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Rekrutacja do służby w Policji

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są
przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w w trakcie
postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test
psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie
kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

 

Procedura rekrutacji do służby w Policji składa się z  następujących etapów:

- ogłoszenie Komendanta Głównego Policji o rozpoczęciu procedury doboru,

- złożenie wymaganych dokumentów oraz ich ocena:

- rozmowa wstępna,

- test wiedzy,

- test sprawności fizycznej,

- test psychologiczny MultiSelect,

- rozmowa kwalifikacyjna

- ustalenie stanu zdrowia,

- postępowanie sprawdzające. 

1. OGŁOSZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Rozpoczyna procedurę doboru do służby w Policji. W ogłoszeniu Komendant podaje terminy przyjęcia do
służby w Policji.

2. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ ICH OCENA

Dokumenty złożone przez kandydatów są oceniane pod względem ich zgodności z wymaganiami
zawartymi w ogłoszeniu, natomiast prawdziwość danych zawartych w dokumentach podlega



sprawdzeniu w dostępnych Policji kartotekach, rejestrach i ewidencjach. Podanie niepełnych danych
może być podstawą do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

3. ROZMOWA WSTĘPNA

Rozmowa wstępna jest przeprowadzana przez pracownika komórki ds. doboru. Jej celem jest
poinformowanie kandydata o przebiegu procedury rekrutacyjnej do służby w Policji oraz omówienie
każdego z etapów. Rozmowa nie ma charakteru selekcyjnego, a jedynie informacyjny.

4. TEST WIEDZY

Test składa się z 40 pytań losowo wybranych przez komputer. Do każdego z pytań dołączone są 4
odpowiedzi do wyboru, z których  tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź można
uzyskać 1 punkt.

Pytania dotyczą wiedzy z zakresu: funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej
oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Jest to jedyny etap nie selekcyjny, to znaczy że  nie ma minimalnej liczby punktów niezbędnej do
uzyskania aby przejść do kolejnego testu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na tym etapie to 40
punktów.

Kandydaci do służby, którzy w trakcie testu korzystają z pomocy innych osób, posługują się
urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzystają z pomocniczych materiałów
niedopuszczonych do korzystania w trakcie testu lub w jakikolwiek inny sposób zakłócają jego przebieg,
niezależnie od liczby prawidłowych odpowiedzi udzielonych na pytania testowe, otrzymują 40 ujemnych
punktów z testu wiedzy.

Zgodnie z § 15 rozporządzenia 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. poz.
432 oraz z 2013 poz. 1663 z późn. zm.) pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w
Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego
testu.

5. OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Ocena sprawności fizycznej to tor przeszkód, który należy pokonać w czasie nieprzekraczającym 1 min
41 s. Wyniki uzyskane w trakcie toru przeszkód przeliczane są w systemie punktowym. Minimalna liczba
punktów to 43 a maksymalna to 60 punktów.

Kandydat do służby przystępuje do testu sprawności fizycznej po okazaniu zaświadczenia lekarskiego o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej
niż 14 dni przed dniem przystąpienia do testu.

Dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć jak wygląda tor przeszkód poniżej umieściliśmy link do strony
Komendy Głównej Policji, gdzie jest zaprezentowany film.



FILM INSTRUKTAŻOWY

6. TEST PSYCHOLOGICZNY MULTISELECT

Test MultiSelect bada predyspozycje osobowościowe kandydata do służby w Policji a więc jego
odporność na stres, dojrzałość emocjonalną, zachowania społeczne oraz postawę w pracy. Składa się z
298 pytań, jest wykonywany na komputerze a po nim następuje rozmowa z psychologiem.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania na tym etapie to 60 punktów.

7. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

Rozmowa kwalifikacyjna przed komisją ma na celu ocenę umiejętności skutecznego komunikowania się
z innymi osobami, motywację do podjęcia służby w Policji, społeczną postawę wobec ludzi, umiejętność
autoprezentacji. 

Minimalna liczba punktów z jaką kandydat zalicza etap to 36 punktów, a maksymalna to 60 punktów.

8. USTALENIE STANU ZDROWIA

Ten etap to badania kandydatów przeprowadzane na koszt Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Pierwsza część to Poradnia Zdrowia Psychicznego, czyli badania psychologiczne oraz psychiatryczne
przeprowadzane przez specjalistów ze szpitala MSW.

