
Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57,
poz. 390, Nr 120, poz. 818 i Nr 140, poz. 981) zarzàdza
si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki przystàpienia do egzaminu oficerskiego,
jego zakres, tryb i terminy sk∏adania;

2) jednostk´ organizacyjnà Policji w∏aÊciwà w zakre-
sie przeprowadzania egzaminu oficerskiego;

3) sposób i tryb mianowania policjantów na stopnie
policyjne;

4) terminy mianowania na stopnie policyjne; 

5) wzory wniosku o mianowanie na stopieƒ policyjny
i aktu mianowania na stopieƒ policyjny, tryb ich
sporzàdzania oraz prze∏o˝onych w∏aÊciwych
w tych sprawach. 

Rozdzia∏ 2

Egzamin oficerski

§ 2. Policjant mo˝e przystàpiç do egzaminu oficer-
skiego wymaganego do mianowania na pierwszy sto-
pieƒ policyjny w korpusie oficerów m∏odszych Policji,
zwanego dalej „egzaminem”, je˝eli spe∏nia ∏àcznie na-
st´pujàce warunki:

1) jest mianowany albo powo∏any na stanowisko,
dla którego jest okreÊlony policyjny stopieƒ etato-
wy w korpusie oficerów Policji;

2) ukoƒczy∏ szkolenie zawodowe dla absolwentów
szkó∏ wy˝szych albo studia w Wy˝szej Szkole Poli-
cji w Szczytnie, zwanej dalej „WSPol”;

3) uzyska∏ pozytywnà opini´ lub okresowà ocen´
w rozumieniu przepisów o opiniowaniu s∏u˝bo-
wym funkcjonariuszy Policji.

§ 3. Egzamin sk∏ada si´ bezpoÊrednio po ukoƒcze-
niu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkó∏
wy˝szych albo studiów w WSPol.

§ 4. 1. Policjant, który nie móg∏ przystàpiç do egza-
minu w terminie, o którym mowa w § 3, mo˝e przystà-
piç do egzaminu w kolejnych terminach jego przepro-
wadzania, na podstawie skierowania odpowiednio 
komendanta wojewódzkiego (Sto∏ecznego) Policji, 
komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego
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Policji, Komendanta-rektora WSPol, komendanta
szko∏y policyjnej albo dyrektora biura (równorz´dnej
komórki organizacyjnej) Komendy G∏ównej Policji,
zwanego dalej „prze∏o˝onym”.

2. Policjant, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada prze-
∏o˝onemu w terminie do 30 dni przed terminem egza-
minu raport o skierowanie na egzamin, zwany dalej
„raportem”. 

3. Prze∏o˝ony rozpatruje raport w terminie 7 dni od
dnia jego otrzymania, wyra˝ajàc na raporcie zgod´ na
skierowanie policjanta na egzamin albo odmow´ skie-
rowania. 

4. Na podstawie pozytywnie rozpatrzonych rapor-
tów kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach kadr Komendy G∏ównej Policji, komendy
wojewódzkiej (Sto∏ecznej) Policji, WSPol lub szko∏y
policyjnej sporzàdza i przesy∏a do WSPol, w terminie
14 dni przed terminem egzaminu, wykaz policjantów
skierowanych na egzamin, zawierajàcy nast´pujàce
dane:

1) stopieƒ policyjny, nazwisko i imi´, imi´ ojca, dat´
i miejsce urodzenia oraz numer identyfikacyjny;

2) nazw´ jednostki organizacyjnej Policji, w której
policjant pe∏ni s∏u˝b´;

3) stanowisko s∏u˝bowe;

4) dat´ ukoƒczenia szkolenia zawodowego dla absol-
wentów szkó∏ wy˝szych albo studiów w WSPol.

5. O umieszczeniu w wykazie niezw∏ocznie zawia-
damia si´ policjanta.

§ 5. 1. Egzamin jest sprawdzianem wiedzy oraz
umiej´tnoÊci niezb´dnych do w∏aÊciwego wykonywa-
nia zadaƒ s∏u˝bowych. Obejmuje on odr´bnie ocenia-
ne i nast´pujàce kolejno etapy:

1) test wiedzy;

2) test umiej´tnoÊci.

