
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
prowadzenia post´powania kwalifikacyjnego w sto-

sunku do osób ubiegajàcych si´ o przyj´cie do s∏u˝by
w Policji, w tym do s∏u˝by w oddzia∏ach prewencji Po-
licji osób, które nie posiadajà wykszta∏cenia Êredniego.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2) prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach post´powania
kwalifikacyjnego — Komendanta G∏ównego Poli-
cji, komendanta wojewódzkiego (Sto∏ecznego) Po-
licji;

3) kandydat do s∏u˝by — osob´ ubiegajàcà si´
o przyj´cie do s∏u˝by w Policji, w tym osob´ nie-
posiadajàcà wykszta∏cenia Êredniego, która ubie-
ga si´ o przyj´cie do s∏u˝by w oddzia∏ach prewen-
cji Policji;

4) poborowy — kandydata do s∏u˝by, który jest po-
borowym skierowanym za jego zgodà do s∏u˝by
w oddzia∏ach prewencji Policji, na okres s∏u˝by
kandydackiej;
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w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia post´powania kwalifikacyjnego w stosunku do osób 
ubiegajàcych si´ o przyj´cie do s∏u˝by w Policji
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1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283,
poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r.
Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188
i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192,
poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800,
Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703
i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.



5) komórka organizacyjna do spraw doboru kandy-
datów — komórk´ organizacyjnà w Komendzie
G∏ównej Policji oraz komendzie wojewódzkiej
(Sto∏ecznej) Policji w∏aÊciwà do prowadzenia po-
st´powania kwalifikacyjnego wobec kandydatów
do s∏u˝by;

6) post´powanie sprawdzajàce — post´powanie
przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejaw-
nych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z póên. zm.3)).

§ 3. 1. Post´powanie kwalifikacyjne wobec kandy-
datów do s∏u˝by, zwane dalej „post´powaniem kwali-
fikacyjnym”, rozpoczyna podanie do publicznej wia-
domoÊci przez Komendanta G∏ównego Policji og∏o-
szenia o przyjmowaniu do s∏u˝by w Policji. 

2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
terminy i liczb´ osób przyjmowanych do s∏u˝by w Po-
licji oraz jest podawane do publicznej wiadomoÊci
co najmniej w jednym dzienniku o zasi´gu ogólnokra-
jowym i na stronie internetowej Komendy G∏ównej
Policji.

§ 4. 1. Na podstawie og∏oszenia, o którym mowa
w § 3 ust. 1, prze∏o˝eni w∏aÊciwi w sprawach post´po-
waƒ kwalifikacyjnych publikujà og∏oszenia o rozpo-
cz´ciu post´powaƒ kwalifikacyjnych w jednostkach
organizacyjnych Policji, w szczególnoÊci w prasie, na
stronie internetowej Komendy G∏ównej Policji, ko-
mend wojewódzkich (Sto∏ecznej) Policji, komend po-
wiatowych, miejskich i rejonowych Policji, oraz
umieszczajà og∏oszenia w siedzibie tych komend,
a tak˝e w wojewódzkich i powiatowych urz´dach pra-
cy.

2. Og∏oszenie o rozpocz´ciu post´powania
kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, zwane da-
lej „og∏oszeniem”, zawiera w szczególnoÊci:

1) wskazanie jednostek organizacyjnych Policji, do
których b´dà przyjmowani kandydaci;

2) wymagania okreÊlone w ustawie;

3) preferencje kandydatów, w tym w zakresie wy-
kszta∏cenia i kwalifikacji zawodowych;

4) okreÊlenie terminu i miejsca sk∏adania nast´pujà-
cych dokumentów:

a) podania o przyj´cie do s∏u˝by,

b) wype∏nionego kwestionariusza osobowego,

c) ˝yciorysu napisanego odr´cznie,

d) Êwiadectw pracy lub s∏u˝by z poprzednich
miejsc pracy lub s∏u˝by,

e) dokumentów potwierdzajàcych posiadane wy-
kszta∏cenie, kwalifikacje zawodowe,

f) wype∏nionej ankiety bezpieczeƒstwa osobowe-
go, okreÊlonej w ustawie z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych,

g) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Kar-
nego,

h) innych, je˝eli obowiàzek ich z∏o˝enia wynika
z odr´bnych przepisów lub okreÊlonych prefe-
rencji;

5) wskazanie miejsca, w którym mo˝na pobraç kwe-
stionariusz osobowy i ankiet´ bezpieczeƒstwa.

3. Wzór kwestionariusza osobowego, o którym
mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b, stanowi za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia. 

§ 5. 1. Post´powanie kwalifikacyjne ma na celu
ustalenie, czy kandydat do s∏u˝by spe∏nia okreÊlone
w ustawie warunki przyj´cia do s∏u˝by w Policji, oraz
okreÊlenie jego predyspozycji i przydatnoÊci do s∏u˝-
by.

2. Post´powanie kwalifikacyjne prowadzi si´
w sposób otwarty i ma ono charakter konkursowy.

§ 6. 1. Post´powanie kwalifikacyjne prowadzi si´ w:

1) Komendzie G∏ównej Policji — wobec kandydatów
do s∏u˝by w Komendzie G∏ównej Policji;

2) komendzie wojewódzkiej (Sto∏ecznej) Policji —
wobec kandydatów do s∏u˝by w jednostkach or-
ganizacyjnych Policji podleg∏ych w∏aÊciwemu ko-
mendantowi wojewódzkiemu (Sto∏ecznemu) Poli-
cji.

2. Post´powanie kwalifikacyjne prowadzi jeden
prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach post´powania kwa-
lifikacyjnego.

3. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach post´powania
kwalifikacyjnego mo˝e zwróciç si´ o przeprowadzenie
czynnoÊci z zakresu tego post´powania lub zleciç ich
wykonanie kierownikowi innej jednostki organizacyj-
nej Policji.

§ 7. 1. Post´powanie kwalifikacyjne sk∏ada si´ z na-
st´pujàcych etapów:

1) publikacji og∏oszeƒ, o których mowa w § 3 ust. 1
i § 4 ust. 1;

2) oceny z∏o˝onych dokumentów pod kàtem ich zgod-
noÊci z wymaganiami zawartymi w og∏oszeniu;

3) przeprowadzenia rozmowy wst´pnej, w szczegól-
noÊci w celu poinformowania kandydata do s∏u˝-
by o dalszych etapach post´powania kwalifikacyj-
nego;

4) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartote-
kach prawdziwoÊci danych zawartych w kwestio-
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22,
poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110,
poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 oraz
z 2005 r. Nr 85, poz. 727.



nariuszu osobowym, o którym mowa w § 4 ust. 2
pkt 4 lit. b;

5) przeprowadzenia testu wiedzy ogólnej kandydata
do s∏u˝by, w szczególnoÊci w zakresie wybranych
zagadnieƒ dotyczàcych funkcjonowania admini-
stracji oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego;

6) oceny sprawnoÊci fizycznej kandydata do s∏u˝by
wed∏ug kryteriów, które okreÊla Komendant G∏ów-
ny Policji;

7) przeprowadzenia testu psychologicznego okreÊla-
jàcego predyspozycje intelektualne i osobowo-
Êciowe kandydata do s∏u˝by;

8) przeprowadzenia post´powania sprawdzajàcego;

9) przeprowadzenia wywiadu zorganizowanego ma-
jàcego na celu, w szczególnoÊci, ocen´ umiej´tno-
Êci formu∏owania myÊli, nawiàzywania i podtrzy-
mywania kontaktu, autoprezentacji kandydata
oraz motywacji kandydata do s∏u˝by;

10) ustalenia przez komisj´ lekarskà, podleg∏à mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych,
zdolnoÊci fizycznej i psychicznej kandydata do
s∏u˝by;

11) zatwierdzenia listy kandydatów do s∏u˝by przez
prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach post´po-
wania kwalifikacyjnego.

