
Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Wymagania w zakresie wykszta∏cenia, kwali-
fikacji zawodowych i sta˝u s∏u˝by, jakim powinni odpo-
wiadaç policjanci na stanowiskach komendantów Poli-
cji i innych stanowiskach s∏u˝bowych, okreÊlajà tabele
wymagaƒ stanowiàce za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o stanowi-
skach s∏u˝bowych oraz o grupach zaszeregowania
tych stanowisk, nale˝y przez to rozumieç stanowiska
s∏u˝bowe i grupy zaszeregowania stanowisk s∏u˝bo-
wych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad
otrzymywania i wysokoÊci uposa˝enia zasadniczego
policjantów, dodatków do uposa˝enia oraz ustalania
wys∏ugi lat, od której jest uzale˝niony wzrost uposa˝e-
nia zasadniczego.

§ 2. 1. Warunkiem mianowania lub powo∏ania po-
licjanta na stanowisko s∏u˝bowe komendanta Policji
lub jego zast´pcy, dowódcy oddzia∏u lub jego zast´p-
cy, a tak˝e na stanowisko kierownika komórki organi-

zacyjnej lub jego zast´pcy, zaszeregowane do grupy
uposa˝enia zasadniczego od „18” do „12”, jest posia-
danie przez niego wykszta∏cenia wy˝szego z tytu∏em
zawodowym magistra lub innym równorz´dnym.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Ko-
mendant G∏ówny Policji mo˝e wyraziç zgod´ na mia-
nowanie lub powo∏anie policjanta na stanowisko s∏u˝-
bowe, o którym mowa w ust. 1, zaszeregowane do
grupy uposa˝enia zasadniczego od „14” do „12”, je˝e-
li posiada on wykszta∏cenie wy˝sze z tytu∏em zawodo-
wym in˝yniera lub licencjata, przy spe∏nieniu pozosta-
∏ych wymagaƒ w zakresie kwalifikacji zawodowych
i sta˝u s∏u˝by.

3. Policjant, o którym mowa w ust. 2, posiadajàcy
wykszta∏cenie wy˝sze z tytu∏em zawodowym licencja-
ta, który zosta∏ powo∏any na stanowisko s∏u˝bowe ko-
mendanta Policji, zaszeregowane do „14” grupy upo-
sa˝enia zasadniczego, jest obowiàzany uzupe∏niç wy-
kszta∏cenie i uzyskaç tytu∏ zawodowy magistra (rów-
norz´dny) w terminie 4 lat od dnia powo∏ania na sta-
nowisko.

§ 3. 1. Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe
wy˝sze:

1) ogólne — po ukoƒczeniu Wy˝szej Szko∏y Policji;

2) w specjalnoÊci kryminalnej, prewencyjnej lub
s∏u˝by wspomagajàcej — po ukoƒczeniu szkolenia
zawodowego dla absolwentów szkó∏ wy˝szych
w odpowiedniej specjalnoÊci.

2. Ukoƒczenie szkolenia oficerskiego bez specjalno-
Êci, z∏o˝enie egzaminu oficerskiego bez specjalnoÊci
oraz ukoƒczenie szkolenia oficerskiego dla absolwen-
tów wydzia∏u prawa uwa˝a si´ za równoznaczne z uzy-
skaniem kwalifikacji zawodowych wy˝szych ogólnych.
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dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
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3. Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji za-
wodowych wy˝szych w jednej ze specjalnoÊci wymie-
nionych w ust. 1 pkt 2 uwa˝a si´:

1) ukoƒczenie szkolenia oficerskiego w odpowied-
niej specjalnoÊci albo

2) ukoƒczenie szkolenia wy˝szego zawodowego dla
absolwentów wy˝szych uczelni w odpowiedniej
specjalnoÊci, albo

3) z∏o˝enie egzaminu oficerskiego w odpowiedniej
specjalnoÊci.

4. Ukoƒczenie szkolenia oficerskiego dla ekspertów
kryminalistyki uwa˝a si´ za równoznaczne z uzyskaniem
kwalifikacji zawodowych wy˝szych w specjalnoÊci kry-
minalnej, a szkolenia oficerskiego dla psychologów za
równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych
wy˝szych w specjalnoÊci s∏u˝by wspomagajàcej.