2. Testy, o których mowa w ust. 1, sà jednakowe
dla policjantów wszystkich rodzajów s∏u˝b.

§ 6. 1. Zbiór testów, o których mowa w § 5, oraz
do∏àczonà do niego dokumentacj´ niezb´dnà do prze-
prowadzenia egzaminu, zwane dalej „pakietem egza-
minacyjnym”, opracowuje komórka organizacyjna
w∏aÊciwa w sprawach szkolenia Komendy G∏ównej
Policji na podstawie propozycji zadaƒ testowych przy-
gotowanych przez WSPol oraz szko∏y policyjne.

2. Otwarcie i przygotowanie pakietu egzaminacyj-
nego do zastosowania odbywa si´ komisyjnie.

3. Osoby uczestniczàce w opracowaniu i przecho-
wywaniu, a tak˝e komisyjnym otwarciu i przygotowa-
niu pakietów egzaminacyjnych oraz cz∏onkowie komi-
sji egzaminacyjnych obowiàzani sà do zachowania ich
treÊci w tajemnicy do czasu zakoƒczenia egzaminu. 

§ 7. 1. Egzamin przeprowadza WSPol.

2. Egzamin sk∏ada si´ przed komisjà egzaminacyj-
nà powo∏anà przez Komendanta-rektora WSPol. Pod-

czas pracy komisji egzaminacyjnej mo˝e byç obecny,
w charakterze obserwatora, przedstawiciel Komen-
danta G∏ównego Policji.

3. Przed rozpocz´ciem egzaminu komisja egzami-
nacyjna:

1) sprawdza to˝samoÊç policjantów przyst´pujàcych
do egzaminu;

2) informuje policjantów przyst´pujàcych do po-
szczególnych etapów egzaminu o zasadach obo-
wiàzujàcych w czasie jego przeprowadzania i kry-
teriach zaliczenia.

§ 8. 1. Test wiedzy sk∏ada si´ z 60 pytaƒ testowych
punktowanych w skali 0—1 punktu za pytanie i trwa 
70 minut. 

2. Komisja egzaminacyjna dopuszcza policjanta do
testu umiej´tnoÊci, je˝eli z testu wiedzy uzyska∏ co naj-
mniej 42 punkty. 

3. Test umiej´tnoÊci sk∏ada si´ z dwóch zadaƒ,
z których ka˝de podlega odr´bnej ocenie w skali 
0—30 punktów.

4. Komisja egzaminacyjna dopuszcza policjanta do
kolejnego zadania, je˝eli uzyska∏ co najmniej 21 punk-
tów z zadania poprzedniego.

5. W przypadku uzyskania przez policjanta z testu
wiedzy mniej ni˝ 42 punktów lub z któregokolwiek za-
dania mniej ni˝ 21 punktów komisja egzaminacyjna
wystawia policjantowi ocen´ niedostatecznà z egza-
minu.

§ 9. 1. Przewodniczàcy albo cz∏onek komisji eg-
zaminacyjnej wyklucza policjanta z egzaminu, jeÊli
w czasie jego przeprowadzania policjant:

1) korzysta z pomocy innych osób lub

2) pos∏uguje si´ niedozwolonymi urzàdzeniami, ma-
teria∏ami lub Êrodkami, lub

3) w inny sposób zak∏óca jego przebieg.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, dokumentuje
w protokole egzaminu albo w formie notatki fakt
i przyczyny wykluczenia policjanta z egzaminu. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, komisja
egzaminacyjna wystawia policjantowi ocen´ niedo-
statecznà z egzaminu.

§ 10. Komisja egzaminacyjna wystawia policjanto-
wi ocen´ koƒcowà z egzaminu na podstawie sumy
punktów uzyskanych w kolejnych etapach wed∏ug na-
st´pujàcej skali punktowej:

1) 0—83 punktów — ocena 1 (niedostateczna);

2) 84—91 punktów — ocena 2 (dopuszczajàca);

3) 92—99 punktów — ocena 3 (poprawna);

4) 100—106 punktów — ocena 4 (dobra);

5) 107—113 punktów — ocena 5 (bardzo dobra);

6) 114—120 punktów — ocena 6 (wyró˝niajàca).
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§ 11. 1. Policjant, który z∏o˝y∏ egzamin z wynikiem
pozytywnym, otrzymuje Êwiadectwo z∏o˝enia egzami-
nu oficerskiego z wpisanà ocenà koƒcowà z egzaminu.

