PROJEKT
28.12.2006

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia .................... 2006 r.

w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby,
jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych
stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

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 późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o stanowiskach służbowych lub o grupach
zaszeregowania tych stanowisk - należy przez to rozumieć odpowiednio stanowiska służbowe
lub grupy zaszeregowania stanowisk służbowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad
otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz
ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152,
poz. 1732, z późn. zm. 3)).
§ 2. Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby,
jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych
stanowiskach służbowych, określają tabele wymagań stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 3. Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe podstawowe po ukończeniu szkolenia
zawodowego podstawowego.
§ 4. Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe wyższe, po ukończeniu wymaganych do
mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych:
1) wyższych studiów zawodowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, albo
2) szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

§ 5. Do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych określonych
w tabelach stanowiących załącznik do rozporządzenia, nie wlicza się okresu zawieszenia
w czynnościach służbowych, jeżeli policjant został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego lub w prawomocnie
zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym został ukarany karą dyscyplinarną inną niż
wydalenia ze służby albo odstąpiono od jego ukarania, okresu urlopu wychowawczego oraz
urlopu bezpłatnego.
§ 6. Policjant może być mianowany na wyższe stanowisko służbowe jeżeli spełnia
łącznie następujące warunki:
1) posiada wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż służby wymagane na tym stanowisku;
2) posiada pozytywną opinię służbową;
3) w przypadku poddania go procedurze określonej w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji, uzyskał pozytywny wynik testu lub badania przeprowadzonego w ramach
tej procedury.
§ 7. Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych:
1) podstawowych uważa się:
a) ukończenie szkolenia zawodowego podstawowego o określonym profilu lub bez
wyodrębnionego profilu, a także części ogólnopolicyjnej tego szkolenia, albo
b) ukończenie szkolenia zawodowego specjalistycznego, albo
c) ukończenie szkolenia zawodowego, wymaganego do mianowania na pierwszy stopień
w korpusie podoficerów lub aspirantów Policji, albo
d) złożenie egzaminu aspiranckiego lub podoficerskiego, zastępującego szkolenie zawodowe,
albo
e) mianowanie na odpowiedni stopień policyjny osoby przyjętej do służby w Policji,
posiadającej stopień wojskowy chorążego lub podoficera, nie uzależnione od obowiązku
odbycia przeszkolenia zawodowego,
- przed dniem wejścia w życie rozporządzenia;
2) wyższych uważa się:
a) ukończenie szkolenia oficerskiego albo
b) złożenie egzaminu oficerskiego, zastępującego szkolenie zawodowe, albo
c) ukończenie szkolenia zawodowego, uprawniającego do złożenia egzaminu oficerskiego, albo
d) mianowanie na odpowiedni stopień policyjny osoby przyjętej do służby w Policji,
posiadającej stopień wojskowy oficera, nie uzależnione od obowiązku odbycia przeszkolenia
zawodowego,
- przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§ 8. Do kwalifikacji zawodowych uzyskanych po ukończeniu szkoleń zawodowych
w Policji, rozpoczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a ukończonych po jego
wejściu w życie, stosuje się odpowiednio przepisy § 7.
§ 9. 1. Policjant mianowany lub powołany na stanowisko służbowe przed dniem wejścia
w życie rozporządzenia, który nie spełnia wymagań w nim określonych, zachowuje uprawnienie
do zajmowania tego stanowiska oraz prawo do mianowania lub powołania na stanowisko
równorzędne pod względem grupy zaszeregowania.

2. Policjant mianowany na stanowisko służbowe w Biurze Spraw Wewnętrznych
Komendy Głównej Policji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, który nie spełnia
wymagań do mianowania na analogiczne stanowisko Biura Spraw Wewnętrznych
zaszeregowane do wyższej grupy zaszeregowania, zachowuje prawo do mianowania na to
stanowisko, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach
komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz.14 i Nr 62,
poz. 582, z 2005 r. Nr 105, poz. 885 oraz z 2006 r. Nr 27, poz. 202 i Nr 50, poz. 371).
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

_________________________________________

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z
2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.
3)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1040 i Nr 241, poz.
2092, z 2004 r. Nr 30, poz. 261, Nr 140, poz. 1491 i Nr 255, poz. 2563, z 2005 r. Nr 39, poz. 376 oraz z 2006 r.
Nr 50, poz. 372 i Nr 89, poz. 624.

