
Na podstawie art. 35a ust. 5 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277
i Nr 57, poz. 390) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb i warunki przeprowadzania badaƒ psychofi-
zjologicznych oraz ustalania zdolnoÊci fizycznej
lub psychicznej policjantów do s∏u˝by na stanowi-
skach s∏u˝bowych lub w komórkach organizacyj-
nych wymienionych w wykazie, o którym mowa
w pkt 3; 

2) wykaz komórek organizacyjnych uprawnionych do
przeprowadzania badaƒ psychofizjologicznych
i psychologicznych oraz testu sprawnoÊci fizycznej;

3) wykaz stanowisk s∏u˝bowych lub komórek organi-
zacyjnych, dla których mogà byç przeprowadzane
badania psychofizjologiczne, badania psycholo-
giczne lub test sprawnoÊci fizycznej;

4) zakres i ramowà metodyk´ badaƒ psychofizjolo-
gicznych oraz psychologicznych dla stanowisk
s∏u˝bowych lub dla komórek organizacyjnych wy-
mienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 3.

§ 2. 1. Wykaz stanowisk s∏u˝bowych lub komórek
organizacyjnych, dla których mogà byç przeprowadza-
ne badania psychofizjologiczne oraz badania psycho-
logiczne, zwane dalej „badaniami”, lub test sprawno-
Êci fizycznej, zwany dalej „testem”, okreÊla za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Badania lub test mogà zostaç zarzàdzone w sto-
sunku do policjantów ubiegajàcych si´ o podj´cie
s∏u˝by lub pe∏niàcych ju˝ s∏u˝b´ na stanowiskach s∏u˝-
bowych lub w komórkach organizacyjnych, o których
mowa w ust. 1, zwanych dalej „badanymi”.

§ 3. Prze∏o˝ony, o którym mowa w art. 35a ust. 3 i 4
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwany dalej
„prze∏o˝onym uprawnionym do zarzàdzania badaƒ
lub testu”, mo˝e zarzàdziç przeprowadzenie obu, tylko
jednego z badaƒ lub testu, dla danego stanowiska lub
komórki organizacyjnej okreÊlonych w wykazie, o któ-
rym mowa w § 2 ust. 1, albo odmówiç ich przeprowa-
dzenia.

§ 4. 1. Zarzàdzenie badaƒ lub testu nast´puje na
wniosek:

1) dyrektora biura lub równorz´dnego mu kierowni-
ka komórki organizacyjnej Komendy G∏ównej Po-
licji — w przypadku badaƒ lub testu zarzàdzanych
przez Komendanta G∏ównego Policji,

2) kierownika komórki oraz jednostki organizacyjnej
Policji bezpoÊrednio podleg∏ej komendantowi wo-
jewódzkiemu lub Sto∏ecznemu Policji — w przy-
padku badaƒ lub testu zarzàdzanych przez tych ko-
mendantów Policji,

3) kierownika komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach kadr odpowiednio Komendy G∏ównej
Policji, komendy wojewódzkiej lub Komendy Sto-
∏ecznej Policji — w przypadku badaƒ lub testu za-
rzàdzanych w stosunku do osoby uprawnionej do
z∏o˝enia wniosku, o której mowa w pkt 1 i 2

— zwanego dalej „wnioskodawcà”.

2. Wniosek o zarzàdzenie badaƒ lub testu, zwany
dalej „wnioskiem”, powinien zawieraç w szczegól-
noÊci:

1) stopieƒ policyjny, imi´ i nazwisko badanego oraz
imi´ jego ojca;

2) numer identyfikacyjny badanego;

3) stanowisko s∏u˝bowe zajmowane przez badanego
oraz nazw´ komórki i jednostki organizacyjnej Po-
licji, w której ono wyst´puje;

4) stanowisko s∏u˝bowe, o które ubiega si´ badany,
oraz nazw´ komórki i jednostki organizacyjnej Po-
licji, w której ono wyst´puje, albo nazw´ komórki
organizacyjnej, w której ma on podjàç s∏u˝b´, oraz
nazw´ jednostki organizacyjnej, w której komórka
ta wyst´puje;

5) uzasadnienie;

6) wskazanie potrzeby przeprowadzenia badania
przez komórk´ w∏aÊciwà do jego przeprowadzenia
poza pracownià badaƒ, o której mowa w § 8 ust. 1,
oraz miejsca takiego badania;

7) informacj´ o liczbie i rodzaju za∏àczników;

8) piecz´ç i podpis wnioskodawcy;

9) miejsce na dokonanie wpisu przez prze∏o˝onego
uprawnionego do zarzàdzania badaƒ lub testu,
potwierdzajàcego zarzàdzenie, lub na odmow´ za-
rzàdzenia badania lub testu oraz na potwierdzenie
miejsca badania w przypadku, o którym mowa
w pkt 6, a tak˝e na jego piecz´ç i podpis.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie trybu i warunków ustalania zdolnoÊci fizycznej i psychicznej policjantów do s∏u˝by 
na okreÊlonych stanowiskach lub w okreÊlonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).