2. Wzór Êwiadectwa z∏o˝enia egzaminu oficerskie-
go okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 12. 1. Policjant, który uzyska∏ z egzaminu ocen´
niedostatecznà, mo˝e ponownie przystàpiç do egza-
minu nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie roku od dnia jego
zakoƒczenia.

2. Policjant, który rozpoczà∏ egzamin i nie móg∏ go
kontynuowaç z powodu choroby potwierdzonej za-
Êwiadczeniem lekarskim albo z innych wa˝nych przy-
czyn losowych, przyst´puje do egzaminu lub do tych
jego etapów, do których nie przystàpi∏, w kolejnych
terminach przeprowadzania egzaminu.

3. Do policjanta, o którym mowa w ust. 1 i 2, sto-
suje si´ odpowiednio przepisy § 4.

§ 13. 1. Po z∏o˝eniu przez policjantów egzaminu
sporzàdza si´ i przechowuje w WSPol dokumentacj´
obejmujàcà w szczególnoÊci:

1) protokó∏ egzaminu oraz dokumentacj´, na podsta-
wie której zosta∏ on sporzàdzony;

2) pakiet egzaminacyjny;

3) rejestr wydanych Êwiadectw z∏o˝enia egzaminu
oficerskiego.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera
w szczególnoÊci:

1) sk∏ad komisji egzaminacyjnej;

2) stopieƒ policyjny, nazwisko i imi´, imi´ ojca oraz
numer identyfikacyjny policjantów przyst´pujà-
cych do egzaminu;

3) zestawienie punktów uzyskanych przez zdajàcych
w poszczególnych etapach egzaminu oraz ocen´
koƒcowà z egzaminu.

Rozdzia∏ 3

Mianowanie na stopnie policyjne

§ 14. 1. Mianowanie policjanta na stopieƒ policyj-
ny nast´puje na wniosek o mianowanie, sk∏adany do
prze∏o˝onego w∏aÊciwego do mianowania za poÊred-
nictwem komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w spra-
wach kadr.

2. Wzór wniosku o mianowanie na stopieƒ policyj-
ny okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 15. Wniosek o mianowanie na stopieƒ starszego
posterunkowego Policji sporzàdza i sk∏ada:

1) Komendantowi G∏ównemu Policji — dyrektor biu-
ra (równorz´dnej komórki organizacyjnej);

2) komendantowi wojewódzkiemu (Sto∏ecznemu)
Policji — naczelnik wydzia∏u (równorz´dnej ko-
mórki organizacyjnej), kierownik izby dziecka, kie-
rownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wy-
dzia∏u), komendant komisariatu specjalistycznego

Policji, dowódca oddzia∏u lub samodzielnego pod-
oddzia∏u prewencji, dowódca samodzielnego pod-
oddzia∏u antyterrorystycznego albo kierownik
oÊrodka szkolenia Policji;

3) Komendantowi-rektorowi WSPol — zast´pca 
komendanta-prorektor, prorektor, kanclerz, adiunkt-
-dyrektor instytutu, adiunkt-kierownik zak∏adu, 
kierownik studium, dyrektor biblioteki, kwestor, 
kierownik rektoratu albo naczelnik wydzia∏u lub 
kierownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi 
wydzia∏u);

4) komendantowi szko∏y policyjnej — kierownik za-
k∏adu, naczelnik wydzia∏u, kierownik studium, kie-
rownik biblioteki lub kierownik sekcji (o ile nie
podlega naczelnikowi wydzia∏u);

5) komendantowi powiatowemu (miejskiemu) lub re-
jonowemu Policji — podlegli mu: naczelnik sekcji,
kierownik izby dziecka, posterunku Policji, referatu
lub ogniwa albo komendant komisariatu Policji.

