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TABELE WYMAGAŃ W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, 
JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH 

STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH 
 
 
 
 

Tabela 1 
wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni 

odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji 
 
 
 

Lp. Stanowisko Wykształcenie Kwalifikacje 
zawodowe 

Staż 
służby w 

latach 
1 2 3 4 5 

1 
 

Komendant Główny Policji 
 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra lub 

innym równorzędnym 
wyższe 

 
7 
 

2 
 

zastępca Komendanta Głównego Policji 
 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra lub 

innym równorzędnym 
wyższe 

 
7 

3 
 

komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji 
 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra lub 

innym równorzędnym 
wyższe 

 
7 

4 
 

Komendant-rektor WSPol. 
 

według odrębnych 
przepisów 

 
wyższe 

 
7 

5 
 

I zastępca i zastępca komendanta 
wojewódzkiego (Stołecznego) Policji 

 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra lub 

innym równorzędnym 
 

wyższe 

 
6 

6 
 

komendant szkoły policyjnej 
 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra lub 

innym równorzędnym 
wyższe 

 
7 

7 
 

Zastępca komendanta-prorektor WSPol. 
 

według odrębnych 
przepisów 

 
wyższe 

 
6 

8 
 Prorektor WSPol. 

według odrębnych 
przepisów 

 
wyższe 

 
6 

9 
 Kanclerz WSPol. 

według odrębnych 
przepisów 

 
wyższe 

 
6 

10 
 

zastępca komendanta szkoły policyjnej 
 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra lub 

innym równorzędnym 
wyższe 

 
6 

11 
 

komendant powiatowy (miejski) i rejonowy 
Policji 

 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra lub 

innym równorzędnym 
wyższe 

 
6 



12 

I zastępca i zastępca komendanta 
powiatowego (miejskiego) i rejonowego 

Policji 
 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra lub 

innym równorzędnym 
 

wyższe 

 
5 

wyższe 1) wyższe 1) 
 

5 

wyższe 2) podstawowe 2) 

 
 

6 13 
komendant komisariatu (komisariatu 

specjalistycznego) 
Policji 

średnie 3) podstawowe 3) 
 

7 

wyższe 1) wyższe 1) 
 

4 

wyższe 2) podstawowe 2) 
 

5 
14 

 
 

zastępca komendanta komisariatu 
(komisariatu specjalistycznego) 

Policji 

średnie 3) podstawowe 3) 
 

6 

 
 
 
 
 
 

                                                                          Tabela 2 
 
wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni 
odpowiadać policjanci na innych stanowiskach służbowych 

 
 

  

Lp. Stanowisko Wykształcenie Kwalifikacje 
zawodowe 

Staż służby w 
latach 

1 2 3 4 5 

1 

dyrektor biura  
(równorzędnej komórki 

organizacyjnej), 
dyrektor Centralnego Biura 

Śledczego, dyrektor Biura Spraw 
Wewnętrznych 

Wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 7 

2 

zastępca dyrektora biura  
(równorzędnej komórki 

organizacyjnej), 
zastępca dyrektora Centralnego 

Biura Śledczego, zastępca dyrektora 
Biura Spraw Wewnętrznych 

Wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 6 



3 rzecznik prasowy w KGP 

Wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

Lub innym 
równorzędnym 

wyższe 4 

wyższe 5 

4 główny księgowy budżetu w KGP Według odrębnych 
przepisów 

podstawowe 7 

5 adiunkt - dyrektor instytutu 
Według odrębnych 

przepisów 
 

wyższe 5 

6 profesor zwyczajny i nadzwyczajny 
 

Według odrębnych 
przepisów podstawowe 3 

7 
naczelnik zarządu, 
naczelnik zarządu 

Biura Spraw Wewnętrznych 

Wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

8 dowódca oddziału 

Wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

9 adiunkt - zastępca dyrektora 
instytutu 

Według odrębnych 
przepisów wyższe 5 

10 adiunkt - kierownik zakładu  Według odrębnych 
przepisów wyższe 5 

11 kierownik zakładu 

Wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

12 naczelnik wydziału – radca prawny Według odrębnych 
przepisów wyższe  5 

13 

naczelnik wydziału (równorzędnej 
komórki organizacyjnej), 

naczelnik wydziału Biura Spraw 
Wewnętrznych 

Wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

14 
dowódca samodzielnego 

pododdziału antyterrorystycznego 
 

Wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

15 główny księgowy - naczelnik 
wydziału 

Według odrębnych 
przepisów wyższe 5 

16 kwestor Według odrębnych 
przepisów wyższe 5 

 
 
 



17 radca Biura Spraw Wewnętrznych 

Wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

Lub innym 
równorzędnym 

wyższe 6 

18 radca 

Wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

19 radca prawny według odrębnych 
przepisów podstawowe 3 

20 redaktor naczelny 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

21 kierownik ośrodka 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

22 kierownik rektoratu 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

23 zastępca dowódcy oddziału 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

24 

zastępca naczelnika wydziału 
(równorzędnej komórki 

organizacyjnej), 
zastępca naczelnika wydziału Biura 

Spraw Wewnętrznych 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

25 zastępca głównego księgowego - 
naczelnika wydziału 

według odrębnych 
przepisów wyższe 5 

26 zastępca dowódcy samodzielnego 
pododdziału antyterrorystycznego 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

27 zastępca redaktora naczelnego 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 4 

28 dowódca samodzielnego 
pododdziału 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

29 dyrektor biblioteki według odrębnych 
przepisów podstawowe 5 

30 kierownik biblioteki 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

podstawowe 5 

31 kierownik studium w WSPol. według odrębnych 
przepisów wyższe 5 



32 kierownik studium 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

33 adiunkt według odrębnych 
przepisów wyższe 5 

34 adiunkt - zastępca kierownika 
zakładu 

według odrębnych 
przepisów wyższe 5 

35 zastępca kierownika zakładu 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

36 zastępca kierownika ośrodka 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

37 rzecznik prasowy 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

podstawowe 3 

38 dyżurny KGP 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

39 ekspert Biura Spraw Wewnętrznych 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

40 ekspert 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 4 

41 zastępca dyżurnego KGP 
oraz dyżurny KSP i KWP 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe  5 

42 starszy pilot 4) średnie podstawowe - 

43 starszy mechanik 4) średnie podstawowe - 

44 starszy wykładowca w WSPol. według odrębnych 
przepisów wyższe  5 

45 starszy wykładowca 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe  5 

wyższe 4 
46 wykładowca w WSPol. 