Po przejściu Poradni Zdrowia Psychicznego kandydat rozpoczyna badania lekarskie obejmujące
następujących lekarzy:
- stomatolog,
- dermatolog,
- okulista,
- chirurg,
- neurolog,
- lekarz wewnętrzny,
- laryngolog,
- ginekolog,
- kardiolog.

 

9. POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE

W momencie kiedy kandydat składa wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna się
proces postępowania sprawdzającego. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać
dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony poświadczeniem bezpieczeństwa. Niewydanie takiego
poświadczenia jest równoznaczne z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do
kandydata. Postępowanie sprawdzające prowadzą wyspecjalizowane komórki ds. ochrony informacji

http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38731,dok.html


niejawnych. 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W STOSUNKU DO KANDYDATÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

Test wiedzy z zakresu funkcjonowania policji KLIKNIJ

Test sprawności fizycznej KLIKNIJ

Test psychologiczny KLIKNIJ

Rozmowa kwalifikacyjna KLIKNIJ

Ustalenie przez komisję lekarską  zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji KLIKNIJ

Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych KLIKNIJ

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do
służby w Policji  (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 z pózniejszymi zmianami).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

osobiście w Zespole Doboru, Rezerwy Kadrowej oraz Ewidencji Komendy Wojewódzkiej Policji w
Łodzi

w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa łódzkiego
KLIKNIJ

pod numerami telefonu: 47 841-13-69,  47 841-13-65, 47 841-30-16

drogą mailową - dobor@ld.policja.gov.pl

na stronie internetowej Komendy Wojewodzkiej Policji w Łodzi
http://www.dobor.lodzka.policja.gov.pl/

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O SŁUŻBIE W POLICJI W GARNIOZONIE ŁÓDZKIM ODWIEDŹ
NASZEGO DOBOROWEGO FACEBOOKA @ZOSTAŃ ŁÓDZKIM POLICJANTEM

 

 

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI POWINIEN:

 

 

- posiadać obywatelstwo polskie,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,

https://lodzka.policja.gov.pl/ftp/kwp_ld/rekrutacja/pdf/TEST_WIEDZY.pdf
https://lodzka.policja.gov.pl/ftp/kwp_ld/rekrutacja/pdf/TEST_SPRAWNOSCI_FIZYCZNEJ.pdf
https://lodzka.policja.gov.pl/ftp/kwp_ld/rekrutacja/pdf/TEST_PSYCHOLOGICZNY.pdf
https://lodzka.policja.gov.pl/ftp/kwp_ld/rekrutacja/pdf/ROZMOWA_KWALIFIKACYJNA.pdf
https://lodzka.policja.gov.pl/ftp/kwp_ld/rekrutacja/pdf/KOMISJA_LEKARSKA.pdf
https://lodzka.policja.gov.pl/ftp/kwp_ld/rekrutacja/pdf/POSTEPOWANIE_SPRAWDZAJACE.pdf
http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/jednostki-podlegle/552,Jednostki-Podlegle.html
http://www.dobor.lodzka.policja.gov.pl/


- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać 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 (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi www.lodzka.policja.gov.pl

• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w Warszawie

https://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja

 

 

UWAGA!

Informujemy, że została wznowiona procedura postępowania kwalifikacyjnego do służby w
Policji z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego wobec występujących zakażeń

wirusem SARS-CoV-2.

Od dnia 5 sierpnia 2020 roku w życie wchodzi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI Z DNIA 10 LIPCA 2020R.

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacjnego w stosunku do kandydatów
ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

- tekst jednolity rozporządzenia znajduje się w załączniku na dole strony.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 47 841 13 65; 13-69; 30-16,
22-18

 

KOMPLET DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O SŁUŻBĘ W POLICJI: 

- pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
- wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - do pobrania w KWP/KMP/KPP lub na stronie:

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne   kserokopie –
oryginały dokumentów do wglądu),

https://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja
http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html


- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne   kserokopie –
oryginały dokumentów do wglądu),
- książeczka wojskowa (z pieczątką o przeniesieniu do rezerwy).

 

           Dodatkowo na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z
2015 r. poz. 355 z późn.zm.) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi prowadzi procedurę rekrutacyjną w
stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia
zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Warunkiem przystąpienia do ww. procedury jest złożenie wskazanych wyżej dokumentów uzupełnionych
o:

- kopię świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał należy dostarczyć do
wglądu w momencie składania    dokumentów rekrutacyjnych),
- kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji
niejawnych.
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