§ 5. 1. Do wniosku do∏àcza si´:

1) oÊwiadczenie badanego o dacie i miejscu przepro-
wadzenia badaƒ lub testu w okresie 12 miesi´cy
poprzedzajàcych z∏o˝enie tego oÊwiadczenia albo
oÊwiadczenie, ˝e w tym okresie nie by∏ poddany
badaniom lub testowi; 

2) kart´ opisu stanowiska pracy, które ma objàç lub
na którym pe∏ni s∏u˝b´ badany.

2. Wnioskodawca niezw∏ocznie przekazuje wnio-
sek, o którym mowa w ust. 1, prze∏o˝onemu upraw-
nionemu do zarzàdzania badaƒ lub testu.

3. Prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje
wniosek w terminie 14 dni od daty jego otrzymania
i po rozpatrzeniu zwraca wniosek wraz z dokumenta-
cjà wnioskodawcy. 

4. Wnioskodawca przesy∏a kopi´ pozytywnie roz-
patrzonego wniosku wraz z za∏àcznikami, o których
mowa w ust. 1, do komórki w∏aÊciwej do przeprowa-
dzenia badaƒ lub testu. 

§ 6. 1. Wnioskodawca, w porozumieniu z komórkà
w∏aÊciwà do przeprowadzenia badaƒ lub testu, ustala
dat´ oraz miejsce badania lub testu i informuje o nich
badanego.

2. W przypadku gdy badanie lub test by∏o przepro-
wadzone w okresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,
i jego wynik zachowuje wa˝noÊç, wnioskodawca zwra-
ca si´ o przes∏anie opinii koƒcowej z badania lub testu
albo o sporzàdzenie nowej opinii na podstawie wa˝-
nego wyniku tego badania lub testu.

3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnoÊci
na badaniu lub teÊcie oraz uzasadnionej odmowy
poddania si´ im w ustalonym terminie wnioskodawca
ustala nowy termin badania lub testu i informuje
o nim badanego.

4. Odmowa poddania si´ badaniu lub testowi
w ustalonym terminie jest uzasadniona, w szczególno-
Êci w przypadku:

1) z∏ego samopoczucia spowodowanego rozpoczy-
najàcà si´ chorobà;

2) os∏abienia spowodowanego przebytà chorobà;

3) przem´czenia spowodowanego brakiem snu.

§ 7. 1. Badania lub test przeprowadzajà:

1) badania psychofizjologiczne — centralna komórka
organizacyjna Komendy G∏ównej Policji w∏aÊci-
wa w sprawie doboru wewn´trznego, z zastrze˝e-
niem ˝e badania mogà przeprowadzaç policjanci,
którzy:

a) posiadajà wykszta∏cenie wy˝sze z tytu∏em za-
wodowym magistra oraz co najmniej 5-letni
sta˝ s∏u˝by w Policji,

b) posiadajà wysokie umiej´tnoÊci interpersonal-
ne niezb´dne do prowadzenia badaƒ, potwier-
dzone przez osoby wyznaczone przez Komen-
danta G∏ównego Policji, 

c) odbyli przeszkolenie i uzyskali zaÊwiadczenie
uprawniajàce do prowadzenia badaƒ z wyko-
rzystaniem wariografu;

2) badania psychologiczne — komórki organizacyjne
Komendy G∏ównej Policji oraz komend wojewódz-
kich i Komendy Sto∏ecznej Policji, zwanych dalej
„komendami”, w których pe∏nià s∏u˝b´ lub sà za-
trudnieni psychologowie, z zastrze˝eniem ˝e ba-
dania mogà przeprowadzaç policjanci lub pracow-
nicy Policji posiadajàcy wykszta∏cenie wy˝sze z ty-
tu∏em zawodowym magistra psychologii, prze-
szkoleni w zakresie metod stosowanych w tych
badaniach; 

3) test sprawnoÊci fizycznej — komórki organizacyj-
ne w∏aÊciwe w sprawach doskonalenia zawodo-
wego Komendy G∏ównej Policji oraz komend, z za-
strze˝eniem ˝e test mogà przeprowadzaç policjan-
ci lub pracownicy Policji posiadajàcy uprawnienia
do prowadzenia z policjantami zaj´ç z zakresu
sprawnoÊci fizycznej.

2. W przeprowadzaniu testu, w charakterze obser-
watorów, uczestniczà dwaj przedstawiciele wniosko-
dawcy oraz lekarz.

§ 8. 1. Badania lub test przeprowadza si´ w specja-
listycznych pracowniach oraz obiektach sportowych,
wyposa˝onych w sprz´t umo˝liwiajàcy prawid∏owy
i zgodny z metodykà ich przebieg oraz gwarantujà-
cych realizacj´ wszystkich zarzàdzonych badaƒ lub te-
stów.