§ 4. 1. Na stanowisko s∏u˝bowe, zaszeregowane do
grupy uposa˝enia zasadniczego od „18” do „8”, mia-
nuje lub powo∏uje si´ policjanta posiadajàcego kwalifi-
kacje zawodowe wy˝sze ogólne, je˝eli w tabelach wy-
magaƒ, o których mowa w § 1, nie okreÊlono inaczej.

2. Na stanowisko s∏u˝bowe komendanta Policji po-
wo∏uje si´ policjanta posiadajàcego kwalifikacje zawo-
dowe wy˝sze w specjalnoÊci kryminalnej lub prewen-
cyjnej.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
stanowisko s∏u˝bowe komendanta Policji mo˝na po-
wo∏aç policjanta posiadajàcego kwalifikacje zawodo-
we wy˝sze w specjalnoÊci s∏u˝by wspomagajàcej
i sta˝ s∏u˝by d∏u˝szy o 2 lata od wymaganego do obj´-
cia tego stanowiska.

4. Warunkiem powo∏ania na stanowisko s∏u˝bowe
zast´pcy komendanta Policji lub mianowania policjanta
na stanowisko zaszeregowane do grupy uposa˝enia za-
sadniczego od „16” do „8” jest posiadanie przez niego
kwalifikacji zawodowych wy˝szych w specjalnoÊci zgod-
nej z rodzajem s∏u˝by, w której wyst´puje stanowisko.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na
stanowisko s∏u˝bowe kierownika komórki organizacyj-
nej lub jego zast´pcy, zaszeregowane do grupy uposa-
˝enia zasadniczego od „16” do „8”, mo˝na mianowaç
policjanta posiadajàcego kwalifikacje zawodowe wy˝-
sze w specjalnoÊci innej ni˝ rodzaj s∏u˝by, w której wy-
st´puje stanowisko, i sta˝ s∏u˝by d∏u˝szy o 1 rok od
wymaganego do obj´cia tego stanowiska. Przepis sto-
suje si´ odpowiednio do powo∏ania policjanta na sta-
nowisko zast´pcy komendanta Policji.

§ 5. 1. Kwalifikacje zawodowe specjalistyczne
w okreÊlonej specjalnoÊci policjant uzyskuje po ukoƒ-
czeniu szkolenia zawodowego specjalistycznego okre-
Êlonego w przepisach w sprawie warunków odbywa-
nia szkoleƒ zawodowych w Policji.

2. Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji za-
wodowych specjalistycznych w okreÊlonej specjalno-
Êci uwa˝a si´:

1) ukoƒczenie w tej samej specjalnoÊci szkolenia za-
wodowego, wymaganego do mianowania na sto-

pieƒ aspiranta lub podoficera Policji, z wy∏àcze-
niem szkolenia zawodowego dla policjantów
ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddzia∏ów
prewencji Policji wymaganego do mianowania na
stopieƒ podoficera Policji albo

2) z∏o˝enie w tej samej specjalnoÊci egzaminu aspi-
ranckiego lub podoficerskiego, zast´pujàcego
szkolenie zawodowe, z wy∏àczeniem egzaminu
podoficerskiego dla policjantów ogniw patrolo-
wo-interwencyjnych i oddzia∏ów prewencji Policji.

§ 6. 1. Warunkiem mianowania policjanta na sta-
nowisko s∏u˝bowe, zaszeregowane do grupy uposa˝e-
nia zasadniczego od „7” do „5”, jest posiadanie przez
niego kwalifikacji zawodowych specjalistycznych
w specjalnoÊci potrzebnej na stanowisku s∏u˝bowym
w danym rodzaju s∏u˝by.

2. W przypadku gdy czynnoÊci wykonywane na
stanowisku s∏u˝bowym obejmujà zadania kilku rodza-
jów s∏u˝b lub gdy, z uwagi na zakres tych czynnoÊci,
˝adna ze specjalnoÊci szkolenia zawodowego specjali-
stycznego nie pozwala na uzyskanie kwalifikacji zawo-
dowych potrzebnych na stanowisku, prze∏o˝ony
uprawniony do mianowania policjanta okreÊla spe-
cjalnoÊç, w jakiej ma on odbyç szkolenie.