 

według odrębnych 
przepisów 

 podstawowe  5 



wyższe 4 wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym  podstawowe 5 

wyższe 5 
47 wykładowca 

wyższe 
podstawowe 6 

48 zastępca dowódcy samodzielnego 
pododdziału 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 5 

49 kierownik izby dziecka wyższe pedagogiczne wyższe 4 

wyższe 4 wyższe  
podstawowe 5 50 

naczelnik sekcji, 
kierownik sekcji, 

 średnie podstawowe 6 

51 kierownik sekcji Biura Spraw 
Wewnętrznych wyższe wyższe  4 

wyższe  podstawowe  3 
52 kierownik sekcji 

w lotnictwie policyjnym 
średnie  podstawowe 5 

53 lektor wyższe  podstawowe 2 

54 kapelmistrz wyższe podstawowe - 

wyższe wyższe 4 
55 dowódca kompanii w WSPol. 

i szkole policyjnej średnie podstawowe 6 

wyższe  wyższe 4 

56 dowódca kompanii 
średnie podstawowe 6 

wyższe 3 
wyższe  

podstawowe 4 
57 kierownik referatu 

średnie podstawowe 6 

58 II kapelmistrz wyższe podstawowe - 

wyższe 3 
wyższe  

podstawowe 4 
59 zastępca naczelnika sekcji 

średnie podstawowe 6 

wyższe z tytułem 
zawodowym magistra 

lub innym 
równorzędnym 

wyższe 3 

60 

 
zastępca dyżurnego KSP i KWP, 
dyżurny KMP, KPP i KRP oraz 
dyżurny KP o stanie etatowym 

powyżej 60 
 wyższe wyższe 

 
5 
 
 



wyższe podstawowe 5 
61 młodszy wykładowca 

średnie podstawowe 15 

wyższe podstawowe 4 
62 zastępca dowódcy kompanii 

średnie podstawowe 6 

wyższe wyższe 4 
63 specjalista 

Biura Spraw Wewnętrznych średnie podstawowe 6 

wyższe podstawowe 3 
64 specjalista 

średnie podstawowe 5 

65 pilot4) średnie podstawowe - 

66 mechanik4) średnie podstawowe - 

67 asystent w WSPol., 
instruktor w WSPol. 

według odrębnych 
przepisów podstawowe 3 

68 lekarz według odrębnych 
przepisów podstawowe - 

69 pomocnik dowódcy oddziału wyższe podstawowe 5 

70 dowódca plutonu w pododdziale 
antyterrorystycznym wyższe podstawowe 3 

71 

zastępca dyżurnego 
KMP, KPP i KRP, 

zastępca dyżurnego KP o stanie 
etatowym powyżej 60 oraz dyżurny 

KP o stanie etatowym do  60 

średnie podstawowe 3 

72 kierownik posterunku Policji średnie podstawowe 3 

73 kierownik sekcji muzycznej średnie muzyczne podstawowe - 

74 kierownik ogniwa, rewiru 
dzielnicowych średnie podstawowe 3 

75 dowódca plutonu średnie podstawowe 3 

76 asystent, detektyw, instruktor, 
asystent Biura Spraw Wewnętrznych średnie podstawowe 3 

77 dowódca drużyny 
w pododdziale antyterrorystycznym średnie podstawowe 3 

78 dzielnicowy średnie podstawowe 3 

79 dowódca drużyny średnie podstawowe 3 



80 pomocnik dyżurnego średnie podstawowe 3 

81 referent,  
referent Biura Spraw Wewnętrznych średnie podstawowe 2 

średnie 

82 
policjant,  

policjant Biura Spraw 
Wewnętrznych 

nie posiadający 
średniego  

wykształcenia5) 

 
podstawowe 

 
1 

83 pielęgniarka według odrębnych 
przepisów podstawowe - 

średnie 

84 aplikant  nie posiadający 
średniego 

wykształcenia5) 

podstawowe - 

średnie 

85 kursant nie posiadający 
średniego  

wykształcenia5) 

- - 

 
 

 
1. Użyte w tabelach skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają: 
1) KGP        - Komendę Główną Policji, 
2) KWP       - Komendę Wojewódzką Policji, 
3) KSP        - Komendę Stołeczną Policji, 
4) KMP       - Komendę Miejską Policji, 
5) KPP        - Komendę Powiatową Policji, 
6) KRP        - Komendę Rejonową Policji, 
7) KP          - Komisariat Policji, 
8) WSPol.   - Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. 
 
 
 
2. Objaśnienia odnośników: 
1) w komisariacie Policji o stanie etatowym powyżej 60 etatów, 
2) w komisariacie Policji o stanie etatowym do 60 etatów, 
3) w komisariacie Policji o stanie etatowym poniżej 25 etatów, 
4) w lotnictwie policyjnym, 
5) w oddziale prewencji Policji. 
 