2. Badanie lub test rozpoczyna si´ od zapoznania
badanego z celem, zakresem i sposobem ich przepro-
wadzenia, a tak˝e ze stosowanymi kwestionariuszami,
o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz po przyj´-
ciu od niego pisemnego oÊwiadczenia o wyra˝eniu
zgody na badanie lub test, a tak˝e na przetwarzanie
danych osobowych w celu rejestracji badanych i uzy-
skanych przez nich w badaniach lub teÊcie wyników
wyra˝anych w sposób okreÊlony w § 12 ust. 2,
a w szczególnoÊci na ich przechowywanie przez okres
12 miesi´cy. 

§ 9. 1. Badanie psychofizjologiczne obejmuje reje-
strowanie specyficznych zmian reakcji fizjologicznych
wyst´pujàcych w trakcie zadawania pytaƒ badanemu
i s∏u˝y do ustalania, w szczególnoÊci:

1) lojalnoÊci w s∏u˝bie;

2) czerpania w jakiejkolwiek formie korzyÊci w zwiàz-
ku z dotychczasowà s∏u˝bà w Policji; 

3) patologii oraz uzale˝nieƒ niepo˝àdanych w s∏u˝-
bie.

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przebiega
w nast´pujàcych kolejno po sobie etapach polegajà-
cych na:

1) wype∏nieniu kwestionariusza osobowego;
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2) zapoznaniu si´ oraz wype∏nieniu przez badanego
kwestionariusza szczegó∏owego przygotowujàce-
go do badania; 

3) przeprowadzeniu testów: próbnego, stymulujàce-
go oraz testów w∏aÊciwych;

4) analizie wyników uzyskanych w badaniu;

5) sporzàdzeniu opinii koƒcowej z badania, o której
mowa w § 12.

3. W testach, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie za-
daje si´ pytaƒ dotyczàcych wyznania oraz preferencji
seksualnych i politycznych.

4. W trakcie etapów badania, o których mowa
w ust. 2, badanemu przys∏uguje prawo do z∏o˝enia
oÊwiadczenia o rezygnacji z badania.

5. Fakt z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 4, przeprowadzajàcy badanie dokumentuje
w formie pisemnej.

6. Przebieg badania rejestruje si´ za pomocà urzà-
dzenia rejestrujàcego obraz i dêwi´k.

§ 10. 1. W badaniu psychologicznym stosuje si´
test psychologiczny umo˝liwiajàcy porównanie pre-
dyspozycji intelektualnych i osobowoÊciowych bada-
nego do s∏u˝by na stanowisku s∏u˝bowym lub w ko-
mórce organizacyjnej wymienionej w wykazie, o któ-
rym mowa w § 2 ust. 1, do stworzonego dla tego sta-
nowiska lub komórki organizacyjnej profilu wymagaƒ.

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przebiega
w nast´pujàcych kolejno po sobie etapach polegajà-
cych na:

1) przeprowadzeniu testu psychologicznego;

2) analizie wyników, w tym porównaniu ich z profi-
lem wymagaƒ;

3) sporzàdzeniu opinii koƒcowej z badania, o której
mowa w § 12.

3. Kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach kadr Komendy G∏ównej Policji opracowu-
je profile wymagaƒ na stanowiska s∏u˝bowe lub dla
komórek organizacyjnych wymienionych w wykazie,
o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 11. 1. Test s∏u˝y do ustalenia predyspozycji fi-
zycznych badanego do s∏u˝by na stanowisku s∏u˝bo-
wym lub w komórce organizacyjnej wymienionej
w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz jego
mo˝liwoÊci adaptacyjnych do zwi´kszonego wysi∏ku
fizycznego.

2. Predyspozycje fizyczne, o których mowa w ust. 1,
obejmujà umiej´tnoÊç p∏ywania oraz odpowiedni po-
ziom cech motorycznych:

1) szybkoÊci;

2) wytrzyma∏oÊci;

3) si∏y;

4) zwinnoÊci;

5) koordynacji ruchowej.

3. Test sk∏ada si´ z oÊmiu prób przeprowadzanych
w ciàgu jednego dnia w nast´pujàcej kolejnoÊci:

1) skok w dal z miejsca;

2) bieg zwinnoÊciowy;

3) wyciskanie sztangi w le˝eniu na ∏aweczce;

4) uginanie ramion w zwisie na drà˝ku (podciàganie
na drà˝ku);

5) uginanie ramion w podporze na por´czach; 

6) siady z le˝enia w ciàgu 1 minuty;

7) bieg w ciàgu 12 minut;

8) p∏ywanie na dystansie 50 metrów.

4. Badany przyst´puje do testu po uzyskaniu za-
Êwiadczenia o zdolnoÊci do çwiczeƒ fizycznych, wysta-
wionego przez lekarza, o którym mowa w § 7 ust. 2, na
podstawie badania wykonanego w dniu testu.

5. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie przez
badanego ubiegajàcego si´ o podj´cie s∏u˝by na sta-
nowiskach s∏u˝bowych lub w komórkach organizacyj-
nych, o których mowa w § 2 ust. 1, wyników umo˝li-
wiajàcych spe∏nienie minimalnych kryteriów odpo-
wiadajàcych uzyskaniu co najmniej 1 pkt w ka˝dej
z prób wymienionych w ust. 3. Policjant pe∏niàcy s∏u˝-
b´ na stanowisku lub w komórce organizacyjnej wy-
konujàcej dzia∏ania bojowe powinien uzyskaç co naj-
mniej 3 pkt w ka˝dej z tych prób. 