§ 7. Mianowanie policjanta na inne stanowisko
s∏u˝bowe, zaszeregowane równie˝ do grupy uposa˝e-
nia zasadniczego od „7” do „5”, gdy sà wymagane na
nim kwalifikacje zawodowe specjalistyczne w innej
specjalnoÊci, mo˝e nastàpiç po uzyskaniu kwalifikacji
zawodowych potrzebnych na tym stanowisku. Przepis
§ 6 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 8. 1. Kwalifikacje zawodowe podstawowe poli-
cjant s∏u˝by kryminalnej, Êledczej oraz prewencyjnej
uzyskuje po ukoƒczeniu cz´Êci profilowanej szkolenia
zawodowego podstawowego, a policjant s∏u˝by wspo-
magajàcej po ukoƒczeniu cz´Êci ogólnopolicyjnej tego
szkolenia.

2. O rodzaju kwalifikacji zawodowych posiadanych
przez policjanta s∏u˝by kryminalnej, Êledczej oraz pre-
wencyjnej decyduje profil ukoƒczonego szkolenia.

3. Za równoznaczne z ukoƒczeniem szkolenia za-
wodowego podstawowego o profilu prewencyjnym
uwa˝a si´:

1) ukoƒczenie szkolenia zawodowego dla policjan-
tów ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddzia-
∏ów prewencji Policji wymaganego do mianowa-
nia na stopieƒ podoficera Policji albo

2) z∏o˝enie egzaminu podoficerskiego dla policjan-
tów ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddzia-
∏ów prewencji Policji.

4. Ukoƒczenie szkolenia zawodowego podstawo-
wego bez wyodr´bnionego profilu uwa˝a si´ za rów-
noznaczne z ukoƒczeniem cz´Êci ogólnopolicyjnej te-
go szkolenia.

§ 9. 1. Warunkiem mianowania policjanta na sta-
nowisko s∏u˝bowe wyst´pujàce w s∏u˝bie kryminal-
nej, Êledczej oraz prewencyjnej, zaszeregowane do
grupy uposa˝enia zasadniczego od „4” do „2”, jest
posiadanie przez niego kwalifikacji zawodowych pod-
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stawowych o profilu potrzebnym na stanowisku s∏u˝-
bowym w danym rodzaju s∏u˝by, a na stanowisko wy-
st´pujàce w s∏u˝bie wspomagajàcej — kwalifikacji za-
wodowych podstawowych bez profilu.

2. W przypadku gdy czynnoÊci wykonywane na
stanowisku s∏u˝bowym obejmujà zadania kilku rodza-
jów s∏u˝b lub gdy, z uwagi na zakres tych czynnoÊci,
˝aden z profili szkolenia zawodowego podstawowego
nie pozwala na uzyskanie kwalifikacji zawodowych
potrzebnych na stanowisku, prze∏o˝ony uprawniony
do mianowania policjanta okreÊla profil, w jakim ma
on odbyç szkolenie.

§ 10. 1. Mianowanie policjanta posiadajàcego kwali-
fikacje zawodowe podstawowe o okreÊlonym profilu na
inne stanowisko s∏u˝bowe, zaszeregowane równie˝ do
grupy uposa˝enia zasadniczego od „4” do „2”, gdy sà
wymagane na nim kwalifikacje zawodowe podstawowe
o innym profilu, mo˝e nastàpiç po uzyskaniu kwalifikacji
zawodowych potrzebnych na tym stanowisku.

2. Policjant posiadajàcy kwalifikacje zawodowe
podstawowe bez profilu mo˝e byç mianowany na sta-
nowisko s∏u˝bowe, o którym mowa w ust. 1, po uzyska-
niu kwalifikacji zawodowych potrzebnych na nowym
stanowisku.

3. Policjant s∏u˝by wspomagajàcej posiadajàcy
kwalifikacje zawodowe podstawowe bez profilu mo˝e
byç mianowany w tej s∏u˝bie na inne stanowisko s∏u˝-
bowe, je˝eli jest ono zaszeregowane równie˝ do gru-
py uposa˝enia zasadniczego od „4” do „2”.