§ 16. Wniosek o mianowanie na stopieƒ policyjny
w korpusie podoficerów i aspirantów Policji, a tak˝e
na stopnie komisarza i nadkomisarza Policji sporzàdza
i sk∏ada:

1) Komendantowi G∏ównemu Policji — dyrektor biu-
ra (równorz´dnej komórki organizacyjnej);

2) komendantowi wojewódzkiemu (Sto∏ecznemu)
Policji — komendant powiatowy (miejski) i rejono-
wy Policji, a za jego poÊrednictwem równie˝ ko-
mendant komisariatu Policji, naczelnik wydzia∏u
(równorz´dnej komórki organizacyjnej), kierownik
izby dziecka, kierownik sekcji (o ile nie podlega na-
czelnikowi wydzia∏u), komendant komisariatu spe-
cjalistycznego Policji, dowódca oddzia∏u lub sa-
modzielnego pododdzia∏u prewencji, dowódca 
samodzielnego pododdzia∏u antyterrorystycznego
albo kierownik oÊrodka szkolenia Policji;

3) Komendantowi-rektorowi WSPol — zast´pca
komendanta-prorektor, prorektor, kanclerz, adiunkt-
-dyrektor instytutu, adiunkt-kierownik zak∏adu, kie-
rownik studium, dyrektor biblioteki, kwestor, kie-
rownik rektoratu albo naczelnik wydzia∏u lub kie-
rownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wy-
dzia∏u);

4) komendantowi szko∏y policyjnej — kierownik za-
k∏adu, naczelnik wydzia∏u, kierownik studium albo
kierownik biblioteki lub kierownik sekcji (o ile nie
podlega naczelnikowi wydzia∏u).

§ 17. 1. Wniosek o mianowanie na pierwszy sto-
pieƒ policyjny w korpusie oficerów m∏odszych Policji
oraz na stopieƒ policyjny w korpusie oficerów star-
szych Policji sporzàdza i przedstawia Komendantowi
G∏ównemu Policji:

1) komendant wojewódzki (Sto∏eczny) Policji — w od-
niesieniu do policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ na tere-
nie swojego dzia∏ania;

2) dyrektor biura (równorz´dnej komórki organiza-
cyjnej) — w odniesieniu do policjantów pe∏nià-
cych s∏u˝b´ w biurze (równorz´dnej komórce or-
ganizacyjnej);
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3) komendant szko∏y policyjnej — w odniesieniu do
policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w szkole policyjnej;

4) Komendant-rektor WSPol — w odniesieniu do:
a) policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w WSPol,
b) policjantów, którzy z∏o˝yli egzamin oficerski.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, dotyczàce
mianowania na pierwszy stopieƒ policyjny w korpusie
oficerów m∏odszych Policji, Komendant G∏ówny Poli-
cji niezw∏ocznie przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych.

§ 18. 1. Wnioski o mianowanie na kolejne wy˝sze
stopnie policyjne, do stopnia nadkomisarza Policji
w∏àcznie, mogà byç sporzàdzone w formie wniosku
zbiorczego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do wniosków o mia-
nowanie na stopieƒ policyjny sporzàdzanych na podsta-
wie art. 52 ust. 3 albo art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawà”.

3. Zbiorczy wniosek o mianowanie policjantów na
stopieƒ policyjny powinien zawieraç dane z pierwszej
strony wniosku, o którym mowa w § 14 ust. 2, z wy∏à-
czeniem danych dotyczàcych przebiegu s∏u˝by.

§ 19. W przypadku ujawnienia faktu podwa˝ajàce-
go zasadnoÊç mianowania policjanta na stopieƒ poli-
cyjny osoba sk∏adajàca wniosek o mianowanie jest
obowiàzana niezw∏ocznie powiadomiç o tym fakcie
prze∏o˝onego w∏aÊciwego do mianowania na stopieƒ
policyjny obj´ty wnioskiem. 

§ 20. 1. Policjantów mianuje si´ na wy˝sze stopnie
policyjne w dniu Âwi´ta Policji.