6. Sposób wykonania i kryteria oceny prób testu
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

7. Po zakoƒczeniu testu sporzàdza si´ opini´, o któ-
rej mowa w § 12. 

§ 12. 1. Wynik przeprowadzonego badania lub te-
stu zachowuje wa˝noÊç przez okres 12 miesi´cy od da-
ty badania lub testu i stanowi podstaw´ do sporzàdze-
nia opinii koƒcowej z badania lub testu, zwanej dalej
„opinià”.

2. Wynik badania lub testu, o którym mowa
w ust. 1, dotyczy wskazanego we wniosku stanowiska
s∏u˝bowego lub komórki organizacyjnej i zawiera:

1) w przypadku badania psychofizjologicznego — in-
formacj´ o stwierdzeniu lub niestwierdzeniu w ba-
daniu przeciwwskazaƒ do obj´cia lub zajmowania
tego stanowiska albo do podj´cia lub dalszego
pe∏nienia s∏u˝by w tej komórce; 

2) w przypadku badania psychologicznego — ocen´
predyspozycji intelektualnych i osobowoÊciowych
badanego do obj´cia lub zajmowania tego stano-
wiska albo do podj´cia lub dalszego pe∏nienia
s∏u˝by w tej komórce, wynikajàcà z porównania
ich ze stworzonym profilem wymagaƒ;
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3) w przypadku testu — wyniki prób sk∏adajàcych si´
na test oraz ogólnà ocen´ spe∏nienia kryteriów
przyj´tych na tym stanowisku albo dla tej ko-
mórki.

§ 13. 1. Opinia, o której mowa w § 12 ust. 1, powin-
na zawieraç w szczególnoÊci: 

1) stopieƒ policyjny, imi´ i nazwisko badanego oraz
imi´ jego ojca;

2) numer identyfikacyjny badanego;

3) stanowisko s∏u˝bowe, którego badanie dotyczy∏o,
oraz nazw´ komórki i jednostki organizacyjnej Po-
licji, w której ono wyst´puje;

4) przebieg i wynik badania;

5) piecz´ç i podpis przeprowadzajàcego badanie 
albo piecz´cie i podpisy przeprowadzajàcych oraz
uczestniczàcych w przeprowadzeniu testu. 

2. Opini´ sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach.
Drugi egzemplarz opinii z badania psychofizjologicz-
nego zawiera dodatkowo opis stwierdzonych w bada-
niu przeciwwskazaƒ do obj´cia lub zajmowania stano-
wiska s∏u˝bowego albo do podj´cia lub dalszego pe∏-
nienia s∏u˝by w komórce organizacyjnej wskazanej we
wniosku.

3. Pierwszy egzemplarz opinii niezw∏ocznie przesy-
∏a si´ wnioskodawcy. Przesy∏k´, pod adresem, opatru-
je si´ dopiskiem „w sekretariacie nie otwieraç”.

4. Drugi egzemplarz opinii udost´pnia si´ do wglà-
du wnioskodawcy lub osobie przez niego upowa˝nio-
nej oraz badanemu — na jego wniosek.

5. Wnioskodawca, po zapoznaniu si´ z przeciw-
wskazaniami, o których mowa w ust. 2, rozstrzyga
o dalszym post´powaniu w odniesieniu do badanego. 

§ 14. 1. Dokumentacj´ z badaƒ lub testu stanowi:

1) kopia wniosku wraz z za∏àcznikami;

2) oÊwiadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 2;

3) wyniki badaƒ lub testu;

4) drugi egzemplarz opinii koƒcowej z badania lub
testu.

2. Dodatkowà dokumentacj´ z badaƒ lub testu sta-
nowi:

1) z badaƒ psychofizjologicznych:

a) kwestionariusz dotyczàcy stanu zdrowia bada-
nego,

b) kwestionariusz dotyczàcy przygotowania do
badania oraz jego zakresu,

c) informacja o rezygnacji z badania na dowol-
nym jego etapie,

d) zapis obrazu i dêwi´ku dokumentujàcego prze-
bieg badania;

2) z testu:

a) zaÊwiadczenie lekarskie o zdolnoÊci do çwiczeƒ
fizycznych,

b) karta wyników uzyskanych z poszczególnych
prób testu.

3. Dokumentacj´ z badaƒ oraz z testu, o której mo-
wa w ust. 1 i 2, przechowujà komórki wymienione
w § 7 ust. 1.

4. Dokumentacj´, o której mowa w ust. 1 i 2, pro-
wadzi si´ równie˝ w formie elektronicznej.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
J. Kaczmarek
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. (poz. 423)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ STANOWISK S¸U˚BOWYCH LUB KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, 
DLA KTÓRYCH MOGÑ BYå PRZEPROWADZANE BADANIA PSYCHOFIZJOLOGICZNE, 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE LUB TEST SPRAWNOÂCI FIZYCZNEJ

Lp. Nazwa komórki organizacyjnej lub
stanowiska s∏u˝bowego

Badanie
psychofizjologiczne

Badanie
psychologiczne

Test sprawnoÊci
fizycznej

1 2 3 4 5

1
Komórki organizacyjne Centralnego
Biura Âledczego Komendy G∏ównej
Policji*

Tak Tak Nie
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* Z wy∏àczeniem komórek, o których mowa w lp. 2.
** Z wy∏àczeniem stanowisk, na których wykonywane sà zadania z zakresu obs∏ugi logistycznej.