4. Do mianowania, o którym mowa w ust. 1 i 2,
przepis § 9 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 11. 1. Do sta˝u s∏u˝by wymaganego do zajmowa-
nia stanowisk s∏u˝bowych okreÊlonych w za∏àczniku
do rozporzàdzenia nie wlicza si´ okresu s∏u˝by kandy-
dackiej, osiemnastu miesi´cy studiów stacjonarnych
w Wy˝szej Szkole Policji odbytych przez osob´, która
egzamin wst´pny zda∏a przed przyj´ciem do s∏u˝by
w Policji, urlopu wychowawczego, urlopu bezp∏atne-
go, okresu zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych
oraz okresu oddelegowania do wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych poza Policjà na podstawie art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

2. Do sta˝u s∏u˝by wymaganego do zajmowania
stanowisk s∏u˝bowych okreÊlonych w tabeli 1 za∏àcz-
nika do rozporzàdzenia, z wyjàtkiem stanowiska ko-
mendanta komisariatu Policji i jego zast´pcy, zalicza
si´ pe∏nienie s∏u˝by na stanowisku komendanta lub
zast´pcy komendanta w komendzie, komisariacie,
Wy˝szej Szkole Policji lub szkole policyjnej.

3. Wymagany okres pe∏nienia s∏u˝by na stanowi-
sku komendanta lub zast´pcy komendanta w komen-
dzie, komisariacie, Wy˝szej Szkole Policji lub szkole
policyjnej wynosi dla stanowiska:

1) Komendanta G∏ównego Policji i jego zast´pców,
komendanta wojewódzkiego (Sto∏ecznego) Policji
oraz komendanta szko∏y policyjnej — 5 lat;

2) I zast´pcy i zast´pców komendanta wojewódzkie-
go (Sto∏ecznego) Policji oraz zast´pcy komendan-
ta szko∏y policyjnej — 3 lata;

3) komendanta powiatowego (miejskiego) i rejono-
wego Policji — 2 lata;

4) I zast´pcy i zast´pców komendanta powiatowego
(miejskiego) i rejonowego Policji — 1 rok.

4. Pe∏nienie s∏u˝by na stanowisku dyrektora lub za-
st´pcy dyrektora biura, oddzia∏u, inspektoratu, labora-
torium, na stanowisku naczelnika lub zast´pcy naczel-
nika zarzàdu, wydzia∏u w Komendzie G∏ównej Policji,
na stanowisku naczelnika lub zast´pcy naczelnika wy-
dzia∏u, inspektoratu, laboratorium w komendzie woje-
wódzkiej (Sto∏ecznej) Policji oraz na stanowisku do-
wódcy lub zast´pcy dowódcy oddzia∏u prewencji Poli-
cji jest równoznaczne ze spe∏nieniem wymogu, o któ-
rym mowa w ust. 2.

5. W przypadku sta˝u s∏u˝by wymaganego do zaj-
mowania stanowiska komendanta lub zast´pcy ko-
mendanta szko∏y policyjnej oraz stanowiska komen-
danta lub zast´pcy komendanta powiatowego (miej-
skiego) i rejonowego Policji pe∏nienie s∏u˝by na stano-
wisku dyrektora instytutu, kierownika zak∏adu, kierow-
nika studium oraz naczelnika wydzia∏u w Wy˝szej
Szkole Policji lub szkole policyjnej jest równoznaczne
ze spe∏nieniem wymogu, o którym mowa w ust. 2.

6. W przypadku sta˝u s∏u˝by wymaganego do zaj-
mowania stanowiska komendanta lub zast´pcy ko-
mendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego
Policji pe∏nienie s∏u˝by na stanowisku kierownika
oÊrodka oraz kierownika komórki organizacyjnej lub
jego zast´pcy w komendzie powiatowej (miejskiej)
i rejonowej Policji jest równoznaczne ze spe∏nieniem
wymogu, o którym mowa w ust. 2.