2. Etapy post´powania kwalifikacyjnego, o których
mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, przeprowadza Wy˝sza Szko∏a
Policji oraz szko∏y policyjne, zwane dalej „jednostkami
szkoleniowymi”.

3. Kandydata do s∏u˝by, który z∏o˝y∏ wymagane
dokumenty i spe∏nia pozosta∏e wymogi okreÊlone
w og∏oszeniu, zawiadamia si´ o terminie rozmowy
wst´pnej.

4. Rozmow´ wst´pnà z kandydatem do s∏u˝by
przeprowadzajà osoby wyznaczone przez prze∏o˝one-
go w∏aÊciwego w sprawach post´powania kwalifika-
cyjnego.

§ 8. 1. Wyniki etapów post´powania kwalifikacyj-
nego, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5—7 i 9, sà oce-
niane w systemie punktowym.

2. Preferencje kandydatów do s∏u˝by ocenia si´
w systemie punktowym, o którym mowa w ust. 1.

3. System punktowy oceny wyników etapów post´-
powania kwalifikacyjnego oraz preferencji okreÊlonych
w og∏oszeniu okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia. 

§ 9. 1. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach post´po-
wania kwalifikacyjnego zawiadamia pisemnie kandy-
data do s∏u˝by o:

1) niewszcz´ciu post´powania kwalifikacyjnego
w przypadku z∏o˝enia po terminie dokumentów,
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4; 

2) zakoƒczeniu post´powania kwalifikacyjnego w przy-
padku:

a) niespe∏nienia wymagaƒ zawartych w og∏oszeniu,

b) niez∏o˝enia wymaganych w og∏oszeniu doku-
mentów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4,

c) negatywnego wyniku jednego z etapów post´-
powania kwalifikacyjnego, o którym mowa
w § 7 ust. 1 pkt 2 i 4—10.

2. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach post´powania
kwalifikacyjnego mo˝e przerwaç post´powanie w ka˝-
dym czasie, z przyczyn innych ni˝ okreÊlone w ust. 1,
pisemnie zawiadamiajàc o tym kandydata. 

3. Kolejne przystàpienie kandydata do s∏u˝by do
post´powania kwalifikacyjnego mo˝e nastàpiç nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 12 miesi´cy od dnia jego za-
koƒczenia, z zastrze˝eniem § 16 ust. 1.

§ 10. 1. Poborowy ubiegajàcy si´ o przyj´cie do
s∏u˝by kandydackiej w Policji przyst´puje do etapów
post´powania kwalifikacyjnego, o których mowa
w § 7 ust. 1 pkt 2—4, pkt 6—8 i 10.

2. Poborowy, który wystàpi∏ z raportem o przyj´cie
do s∏u˝by w Policji po zakoƒczeniu s∏u˝by kandydac-
kiej, przyst´puje do etapów, o których mowa w § 7
ust. 1 pkt 5 i 9.

§ 11. 1. Post´powanie kwalifikacyjne prowadzone
w stosunku do kandydata do s∏u˝by nieposiadajàcego
Êredniego wykszta∏cenia, ubiegajàcego si´ o przyj´cie
do s∏u˝by w oddzia∏ach prewencji Policji, ma na celu
ustalenie szczególnych predyspozycji tej osoby do
s∏u˝by w oddzia∏ach prewencji Policji.

2. W post´powaniu kwalifikacyjnym, o którym mo-
wa w ust. 1, bierze si´ pod uwag´ wyniki etapów po-
st´powania kwalifikacyjnego wymienionych w § 7
ust. 1 oraz — jako preferencje — w szczególnoÊci:

1) ukoƒczonà zasadniczà szko∏´ zawodowà;

2) ukoƒczenie kursów specjalistycznych, zw∏aszcza
kursu strzeleckiego;

3) uprawianie dyscyplin sportowych, zw∏aszcza
sportów walki, motorowych, samochodowych,
strzeleckich, spadochroniarstwa, technik wysoko-
Êciowych;

4) posiadanie prawa jazdy kategorii „C”;

5) wzrost co najmniej 175 cm.