*** Wy∏àcznie w przypadku, gdy stanowisku kierowniczemu podlegajà stanowiska wykonawcze oraz samodzielne, dla
których przewidziano mo˝liwoÊç przeprowadzania badaƒ psychofizjologicznych.

1 2 3 4 5

2

Komórki realizacyjne oraz komórki
organizacyjne w∏aÊciwe w sprawach
bezpoÊredniego fizycznego
zabezpieczenia Centralnego Biura
Âledczego Komendy G∏ównej Policji

Tak Tak Tak

3 Komórki organizacyjne Biura Spraw
Wewn´trznych KGP Tak Tak Tak

5 Komórki organizacyjne w∏aÊciwe
w sprawach werbunków Tak Tak Nie

4 Komórki organizacyjne w∏aÊciwe
w sprawach analizy kryminalnej Tak Tak Nie

7 Stanowiska, na których wykonywane sà
zadania z zakresu kontroli i audytu Tak Tak Nie

6 Stanowiska, na których wykonywane sà
zadania z zakresu negocjacji policyjnych Nie Tak Nie

9 Dy˝urni jednostek Policji i ich zast´pcy Nie Tak Nie

8 Komórki organizacyjne w∏aÊciwe
w sprawach ruchu drogowego Tak Tak Nie

11 Komórki organizacyjne w∏aÊciwe do
walki z przest´pczoÊcià gospodarczà Tak Nie Nie

10 Komórki organizacyjne w∏aÊciwe
w sprawach techniki operacyjnej Tak Tak Nie

13

Stanowiska w jednostkach oraz
komórkach organizacyjnych w∏aÊciwych
w sprawach antyterrorystycznych,
a tak˝e w komórkach realizacyjnych
komend wojewódzkich i Komendy
Sto∏ecznej Policji**

Nie Tak Tak

12 Komórki organizacyjne w∏aÊciwe do
walki z korupcjà Tak Nie Nie

15
Stanowiska, na których wykonywane sà
zadania zwiàzane z przeprowadzaniem
badaƒ psychofizjologicznych

Tak Nie Nie

14 Kierownicy jednostek oraz komórek
organizacyjnych Policji i ich zast´pcy Tak*** Tak Nie



I. Sposób wykonania prób testu sprawnoÊci
f izycznej:

1) skok w dal z miejsca:

Miejsce: sala gimnastyczna

Sprz´t i pomoce: 2 lub 3 po∏àczone nieruchomo
wzd∏u˝, jeden za drugim, twarde materace wy-
znaczajàce miejsce làdowania (ze wzgl´dów
bezpieczeƒstwa nale˝y zapewniç d∏u˝sze ni˝
3 metry pole làdowania); na materacach (wzd∏u˝
Êrodkowej linii materaca) nale˝y wyrysowaç co
10 cm linie o d∏. ok. 50 cm prostopadle do kie-
runku skoku (miara odleg∏oÊci); na twardym,
nieÊliskim pod∏o˝u w odleg∏oÊci 1 m od pierw-
szego materaca wyrysowaç prostopadle do kie-
runku skoku lini´ o d∏. 0,5 m okreÊlajàcà miejsce
odbicia; taÊma miernicza.

Sposób wykonania próby:

åwiczàcy staje w ma∏ym rozkroku z ustawionymi
równolegle stopami przed wyznaczonà linià od-
bicia, nast´pnie wykonuje ugi´cie nóg w sta-
wach kolanowych z równoczesnym zamachem
obu ràk do∏em w ty∏, po czym wykonuje wymach
ràk w przód i jednoczeÊnie odbija si´ energicznie
obunó˝ od pod∏o˝a, wykonujàc skok w przód jak
najdalej. Odbicie nast´puje z miejsca (niedozwo-
lone jest wykonanie podskoku przed odbiciem).
Làdowanie nast´puje na obydwie stopy do przy-
siadu na materacu. Podparcie si´ po skoku
z przodu lub z boku w celu zachowania równo-
wagi jest dozwolone. W przypadku cofni´cia
nóg po làdowaniu, przewrócenia si´ do ty∏u lub
podparcia d∏onià z ty∏u pomiar odleg∏oÊci nast´-
puje od miejsca odbicia do ostatniego pozosta-
wionego Êladu — np. przez cofni´tà stop´ lub r´-
k´. Prób´ wykonuje si´ dwukrotnie.