§ 12. 1. Policjant mianowany na stanowisko s∏u˝-
bowe przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
który nie spe∏nia wymagaƒ w nim okreÊlonych, zacho-
wuje uprawnienia do zajmowania tego stanowiska.

2. Osoby przyj´te do s∏u˝by w Policji i posiadajàce
stopieƒ wojskowy, które zosta∏y mianowane na odpo-
wiedni stopieƒ policyjny bez uzale˝nienia tego miano-
wania od obowiàzku odbycia przeszkolenia zawodo-
wego, traktuje si´ jako posiadajàce kwalifikacje zawo-
dowe stosowne do stanowiska zajmowanego w dniu
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

————————
3) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci

moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wymagaƒ
w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji zawodowych i sta˝u
s∏u˝by, jakim powinni odpowiadaç policjanci na stanowi-
skach komendantów Policji i innych stanowiskach s∏u˝bo-
wych (Dz. U. Nr 115, poz. 1212 oraz z 2001 r. Nr 67,
poz. 713), zachowane w mocy na podstawie art. 9 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, ustawy — Prawo banko-
we, ustawy o samorzàdzie powiatowym oraz ustawy —
Przepisy wprowadzajàce ustawy reformujàce administra-
cj´ publicznà (Dz. U. Nr 100, poz. 1084).
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TABELE WYMAGA¡ W ZAKRESIE WYKSZTA¸CENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STA˚U S¸U˚BY,
JAKIM POWINNI ODPOWIADAå POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI

I INNYCH STANOWISKACH S¸U˚BOWYCH

Tabela 1

Wymagania w zakresie wyksza∏cenia, kwalifikacji zawodowych i sta˝u s∏u˝by,
jakim powinni odpowiadaç policjanci na stanowiskach komendantów Policji i ich zast´pców

Dziennik Ustaw Nr 2 — 48 — Poz. 14

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. (poz. 14)

Lp. Stanowisko Wykszta∏cenie Kwalifikacje
zawodowe

Sta˝ s∏u˝by
w latach

1 2 3 4 5

1 Komendant G∏ówny Policji wy˝sze1 wy˝sze 7

2 Zast´pca Komendanta G∏ównego Policji wy˝sze1 wy˝sze 7

3 Komendant wojewódzki (Sto∏eczny) Policji wy˝sze1 wy˝sze 7

wed∏ug
4 Komendant2 odr´bnych wy˝sze 7

przepisów

I zast´pca i zast´pca komendanta 
5 wojewódzkiego (Sto∏ecznego) wy˝sze1 wy˝sze 7

Policji

6 Komendant3 wy˝sze1 wy˝sze 7

wed∏ug
7 Zast´pca komendanta2 odr´bnych wy˝sze 7

przepisów

8 Zast´pca komendanta3 wy˝sze1 wy˝sze 7

Komendant powiatowy 
9 (miejski) i rejonowy wy˝sze1 wy˝sze 6

Policji

I zast´pca i zast´pca komendanta
10 powiatowego (miejskiego) wy˝sze1 wy˝sze 5

i rejonowego Policji

11 Komendant komisariatu

wy˝sze1 wy˝sze 4

(komisariatu specjalistycznego) Policji

Êrednie wy˝sze 5

wy˝sze1 specjalistyczne 5

wy˝sze specjalistyczne 6

Êrednie specjalistyczne 7

12 Zast´pca komendanta komisariatu 

wy˝sze1 wy˝sze 4

(komisariatu specjalistycznego) Policji

Êrednie wy˝sze 5

wy˝sze1 specjalistyczne 5

wy˝sze specjalistyczne 6

Êrednie specjalistyczne 7

————————
1 z tytu∏em zawodowym magistra (równorz´dnym),
2 w Wy˝szej Szkole Policji,
3 w szkole policyjnej.