2. Mianowanie policjanta na pierwszy stopieƒ po-
licyjny w korpusie oficerów m∏odszych Policji nast´-
puje z dniem wydania postanowienia Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. 

3. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy i posiadajàcà stopieƒ Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego lub S∏u˝-
by Kontrwywiadu Wojskowego mianuje si´ na odpo-
wiedni stopieƒ policyjny z dniem przyj´cia do s∏u˝by.

4. Mianowanie policjanta na wy˝szy stopieƒ poli-
cyjny w drodze wyró˝nienia nast´puje z dniem udzie-
lenia tego wyró˝nienia.

5. Mianowanie policjanta na wy˝szy stopieƒ poli-
cyjny w przypadku, o którym mowa w art. 52 ust. 3
ustawy, mo˝e nastàpiç w ka˝dym terminie. Dat´ mia-
nowania okreÊla rozkaz personalny wydany w zwiàzku
z tym mianowaniem.

6. Mianowanie policjanta, o którym mowa w ust. 5,
który zginà∏ w s∏u˝bie, nast´puje poÊmiertnie. Miano-
wania dokonuje si´ z ostatnim dniem s∏u˝by.

7. Policjanta w s∏u˝bie kontraktowej posiadajàcego
ju˝ stopieƒ policyjny mianuje si´ na ten stopieƒ
z dniem mianowania na funkcjonariusza Policji.

§ 21. 1. Policjantowi mianowanemu na stopieƒ po-
licyjny wr´cza si´ akt mianowania.

2. Wzór aktu mianowania na stopieƒ policyjny
okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Wzór aktu mianowania na pierwszy stopieƒ po-
licyjny w korpusie oficerów m∏odszych Policji oraz
stopnie policyjne w korpusie genera∏ów Policji okreÊla
za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

4. Akt mianowania na stopieƒ policyjny sporzàdza
kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w spra-
wach kadr jednostki organizacyjnej Policji, w której
policjant pe∏ni s∏u˝b´.

5. Akt mianowania, o którym mowa w ust. 3, spo-
rzàdza kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach kadr Komendy G∏ównej Policji.

6. Akty mianowania na stopnie policyjne, wr´cza-
ne policjantom przez wy˝szego prze∏o˝onego podczas
zorganizowanej w tym celu uroczystoÊci, mo˝e spo-
rzàdziç kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach kadr jednostki organizacyjnej Policji, któ-
rà kieruje ten prze∏o˝ony.

Rozdzia∏ 4

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 22. 1. Policjant, który przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia:

1) z∏o˝y∏ raport o skierowanie na egzamin i zosta∏ on
pozytywnie rozpatrzony przez prze∏o˝onego, a nie
zosta∏ skierowany na egzamin, albo

2) z∏o˝y∏ raport o skierowanie na egzamin i nie zosta∏
on rozpatrzony przez prze∏o˝onego, albo

3) zosta∏ skierowany na egzamin i do niego nie przy-
stàpi∏, albo

4) mimo spe∏niania warunków przystàpienia do egza-
minu nie z∏o˝y∏ raportu o skierowanie na egzamin,

mo˝e przystàpiç do egzaminu i z∏o˝yç go na warun-
kach i w trybie okreÊlonych w rozporzàdzeniu.

2. Policjant, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przy-
st´puje do egzaminu na podstawie dotychczasowego
skierowania.

§ 23. WSPol mo˝e stosowaç dotychczasowe druki
Êwiadectw z∏o˝enia egzaminu a˝ do wyczerpania za-
pasów, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 24. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r.
w sprawie sk∏adania egzaminów oraz mianowania po-
licjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 872,
z 2005 r. Nr 25, poz. 213 i Nr 147, poz. 1227 oraz
z 2006 r. Nr 30, poz. 212).

§ 25. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 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 19 lipca 2007 r. (poz. 1017)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR

———————
* Wpisaç odpowiednio art. 48, 49, 52 ust. 3 lub art. 87 ust. 1 pkt 4.

** Wpisaç odpowiednio ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych albo prze∏o˝onego wymienionego
w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR


