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I. Jesteś idealnym kandydatem do służby w Policji, jeśli:  

1. Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie. 

2. Posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych 

szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować.  

3. Dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach 

o ochronie informacji niejawnych.  

4. Posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej - w przypadku osób podlegających 

kwalifikacji wojskowej. 

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. 

5. Posiadasz polskie obywatelstwo. 

Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu 

rekrutacyjnego. 

6. Posiadasz nieposzlakowaną opinię.  

7. Nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe. 

8. Korzystasz z pełni praw publicznych.  

 

II. Jeśli spełniasz powyższe wymogi, musisz przygotować następujące 

dokumenty:  

• podanie o przyjęcie do służby w Policji (skierowane do Komendanta Wojewódzkiego 

Policji we Wrocławiu);  

• wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (część „A” i „B”);  

• 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 w służbie (oryginały 

dokumentów do wglądu);  

• książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do 

wglądu); 

 • dowód osobisty (przedkładany wyłącznie do wglądu); 

• Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego – wypełniony dokument kandydat składa 

w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. 
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III. Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego 

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu organizuje Dni 

Otwarte, które mają na celu propagowanie zawodu policjanta. W spotkaniach uczestniczyć 

mogą osoby zainteresowane służbą w Policji.  

Podczas spotkań kandydaci mogą zapoznać się z procedurą rekrutacji do służby w Policji, 

poznają specyfikę pracy policjantów, możliwości i kierunki rozwoju zawodowego oraz szkoleń 

w Policji.  

Spotkania odbywają się cyklicznie co poniedziałek od godziny 11:00 w siedzibie Wydziału 

Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1.  

Każdy z kandydatów, który będzie na w/w spotkaniu, może również wziąć udział w zajęciach 

sportowych przygotowujących do testu sprawności fizycznej, które odbywają się w hali 

sportowej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 14 w dniu spotkania od godziny 13:00. 

Ponadto, zajęcia sportowe przygotowujące do testu sprawności fizycznej odbywają się również 

we wtorki oraz czwartki w godzinach od 8:00 do 9:00. 

Podczas zajęć istnieje możliwość poprawy swojej techniki, a także kondycji (warunkiem 

wzięcia udziału w zajęciach jest posiadanie stroju sportowego). 

Więcej informacji pod numerem telefonu: (0-71) 340 40 44.  

 

IV. Etapy postępowania kwalifikacyjnego: 

Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego, kandydat do służby w Policji powinien mieć 

ze sobą dokument potwierdzający jego tożsamość – brak tego dokumentu nie pozwala na 

dalszy udział w postępowaniu. 

 

1. Pierwszym etapem przystąpienia do rekrutacji – postępowania kwalifikacyjnego jest 

złożenie wymaganych dokumentów m.in. kwestionariusza osobowego wraz z podaniem 

o przyjęcie do służby w Policji. 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w dni 

powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w: 

• punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we 

Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33,  

 

• w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy 

ul. Połbina 1, 

 

• w siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego: 

✓ w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, Legnicy oraz 

Wałbrzychu, 

✓ w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, 

Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, 

Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, 

Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi. 
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Rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły – dokumenty można składać 

w dowolnym terminie. 

Złożone dokumenty nie są odsyłane. 

 

2. Ocena i sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów: 

Złożone dokumenty podlegają ocenie przez komórki do spraw doboru pod względem ich 

zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych zawartych 

w kwestionariuszu osobowym podlega sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych 

oraz zbiorach danych prowadzonych przez organy władzy publicznej, w szczególności 

w Krajowym Rejestrze Karnym i Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji 

Ludności. 

Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużenia postępowania 

kwalifikacyjnego. 

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do odmowy poddania 

kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo odstąpienia od jego prowadzenia. 

 

3. Po etapie weryfikacji złożonych dokumentów czekają Cię: 

• test wiedzy, który ma charakter rankingowy (kandydat bez względu na uzyskaną liczbę 

punktów będzie kierowany na kolejny etap): 

 √ 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; 

Przykładowa baza pytań dostępna jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji 

w Szczytnie: 

https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji 

 

• test sprawności fizycznej:  

 √ musisz pokonać tor przeszkód w określonym czasie – maksymalnie w ciągu 1,41 

minut, 

 √ tor przeszkód oraz normy czasowe są jednakowe dla kobiet i mężczyzn, 

 √ możesz zdobyć 60 punków (minimum potrzebne do zaliczenia to 43 punkty). 