§ 12. 1. Wywiad, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 9,
przeprowadza zespó∏ powo∏any przez prze∏o˝onego
w∏aÊciwego w sprawach post´powania kwalifikacyj-
nego.

2. Zespó∏, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ z:

1) dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do
spraw doboru kandydatów;

2) psychologa.
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3. W sk∏ad zespo∏u mogà wchodziç przedstawicie-
le w∏aÊciwych merytorycznie s∏u˝b Policji oraz organi-
zacji zak∏adowej zwiàzku zawodowego policjantów. 

4. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach post´powania
kwalifikacyjnego pisemnie wyznacza osoby do zespo-
∏u, o którym mowa w ust. 1.

§ 13. 1. W trakcie post´powania kwalifikacyjnego
jego wyniki oraz uzyskanà liczb´ punktów wpisuje si´
do arkusza oceny kandydata do s∏u˝by.

2. Wzór arkusza oceny kandydata do s∏u˝by stano-
wi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia. 

§ 14. 1. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach post´po-
wania kwalifikacyjnego powo∏uje komisj´ w celu spo-
rzàdzenia listy kandydatów do s∏u˝by spe∏niajàcych
warunki przyj´cia do s∏u˝by w Policji.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, sk∏ada si´ z:

1) dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do
spraw doboru kandydatów, w tym kierownika tej
komórki;

2) kierownika komórki organizacyjnej do spraw kadr;

3) przedstawiciela w∏aÊciwej merytorycznie s∏u˝by
Policji;

4) przedstawiciela organizacji zak∏adowej zwiàzku
zawodowego policjantów.

3. Do wyznaczenia sk∏adu komisji przepis § 12
ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

§ 15. 1. Komisja sporzàdza list´ kandydatów do
s∏u˝by spe∏niajàcych warunki przyj´cia do s∏u˝by
w Policji na podstawie uzyskanej przez kandydata do
s∏u˝by liczby punktów. KolejnoÊç na liÊcie ustala si´
w zale˝noÊci od ∏àcznej liczby uzyskanych punktów, od
najwy˝szej do najni˝szej.

2. List´, o której mowa w ust. 1, zatwierdza prze∏o-
˝ony w∏aÊciwy w sprawach post´powania kwalifika-
cyjnego. Zatwierdzenie listy koƒczy post´powanie
kwalifikacyjne.

3. Zatwierdzonà list´ przekazuje si´ w∏aÊciwym
prze∏o˝onym, o których mowa w art. 32 ustawy, zwa-

nych dalej „prze∏o˝onymi”, z wy∏àczeniem komendan-
tów jednostek szkoleniowych, w terminie co najmniej
14 dni przed planowanym terminem przyj´cia do s∏u˝-
by w Policji. 

4. Prze∏o˝ony, który podejmuje decyzj´ o nawiàza-
niu stosunku s∏u˝bowego, wybiera kandydatów do
s∏u˝by, którzy uzyskali najwi´kszà liczb´ punktów na li-
Êcie.

5. W przypadku równej liczby punktów decyzj´
o wyborze kandydata do s∏u˝by podejmuje prze∏o˝o-
ny.

§ 16. 1. Kandydat do s∏u˝by, który po zakoƒczeniu
post´powania kwalifikacyjnego zosta∏ umieszczony na
liÊcie, o której mowa w § 15 ust. 2, lecz nie zosta∏ przy-
j´ty do s∏u˝by w Policji, mo˝e ponownie ubiegaç si´
o przyj´cie, je˝eli spe∏ni wymagania okreÊlone w og∏o-
szeniu oraz je˝eli termin przyj´cia do s∏u˝by w Policji
nie przypada póêniej ni˝ 12 miesi´cy od dnia zakoƒ-
czenia post´powania kwalifikacyjnego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kandy-
dat do s∏u˝by przyst´puje do etapów post´powania
kwalifikacyjnego wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 2, 4
i 8.