Tabela 2

Wymagania w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji zawodowych i sta˝u s∏u˝by,
jakim powinni odpowiadaç policjanci na innych stanowiskach s∏u˝bowych

Dziennik Ustaw Nr 2 — 49 — Poz. 14

Lp. Stanowisko Wykszta∏cenie Kwalifikacje
zawodowe

Sta˝ s∏u˝by
w latach

1 2 3 4 5

Dyrektor biura, inspektoratu, 
1 laboratorium, oddzia∏u wy˝sze1 wy˝sze 7

oraz Dyrektor Centralnego Biura Âledczego

Zast´pca dyrektora 
2 biura, inspektoratu, wy˝sze1 wy˝sze 7

laboratorium, oddzia∏u

3 Rzecznik prasowy2 wy˝sze1 wy˝sze 7

wed∏ug
4 G∏ówny ksi´gowy bud˝etu2 odr´bnych wy˝sze 7(4)3

przepisów

wed∏ug
5 Dyrektor instytutu odr´bnych wy˝sze 7

przepisów

wed∏ug
6 Profesor zwyczajny i nadzwyczajny odr´bnych wy˝sze —

przepisów

7 Naczelnik zarzàdu wy˝sze1 wy˝sze 6

8 Dowódca oddzia∏u wy˝sze1 wy˝sze 7

wed∏ug
9 Zast´pca dyrektora instytutu odr´bnych wy˝sze 6

przepisów

wed∏ug
10 Kierownik zak∏adu4 odr´bnych wy˝sze 5

przepisów

11 Kierownik zak∏adu wy˝sze1 wy˝sze 6

wed∏ug
12 Naczelnik wydzia∏u — radca prawny odr´bnych wy˝sze 5

przepisów

Naczelnik wydzia∏u,
13 inspektoratu, wy˝sze1 wy˝sze 5

laboratorium

14 Dowódca samodzielnego 
pododdzia∏u wy˝sze1 wy˝sze 6

antyterrorystycznego

wed∏ug
15 G∏ówny ksi´gowy — naczelnik wydzia∏u odr´bnych wy˝sze 5(3)3

przepisów

16 Radca wy˝sze1 wy˝sze 6

wed∏ug
17 Radca prawny odr´bnych wy˝sze —

przepisów

18 Redaktor naczelny wy˝sze1 wy˝sze 5

19 Kierownik oÊrodka wy˝sze1 wy˝sze 4

20 Zast´pca dowódcy oddzia∏u wy˝sze1 wy˝sze 6

Zast´pca naczelnika  
21 wydzia∏u, inspektoratu, wy˝sze1 wy˝sze 4

laboratorium



Dziennik Ustaw Nr 2 — 50 — Poz. 14

1 2 3 4 5

Zast´pca g∏ównego wed∏ug
22 ksi´gowego — naczelnika odr´bnych wy˝sze 4(2)3

wydzia∏u przepisów

Zast´pca dowódcy 
23 samodzielnego pododdzia∏u wy˝sze1 wy˝sze 5

antyterrorystycznego

24 Zast´pca redaktora naczelnego wy˝sze1 wy˝sze 4

25 Dowódca samodzielnego pododdzia∏u wy˝sze1 wy˝sze 6

wed∏ug
26 Dyrektor biblioteki odr´bnych wy˝sze 5

przepisów

27 Kierownik biblioteki wy˝sze wy˝sze 5

wed∏ug
28 Kierownik studium4 odr´bnych wy˝sze 5

przepisów

29 Kierownik studium wy˝sze1 wy˝sze 5

wed∏ug
30 Adiunkt odr´bnych wy˝sze —

przepisów

wed∏ug 
31 Zast´pca kierownika zak∏adu4 odr´bnych wy˝sze 4

przepisów

32 Zast´pca kierownika zak∏adu wy˝sze1 wy˝sze 5

33 Zast´pca kierownika oÊrodka wy˝sze1 wy˝sze 5

34 Rzecznik prasowy wy˝sze1 wy˝sze 5

35 Ekspert
wy˝sze wy˝sze —

wy˝sze1 specjalistyczne 3

Êrednie5 specjalistyczne —

wed∏ug
36 Starszy wyk∏adowca odr´bnych wy˝sze 7

przepisów

wed∏ug
37 Wyk∏adowca4 odr´bnych wy˝sze 5

przepisów

38 Wyk∏adowca wy˝sze wy˝sze 5

Zast´pca dowódcy