Do testu sprawności fizycznej zostaniesz dopuszczony po okazaniu zaświadczenia lekarskiego 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawionego 

nie wcześniej niż 14 dni przed dniem przystąpienia do testu. 

Informację dotyczącą zakresu i sposobu przeprowadzania testu sprawności fizycznej oraz 

sposób oceny jego wyników przedstawiony został w Załączniku nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania 

kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 432 ze zm.). 

https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji
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W ramach przygotowań do testu sprawnościowego możesz obejrzeć film instruktażowy 

przedstawiający test sprawności stosowany wobec kandydatów do służby w Policji. 

http://praca.policja.pl/ftp/filmy/Test_sprawnosci_fizycznej.mp4 

 

4. Jeśli zaliczysz oba testy, zostaniesz zaproszony na:  

 

• test psychologiczny Multiselect-R: 

 √ na tym etapie możesz zdobyć maksymalnie 60 punktów; 

Test psychologiczny przeprowadzany jest przez psychologa metodą MultiSelect-R i składa się 

badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem oraz podsumowania 

wyników badania i rozmowy. 

Wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez rok od dnia jego przeprowadzania. 

• rozmowę kwalifikacyjną z komisją, w trakcie której: 

 √ będą oceniane:  

- umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami – w zakresie od 4 do 

16 punktów,  

- motywacja do podjęcia służby w Policji – w zakresie od 5 do 20 punktów, 

- społeczna postawa wobec ludzi – w zakresie od 4 do 16 punktów, 

 - umiejętność autoprezentacji – w zakresie od 2 do 8 punktów, 

 √ możesz zdobyć maksymalnie 60 punktów (minimum do zaliczenia wynosi co 

najmniej 36 punktów), 

 √ o wyniku rozmowy zostaniesz poinformowany niezwłocznie po podliczeniu 

punktacji. 

 

Czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej nie powinien przekroczyć 30 minut. 

 

Jeżeli Twoje wyniki są pozytywne: 

• czeka Cię ustalenie przez komisję lekarską Twojej zdolności fizycznej i psychicznej 

do służby w Policji; 

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na 

podstawie których komisja lekarska (podległa ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych) oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji. 

Dolnośląska Rejonowa Komisja Lekarska mieści się we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 

37/39. 

http://praca.policja.pl/ftp/filmy/Test_sprawnosci_fizycznej.mp4
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• następnie zostanie przeprowadzone postępowanie sprawdzające, związane ze 

złożeniem Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego – ma ono na celu ustalenie, czy możesz 

uzyskać dostęp do informacji niejawnych;  

 

Nieuzyskanie dostępu do informacji niejawnych jest równoznaczne z zakończeniem 

postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.  

 

Policjant w toku realizowanych czynności służbowych niejednokrotnie ma dostęp do 

informacji niejawnych i prawo takiego dostępu musi być potwierdzone udokumentowanymi 

procedurami. Postępowanie sprawdzające prowadzą wyspecjalizowane komórki do spraw 

ochrony informacji niejawnych.  

Czas trwania postępowania sprawdzającego określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742). 

 

Dodatkowe punkty uzyskasz za:  

• wykształcenie wyższe (magister, magister inżynier lub równorzędne) o kierunku 

przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe 

lub bezpieczeństwo wewnętrzne) – 8 punktów; 

• wykształcenie wyższe (magister, magister inżynier lub równorzędne) o kierunku innym 

niż wyżej wymienione – 6 punktów; 

• wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier lub równorzędne) – 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.  

 

Dodatkowe punkty za Twoje hobby i umiejętności:  

• tytuł 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 płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych – 

2 punkty;  

• uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty;  

• posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” – 2 punkty.  

  

System punktowy i lista rankingowa 

Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne, zostaniesz 

umieszczony na liście rankingowej.  
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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 punktów; 

• kolejność na liście kandydatów do służby kandydatów ustala się w zależności od łącznej 

liczby uzyskanych punktów – od największej do najmniejszej; 

• w przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów, zostaniesz przyjęty do 

służby w Policji.  