Ocena: spoÊród dwóch oddanych skoków skok
d∏u˝szy uznaje si´ za wynik próby; miarà wyniku
jest odleg∏oÊç od wyznaczonej linii odbicia do
tylnej kraw´dzi pi´ty (Êladu pozostawionego
przez pi´t´, r´k´ lub innà cz´Êç cia∏a); pomiar
dokonywany jest z dok∏adnoÊcià do 1 cm.

2) bieg zwinnoÊciowy: 

Miejsce: sala gimnastyczna

Sprz´t i pomoce: dwa stojaki (o min. wysokoÊci
1,60 m), jeden materac o wymiarach 2 m x 1 m,
stoper. Przeprowadzenie próby wymaga nast´-
pujàcego ustawienia sprz´tu: 

w odleg∏oÊci 5 m od wyznaczonej linii startu (b´-
dàcej jednoczeÊnie linià mety) ustawia si´ jeden
stojak, nast´pnie w odleg∏oÊci 10 m od niego
umieszcza si´ drugi stojak, na wysokoÊci które-
go wykreÊla si´ lini´ równoleg∏à do linii startu.
W po∏owie odleg∏oÊci mi´dzy stojakami nale˝y
po∏o˝yç materac, tak aby Êrodek materaca znaj-
dowa∏ si´ w odleg∏oÊci 10 m od linii startu.

Sposób wykonania próby: 

åwiczàcy na komend´ „gotów” staje przed linià
startu w wykroku z lekko pochylonym tu∏owiem
ku przodowi; na sygna∏ „start” rozpoczyna bieg
w kierunku pierwszego stojaka, okrà˝a go i bie-
gnie do materaca, na którym wykonuje przewrót
w przód. Nast´pnie biegnie do drugiego stojaka,
mija go i wykonuje zmian´ kierunku biegu, po
czym przyjmuje pozycj´ na czworaka (przynaj-
mniej jednà d∏oƒ uk∏ada na linii wykreÊlonej na
wysokoÊci stojaka). W drodze powrotnej biegnie
na czworaka do materaca (uk∏adajàc d∏onie w ta-
ki sposób, aby ca∏à wewn´trznà powierzchnià
mia∏y kontakt z pod∏o˝em). Na materacu ponow-
nie wykonuje przewrót w przód. Po przewrocie
wstaje i biegnie do pierwszego stojaka, który
okrà˝a i dobiega do mety. W ca∏ej próbie çwiczà-
cy wykonuje zatem dwukrotnie obiegni´cie
pierwszego stojaka, dwa przewroty na matera-
cu, niepe∏ne obiegni´cie drugiego stojaka
i w drodze powrotnej krótki bieg na czworaka
(od drugiego stojaka do materaca). Podczas
okrà˝ania stojaków nie wolno ich przewróciç.
Niedozwolone jest równie˝ przenoszenie r´ki
ponad górnà kraw´dzià stojaka. Prób´ wykonuje
si´ jeden raz. W przypadku pope∏nienia b∏´du
dopuszcza si´ powtórzenie próby jeden raz.

Ocena: wynik próby stanowi czas wykonania
próby mierzony z dok∏adnoÊcià do 0,1 s.

3) wyciskanie sztangi w le˝eniu na ∏aweczce: 

Miejsce: sala gimnastyczna lub si∏ownia

Sprz´t i pomoce: waga osobowa, ∏aweczka, sto-
jaki, gryf, zaciski, krà˝ki obcià˝ajàce gryf
(2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg,
2 x 20 kg, 2 x 25 kg), magnezja lub talk; niezb´d-
na jest asekuracja çwiczàcego.

Sposób wykonania próby: 

åwiczàcy zostaje zwa˝ony w celu ustalenia ma-
sy cia∏a. Nast´pnie na gryf zak∏adane jest obcià-
˝enie, tak aby sztanga mia∏a ci´˝ar równy masie
cia∏a çwiczàcego (w zaokràgleniu do 2,5 kg na
niekorzyÊç çwiczàcego, np. masa cia∏a = 83 kg;
ci´˝ar sztangi = 85 kg). åwiczàcy po zaj´ciu po-
zycji le˝enia ty∏em na ∏aweczce zdejmuje sztan-
g´ ze stojaków i unosi jà, utrzymujàc pe∏ny wy-
prost ramion. Na komend´ „çwicz” opuszcza
sztang´ i dotyka gryfem do klatki piersiowej, na-
st´pnie wypycha (wyciska) sztang´ do pe∏nego
wyprostu ramion w stawach ∏okciowych (pierw-
sze powtórzenie). åwiczenie powtarza tyle razy,
ile jest w stanie wykonaç. Podczas wykonywania
próby ˝adna stopa nie mo˝e zostaç oderwana od
pod∏o˝a. Wykonanie çwiczenia niezgodnie z opi-
sem powoduje nieliczenie danego powtórzenia

Ocena: wynik próby stanowi liczba prawid∏owo
wykonanych powtórzeƒ (wyciÊni´ç).
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4) uginanie ramion w zwisie na drà˝ku (podciàga-
nie na drà˝ku):

Miejsce: sala gimnastyczna 

Sprz´t i pomoce: drà˝ek, materac do zeskoku
(làdowania), magnezja lub talk. 