§ 17. Do post´powaƒ kwalifikacyjnych wszcz´tych
i niezakoƒczonych do dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia majà zastosowanie przepisy dotychczasowe,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ dwa miesiàce od dnia wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 18. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 maja 1999 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia post´-
powania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubie-
gajàcych si´ o przyj´cie do s∏u˝by w Policji, w tym do
s∏u˝by w oddzia∏ach prewencji Policji osób, które nie
posiadajà wykszta∏cenia Êredniego (Dz. U. Nr 50,
poz. 515).

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 2005 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 19 maja 2005 r. (poz. 822)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

SYSTEM PUNKTOWY OCENY WYNIKÓW ETAPÓW POST¢POWANIA KWALIFIKACYJNEGO
ORAZ PREFERENCJI OKREÂLONYCH W OG¸OSZENIU 

1. Etapy post´powania kwalifikacyjnego podlegajà ocenie w systemie punktowym wed∏ug nast´pujàcego
schematu:

Lp. Etap post´powania Liczba punktów Procentowy udzia∏

1 test sprawdzenia wiedzy ogólnej 40 20 %

2 test sprawnoÊci fizycznej 40 20 %

2. Preferencje w zakresie wykszta∏cenia i kwalifikacji zawodowych kandydata do s∏u˝by, okreÊlone w og∏o-
szeniu, podlegajà ocenie w systemie punktowym wed∏ug nast´pujàcego schematu:

3 test psychologiczny 60 30 %

4 wywiad zorganizowany 60 30 %

¸àcznie 200 100 %

Lp. Preferencje Liczba punktów

1 wykszta∏cenie wy˝sze o specjalnoÊci przydatnej dla s∏u˝by w Policji 18

2 wykszta∏cenie wy˝sze 16

3 wykszta∏cenie licencjackie o specjalnoÊci przydatnej dla s∏u˝by w Policji
(kierunki administracyjno-prawne, ekonomiczne, spo∏eczne) 14

4 wykszta∏cenie licencjackie 12

5 wykszta∏cenie Êrednie 10

6 potwierdzona znajomoÊç j´zyka obcego w stopniu dobrym* 2

———————
* Punkty za potwierdzonà znajomoÊç j´zyka obcego oraz punkty za posiadane wykszta∏cenie sumuje si´.

3. Preferencje kandydata do s∏u˝by, nieposiadajàcego Êredniego wykszta∏cenia, ubiegajàcego si´ o przyj´-
cie do s∏u˝by w oddzia∏ach prewencji Policji, okreÊlone w og∏oszeniu, podlegajà ocenie w systemie punktowym
wed∏ug nast´pujàcego schematu:

Lp. Preferencje Liczba punktów

1 ukoƒczona zasadnicza szko∏a zawodowa 2

2 ukoƒczone kursy specjalistyczne przydatne dla s∏u˝by w oddzia∏ach 
prewencji Policji od 1 do 2 

3 prawo jazdy kategorii „C” 1 

4 uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych dla s∏u˝by w oddzia∏ach 
prewencji Policji od 1 do 2 

5 potwierdzona znajomoÊç j´zyka obcego w stopniu dobrym 2

6 wzrost co najmniej 175 cm 1

4. Punkty uzyskane przez kandydata do s∏u˝by w Policji w poszczególnych, punktowanych etapach post´-
powania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje sà sumowane.

5. ¸àczna liczba punktów mo˝liwych do uzyskania w ramach systemu punktowego przez kandydata do s∏u˝-
by w Policji wynosi 220.

6. ¸àczna liczba punktów mo˝liwych do uzyskania w ramach systemu punktowego przez kandydata niepo-
siadajàcego Êredniego wykszta∏cenia, ubiegajàcego si´ o przyj´cie do s∏u˝by w oddzia∏ach prewencji Policji,
wynosi 210.
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