
Proces Rekrutacyjny w Policji



Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do 
służby w Policji:

• ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 poz. 360 z późn. zm.),

• rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania

kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do

służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432, z późn. zm.),

• ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018

poz. 412, z późń. zm.),

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11

października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami

zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej,

Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. 2018 poz. 2035)



Każdy kandydat do służby w Policji 

powinien:

• posiadać polskie obywatelstwo,

• posiadać średnie wykształcenie,

• dysponować nieposzlakowaną opinią,

• korzystać z pełni praw publicznych,

• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
lub przestępstwo skarbowe,

• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby 

w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie 
służbowej, której gotów jest się podporządkować,

• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów 
określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać 
uregulowany stosunek do służby wojskowej.



Etapy przyjęć do Policji:

• złożenie dokumentów (podanie o przyjęcie do służby, 

kwestionariusz osobowy, świadectwo szkolne/dyplom)

• test wiedzy i test sprawności fizycznej

• test psychologiczny

• rozmowa kwalifikacyjna

• komisja lekarska

• weryfikacja kandydata

• decyzja końcowa



TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ



Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie według 

następującej roty: 

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom

podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć

wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją

Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec

bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem

życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie

przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym

organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny

służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru,

godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad

etyki zawodowej”.



USTAWA 

z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji 

Do podstawowych zadań Policji należą: 

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; 

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w 
środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do 
powszechnego korzystania; 

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 
zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i 
organizacjami społecznymi; 

3a) prowadzenie działań kontrterrorystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 
antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, 650 i 730); 

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; 

4a) ochrona obiektów stanowiących siedziby członków Rady Ministrów, z wyłączeniem obiektów służących 
Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości, wskazanych przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych; 

5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych 
przepisach; 

6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną 
lub obowiązujących w miejscach publicznych; 

7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i 
instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; 

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych; 

9) (uchylony) 

10) prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach 
linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach 
analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA). 



Policja składa się z następujących 

rodzajów służb: 

• kryminalnej, 

• śledczej, 

• prewencyjnej, 

• spraw wewnętrznych, 

• kontrterrorystycznej,

• wspomagającej działalność Policji 

w zakresie organizacyjnym, logistycznym 

i technicznym 



Służba w Policji to także:

• bycie w ciągłej gotowości i dyspozycyjności do wykonywania 
określonych zadań

• praca zmianowa (służba w weekendy, święta, nocne patrole, dyżury)

• praca w stresie, (bezpośredni kontakt z przemocą, agresją, śmiercią, 
wieloma szokującymi zdarzeniami podczas codziennych służb)

• próby korumpowania pracowników, 

• zależność służbowa, 

• niejednokrotnie, pełnienie służby w rozłące z rodziną, 

• presja publiczna.

• odpowiedzialność, a zwłaszcza na wpisane na stałe w przebieg 
zawodowej służby ryzyko utraty zdrowia lub życia



Oraz pozytywne jej aspekty:

• ciekawa satysfakcjonująca praca

• stałość zatrudnienia

• gwarantowane wynagrodzenie (nagrody roczne, 

motywacyjne, jubileuszowe)

• niższy wiek emerytalny

• satysfakcja z pełnionej służby

• możliwość  rozwoju, awansu, lepszego 

wynagrodzenia (szeroki katalog specjalizacji)



Polska Policja dziś….



Służba w policji to także reagowanie na 

bieżące zagrożenia.

W roku 2020 zetknęliśmy się z nową 

rzeczywistością, jaką jest Covid19, 

Policjanci sprawdzają osoby przebywające na 

obowiązkowych kwarantannach domowych. 

Ustalają potrzeby socjalno – bytowe 

poddanych izolacji, udzielając niezbędnego 

wsparcia i pomocy.



Pamiętajmy !

• Walka z koronawirusem to nasz wspólny 

interes 

• Dbajmy o zdrowie nasze i naszych bliskich

• Stosujmy się do przepisów i reguł sanitarnych



W celu uzyskania szczegółowych informacji 
zapraszamy na stronę:

www.podkarpacka.policja.gov.pl