Sposób wykonania próby: 

åwiczàcy chwyta drà˝ek nachwytem i wykonuje
zwis na wyprostowanych ramionach. Drà˝ek
musi byç tak usytuowany, by badany wykony-
wa∏ prób´ w pe∏nym zwisie. Na sygna∏ „start”
çwiczàcy zgina r´ce w stawach ∏okciowych
i podciàga cia∏o tak wysoko, aby broda znalaz∏a
si´ nad drà˝kiem, po czym powraca do zwisu na
wyprostowanych ramionach (pierwsze powtó-
rzenie). CzynnoÊç t´ powtarza tyle razy, ile mo˝e.
Podczas çwiczenia dozwolona jest praca nóg
i tu∏owia. Wykonanie çwiczenia niezgodnie
z opisem powoduje niezaliczenie danego powtó-
rzenia. Prób´ wykonuje si´ jeden raz. 

Ocena: wynik próby stanowi liczba prawid∏owo
wykonanych powtórzeƒ (podciàgni´ç).

5) uginanie ramion w podporze na por´czach:

Miejsce: sala gimnastyczna lub si∏ownia

Sprz´t i pomoce: por´cze symetryczne, magne-
zja lub talk.

Sposób wykonania próby: 

åwiczàcy przyjmuje na por´czach pozycj´ pod-
poru na wyprostowanych ramionach. Na ko-
mend´ „çwicz” rozpoczyna uginanie ramion do
momentu przekroczenia kàta 90° w stawach ∏ok-
ciowych (barki powinny znaleêç si´ poni˝ej ∏ok-
ci), nast´pnie prostuje ramiona w stawach ∏ok-
ciowych (pe∏ny wyprost), wracajàc do pozycji
wyjÊciowej (pierwsze powtórzenie). CzynnoÊç t´
powtarza tyle razy, ile mo˝e.

Ocena: wynik próby stanowi liczba prawid∏owo
wykonanych powtórzeƒ (ugi´ç).

6) siady z le˝enia w ciàgu 1 minuty:

Miejsce: sala gimnastyczna 

Sprz´t i pomoce: materac, stoper.

Sposób wykonania próby: 

åwiczàcy przyjmuje pozycj´ le˝enia ty∏em (na
plecach) na materacu przy drabince gimnastycz-
nej, nogi ugi´te w kolanach pod kàtem 90°, sto-
py rozstawione na odleg∏oÊç oko∏o 30 cm od sie-
bie zaczepione o dolny szczebel drabinki, r´ce
splecione palcami i u∏o˝one z ty∏u na g∏owie. Na
sygna∏ „start” wykonuje siad, dotyka dwoma
∏okciami kolan (pierwsze powtórzenie) i natych-
miast powraca do le˝enia, tak aby umo˝liwiç
splecionym palcom kontakt z pod∏o˝em, i znowu
wykonuje siad. CzynnoÊç t´ powtarza w ciàgu
1 min.

Ocena: wynik próby stanowi liczba prawid∏owo
wykonanych powtórzeƒ (siadów) wykonanych
w czasie 1 min.

W przypadku kandydatów oraz policjantów ko-
mórek realizacyjnych oraz komórek organizacyj-
nych w∏aÊciwych w sprawach bezpoÊredniego
fizycznego zabezpieczenia Centralnego Biura
Âledczego Komendy G∏ównej Policji nie obowià-
zuje limit czasu wynoszàcy 1 min. Prób´ nale˝y
wykonywaç w sposób ciàg∏y (nie dopuszcza si´
stosowania przerw pomi´dzy kolejnymi powtó-
rzeniami).

7) bieg w ciàgu 12 minut:

Miejsce: Prób´ najlepiej przeprowadziç na bie˝ni
lekkoatletycznej. Je˝eli nie ma bie˝ni, bieg mo˝-
na wykonaç na równym, twardym pod∏o˝u. Tra-
sa powinna byç p∏aska i w dobrym stanie. Wska-
zane jest wówczas wytyczenie zamkni´tego toru
o odpowiedniej d∏ugoÊci. 

Sprz´t i pomoce: stoper.

Sposób wykonania: 

åwiczàcy staje w dowolnej pozycji w odleg∏oÊci
oko∏o 1 m od linii startu. Na komend´ „na miej-
sca” przyjmuje pozycj´ wykrocznà przed linià
startowà — start wysoki. Na komend´ „start”
lub sygna∏ dêwi´kowy çwiczàcy rozpoczyna bieg
po wyznaczonej trasie. W trakcie biegu prowa-
dzàcy prób´ liczy i notuje okrà˝enia pokonane
przez çwiczàcego. Po up∏ywie 12 minut prowa-
dzàcy prób´ daje sygna∏ do jej zakoƒczenia.
Wtedy çwiczàcy zatrzymuje si´ w miejscu i cze-
ka, a˝ prowadzàcy odnotuje osiàgni´ty przez
niego rezultat. Prób´ wykonuje si´ jeden raz.
åwiczàcy wykonuje prób´ w stroju i obuwiu
sportowym. 