 

Natomiast, gdy zabraknie Ci punktów, masz szansę zostać przyjęty w kolejnych terminach 

doborów, jednak nie później niż w terminie do dnia upływu ważności badania 

psychologicznego lub rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

System punktowy oceny etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz preferencji z tytułu 

posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia oraz posiadanych przez niego 

umiejętności: 

Lp. Etap postępowania kwalifikacyjnego 
Maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania 

1 Test wiedzy 40 

2 Test sprawności fizycznej 60 

3 Test psychologiczny 60 

4 Rozmowa kwalifikacyjna 60 

  Łącznie punktów  220 

 

Lp. Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia 
Liczba 

punktów 

1 

Tytuł  zawodowy  magistra,  magistra  inżyniera  lub  równorzędny  w 

zakresie  przydatnym  do służby  w Policji:  prawa,  administracji, 

ekonomii,  bezpieczeństwa  narodowego  lub  bezpieczeństwa wewnętrznego 

8 

2 
Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w innym zakresie niż 

wymieniony w lp. 1 
6 

3 Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 4 

4 

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) 

4 
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Lp. Preferencje z tytułu posiadanych umiejętności 
Liczba 

punktów 

1 Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego 4 

2 

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, 

strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, 

nurkowania oraz sportów motorowodnych 

4 

3 

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w 

dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac 

podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi 

motorowej 

2 

4 Posiadanie prawa jazdy kategorii "A" lub "C" 2 

 

 

V. Przydatne informacje 

 

Jak przejść rozmowę kwalifikacyjną do służby w Policji oraz zdać test wiedzy? 

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 ustawę 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.  

Wato zwrócić uwagę na właściwie dobrany strój – to on jest pierwszą wizytówką. 

 

Czy bez dobrej formy można zostać policjantem?  

Test sprawności fizycznej (TSF) jest w miarę krótki, ale bardzo intensywny. Może to być duży 

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. 
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Chcąc bez problemu zaliczyć w zadawalającym czasie TSF, warto rozpocząć treningi 

przynajmniej 10 tygodni wcześniej.  

 

TSF polega na: 

• okrążaniu stojaków, 

• wykonaniu przewrotów w przód i w tył, 

• przeniesieniu manekina, który waży 28 kg, 

• pokonaniu płotków lekkoatletycznych,  

• rzutach piłką lekarską o masie 3 kg, 

• wykonaniu skłonów tułowia z piłką lekarską o masie 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, warto pamiętać 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.  

Jeśli nie przeszedłeś testu sprawności fizycznej postępowanie kwalifikacyjne do służby 

w Policji zostaje zakończone z dniem, w którym uzyskałeś negatywny wynik z tego testu.  

 

Ponowne możesz przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego dopiero po upływie 6 miesięcy 

od dnia, w którym miał miejsce test.  

 

Jak się przygotować do testu MultiSelect-R i do rozmowy z policyjnym psychologiem? 

Warto wiedzieć, że ta część procedury kwalifikacyjnej przeprowadzana jest w Sekcji 

Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, która znajduje się we Wrocławiu 

na ul. Połbina 1.  

MultiSelect-R 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 oceniane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność 

oraz postawy w pracy.  

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. Przed przystąpieniem do badania w ciągu 24 godzin nie powinno się też spożywać 

alkoholu oraz środków, które działają podobnie do niego.   

 

Jeśli uzyskałeś negatywny wynik podczas testu MultiSelect-R musisz ponownie przystąpić do 

postępowania kwalifikacyjnego. Możesz to zrobić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy 

od dnia przeprowadzenia tego etapu postępowania. 
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Przeszedłeś procedurę kwalifikacyjną i co dalej? 

Zostaniesz mianowany na policjanta w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po przyjęciu 

do służby w Policji zostaniesz skierowany na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze 

szkół policyjnych tj. Szkół Policji: Katowice, Legionowo, Piła, Słupsk lub Wyższa Szkoła 

Policji w Szczytnie.  

Szkolenie trwa około pół roku. Szkolenie ma na celu przygotowanie do wykonywania zadań 

służbowych na poziomie podstawowym i kończy się egzaminem końcowym.  