39 samodzielnego wy˝sze1 wy˝sze 5

pododdzia∏u

40 Kierownik izby dziecka wy˝sze6 wy˝sze 4

41 Naczelnik sekcji. Kierownik sekcji
wy˝sze wy˝sze 3

wy˝sze1 specjalistyczne 5

Êrednie5 specjalistyczne —

42 Lektor wy˝sze wy˝sze —

43 Kapelmistrz wy˝sze7 wy˝sze 4

specjalistyczne 6

44 Dowódca kompanii4

wy˝sze wy˝sze 4

Êrednie wy˝sze 5

wy˝sze1 specjalistyczne 5

Êrednie specjalistyczne 6



Dziennik Ustaw Nr 2 — 51 — Poz. 14

1 2 3 4 5

45 Dowódca kompanii

wy˝sze wy˝sze 3
Êrednie wy˝sze 5
wy˝sze1 specjalistyczne 5
Êrednie specjalistyczne 6

46 Kierownik referatu

wy˝sze wy˝sze 3
Êrednie wy˝sze 5
wy˝sze1 specjalistyczne 5
Êrednie specjalistyczne 6

47 II Kapelmistrz wy˝sze7 wy˝sze 2

specjalistyczne 3

48 Zast´pca naczelnika sekcji

wy˝sze wy˝sze 3
Êrednie wy˝sze 5
wy˝sze1 specjalistyczne 5
Êrednie specjalistyczne 6

49 Zast´pca dowódcy kompanii

wy˝sze wy˝sze 2

Êrednie wy˝sze 5

wy˝sze1 specjalistyczne 5

Êrednie specjalistyczne 6

50 Specjalista

wy˝sze wy˝sze —

wy˝sze1 specjalistyczne 3

Êrednie wy˝sze 5

Êrednie specjalistyczne 6

Êrednie5 specjalistyczne —

wed∏ug
51 Asystent4 odr´bnych wy˝sze —

przepisów

52 Lekarz
wed∏ug wy˝sze —

odr´bnych 
specjalistyczne 2przepisów

53 Pomocnik dowódcy oddzia∏u wy˝sze wy˝sze 4

Êrednie wy˝sze 5

54 Dowódca plutonu8 wy˝sze wy˝sze 3

Êrednie wy˝sze 5

wy˝sze1 specjalistyczne 5

Êrednie specjalistyczne 6

55 Kierownik posterunku Policji wy˝sze specjalistyczne 3

Êrednie specjalistyczne 5

56 Kierownik sekcji muzycznej Êrednie9 specjalistyczne 3

57 Kierownik ogniwa, rewiru dzielnicowych wy˝sze specjalistyczne 2

Êrednie specjalistyczne 3

58 Dowódca plutonu wy˝sze specjalistyczne 2

Êrednie specjalistyczne 3

59 Asystent, detektyw, instruktor wy˝sze specjalistyczne 2

Êrednie specjalistyczne 3

60 Dowódca dru˝yny8 Êrednie specjalistyczne 3

61 Dzielnicowy wy˝sze specjalistyczne 2

Êrednie specjalistyczne 3



Dziennik Ustaw Nr 2 — 52 — Poz. 14

1 2 3 4 5

62 Dowódca dru˝yny Êrednie podstawowe 2

63 Referent Êrednie podstawowe —

Êrednie podstawowe —

64 Policjant nieposiadajàcy 
Êredniego podstawowe 2

wykszta∏cenia

wed∏ug 
65 Piel´gniarka odr´bnych podstawowe —

przepisów

66 Aplikant

Êrednie podstawowe —

nieposiadajàcy 
Êredniego podstawowe —

wykszta∏cenia

67 Kursant

Êrednie — —

nieposiadajàcy 
Êredniego — —

wykszta∏cenia

————————
1 z tytu∏em zawodowym magistra (równorz´dnym),
2 w Komendzie G∏ównej Policji,
3 s∏u˝by (pracy), w tym w ksi´gowoÊci,
4 w Wy˝szej Szkole Policji,
5 w lotnictwie policyjnym,
6 wy˝sze pedagogiczne,
7 wy˝sze muzyczne,
8 w pododdziale antyterrorystycznym,
9 Êrednie muzyczne.