Ocena: wynik próby stanowi liczba przebiegni´-
tych w ciàgu 12 minut metrów zapisanych z do-
k∏adnoÊcià do 10 m na niekorzyÊç çwiczàcego
(np. 2 867 m zapisujemy jako 2 860 m).

8) p∏ywanie na dystansie 50 m:

Miejsce: Prób´ nale˝y przeprowadziç na p∏y-
walni.

Sprz´t i pomoce: stoper.

Sposób wykonania: 

åwiczàcy na komend´ „na miejsca” przyjmuje
dowolnà pozycj´ startowà na s∏upku. Na komen-
d´ „start” wykonuje dowolny skok do wody
i przep∏ywa najszybciej jak potrafi dystans 50 m.
Niedozwolone jest chodzenie po dnie. 

Ocena: wynik próby stanowi czas pokonania dy-
stansu 50 m mierzony z dok∏adnoÊcià do 0,1 se-
kundy.

W przypadku kandydatów oraz policjantów ko-
mórek realizacyjnych oraz komórek organizacyj-
nych w∏aÊciwych w sprawach bezpoÊredniego
fizycznego zabezpieczenia Centralnego Biura
Âledczego Komendy G∏ównej Policji potwierdza
si´ jedynie umiej´tnoÊç przep∏yni´cia dystansu
50 m (prób´ nale˝y wykonywaç w sposób ciàg∏y,
bez zatrzymywania si´). Nie dokonuje si´ pomia-
ru czasu przep∏yni´cia dystansu.
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II. Kryteria oceny prób testu sprawnoÊci f izycznej dla policjantów ubiegajàcych si´ o pod-
j´cie s∏u˝by lub pe∏niàcych ju˝ s∏u˝b´ na stanowiskach s∏u˝bowych w jednostkach oraz
komórkach organizacyjnych w∏aÊciwych w sprawach antyterrorystycznych, a tak˝e w ko-
mórkach realizacyjnych komend wojewódzkich i Komendy Sto∏ecznej Policj i
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Punkty
Skok w dal 
z miejsca 

[m]

Bieg zwinnoÊciowy
[sekunda]

Wyciskanie sztangi
le˝àc na ∏aweczce

(ci´˝ar równy 
masie cia∏a) 

[liczba powtórzeƒ]

Uginanie ramion
w zwisie na drà˝ku

(podciàganie 
na drà˝ku) 

[liczba powtórzeƒ]

10 3,00 11,7 12 30

9 2,94 11,9 11 28

8 2,88 12,1 10 26

7 2,78 12,3 9 24

6 2,70 12,5 8 22

5 2,62 12,7 7 20

4 2,54 12,9 6 18

3 2,46 13,1 5 16

2 2,38 13,3 4 14

1 2,30 13,5 3 12

Punkty

Uginanie ramion
w podporze 

na por´czach 
[liczba powtórzeƒ]

Siady z le˝enia
w ciàgu 1 min 

[liczba powtórzeƒ]

Bieg 12 min 
[m]

P∏ywanie 
na dystansie 50 m

[sekunda]

10 33 64 3 100 32

9 31 62 3 050 33

8 29 60 3 000 34

7 27 59 2 950 35

6 25 57 2 900 37

5 23 56 2 850 38

4 21 54 2 800 40

3 19 53 2 750 42

2 17 51 2 700 43

1 15 50 2 650 45
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III. Kryteria oceny prób testu sprawnoÊci f izycznej dla policjantów ubiegajàcych si´ o pod-
j´cie s∏u˝by lub pe∏niàcych ju˝ s∏u˝b´ w komórkach realizacyjnych oraz komórkach orga-
nizacyjnych w∏aÊciwych w sprawach bezpoÊredniego f izycznego zabezpieczenia Central-
nego Biura Âledczego Komendy G∏ównej Policj i

Punkty
Skok w dal 
z miejsca 

[m]

Bieg zwinnoÊciowy
[sekunda]

Wyciskanie sztangi
le˝àc na ∏aweczce

(ci´˝ar równy 
masie cia∏a) 

[liczba powtórzeƒ]

Uginanie ramion
w zwisie na drà˝ku

(podciàganie 
na drà˝ku) 

[liczba powtórzeƒ]

10 3,00 11,7 12 30

9 2,94 11,9 11 28

8 2,88 12,1 10 26

7 2,78 12,3 9 24

6 2,70 12,5 8 22

5 2,62 12,7 7 20

4 2,54 12,9 6 18

3 2,46 13,1 5 16

2 2,38 13,3 4 14

1 2,00 15,0 1 10

Punkty

Uginanie ramion
w podporze 

na por´czach 
[liczba powtórzeƒ]

Siady z le˝enia 
bez limitu czasu

[liczba powtórzeƒ]

Bieg 12 min 
[m]

P∏ywanie 
na dystansie 50 m

10 33 78 3 100

0 pkt lub 1 pkt

9 31 76 3 050

8 29 74 3 000

7 27 72 2 950

6 25 70 2 900 

5 23 68 2 850

4 21 66 2 800 

3 19 64 2 750

2 17 62 2 600

1 12 60 2 000


