia
zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów
waŜnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów
konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań
pododdziałów zwartych Policji.

A potem - do słuŜby we wskazanej przez Ciebie jednostce.
ZOSTAŁEŚ PRZECIEś POLICJANTEM !!!

Podstawy prawne regulujące dobór do słuŜby w Policji:
 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz.U. 2007, Nr 43, poz.277 ze zmianami),
 rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do słuŜby
w Policji (DZ. U. z 2012 r., poz. 432 ze zmianą),
 ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz.
1228),
 rozporządzenie MSWiA z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości
i trybu postępowania komisji lekarskich podległych MSWiA (Dz.U. Nr 79, poz. 349
ze zmianami),
6

 rozporządzenie MSWiA z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez
Policję informacji o osobach (Dz. U. Nr 170 poz. 1203),
 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.
Nr101, poz. 926, z późn. zm).
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