Kursant w czasie szkolenia podstawowego (bez wysługi lat) razem z dodatkiem za stopień 

policyjny w randze posterunkowego otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 2790,- zł tj. 

około 2300,- zł netto. 

Po ukończeniu szkolenia podstawowego czeka Cię adaptacja zawodowa tzn. zostaniesz 

czasowo delegowany do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu lub 

w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy, gdzie będziesz musiał odbyć 

63 służby, w tym 2 dni zajęć szkoleniowych. Z adaptacji zawodowej zwolnieni są policjanci 

mianowani na określone stanowiska w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu lub 

w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy.  

Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, 

nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez 

masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw 

dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych 

realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.  

Wynagrodzenie brutto po ukończeniu szkolenia podstawowego (bez wysługi lat) wraz 

z dodatkiem za stopień policyjny wzrasta do 3948,- zł brutto. 

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, np. referenta, pomocnika dyżurnego, przewodnika psa 

służbowego, kontrolera ruchu drogowego, dzielnicowego.  

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. Podczas kwalifikacji policjantów do udziału w takich kursach brane są pod 

uwagę: charakter wykonywanych obowiązków służbowych oraz specyfika pracy.  

Po upływie 3 lat zostaniesz mianowany w służbie 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 daje 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.   
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Jeśli nie posiadasz wyższego wykształcenia, istnieje możliwość skierowania na studia 

stacjonarne lub niestacjonarne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunkach: 

bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia), informatyka (studia I stopnia) oraz 

kryminologia (studia I i II stopnia), dzięki czemu możesz uzupełnić wykształcenie i uzyskać 

tytuł zawodowy licencjata na studiach I stopnia lub magistra realizując studia II stopnia. 

Ponadto osoby, które przeszły pozytywnie procedurę doboru do służby w Policji tj. zostało 

wobec tych osób zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i znajdują się 

na liście kandydatów do służby w Policji, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego oraz złożyły oświadczenie dotyczące chęci 

uczestnictwa w rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie mogą, w ramach 

limitów miejsc przyznanych Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podjąć naukę 

na studiach stacjonarnych I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji.  

Ukończenie studiów umożliwia absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego 

pozytywny wynik stanowi podstawę do mianowania go na pierwszy stopień oficerski  

w korpusie oficerów młodszych Policji. Absolwent studiów nabywa wiedzę, umiejętności 

i kompetencje do wykonywania zadań służbowych na specjalistycznych oraz samodzielnych 

stanowiskach służbowych, na niższych szczeblach kierowniczych oraz podstawowych 

stanowiskach zarządzania jednostkami Policji, a w perspektywie – na najwyższych 

stanowiskach kierowniczych w Policji. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Wyższej Szkoły 

Policji w Szczytnie. 

https://www.wspol.edu.pl/g/rekrutacja 

 

Służba w Policji zapewnia: 

• możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego, 

• gwarancję stałych warunków pracy, 

• ciekawą pracę, 

• możliwość rozwoju zawodowego, 

• różnorodny system szkoleń, 

• precyzyjny system wynagrodzenia (m. in. 13-sta pensja, równoważnik za 

umundurowanie), 

• rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla 

funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów 

dojazdu do pracy), 

• po 25 latach służby i ukończeniu 55 roku życia nabycie praw emerytalnych. 

 

 

 

 

https://www.wspol.edu.pl/g/rekrutacja


12 

VI. Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać: 

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl), 

- stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 

(www.dolnoslaska.policja.gov.pl), 

- w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa 

dolnośląskiego; 

- pod numerami telefonu Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji 

we Wrocławiu:  (0-71) 340 40 44, (0-71) 340 34 47, (0-71) 340 48 56, (0-71) 340 34 53. 

- wysyłając wiadomość e-mail na adres: dobor@wr.policja.gov.pl. 

 

Podstawy prawne 

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji: 

• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie 

postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie 

do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 742), 

• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2019 poz. 345 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 

2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby 

w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Służbie Ochrony Państwa (Dz. U z 2018 r. poz. 2035), 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. 

poz. 1000 ze zm.). 

 

NOTATKI 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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……..………………………………………………………………………………………….. 

http://www.policja.pl/
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/

