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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 lipca 2020 r.
Poz. 1271
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 10 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do służby w Policji
Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyj
nego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z 2013 r. poz. 1663,
z 2017 r. poz. 479 oraz z 2019 r. poz. 2045) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku gdy przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zarządzi postępowanie
kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy, ogłoszenie publikuje się
odrębnie od ogłoszenia publikowanego dla pozostałych kandydatów do służby.”;

2)

w § 8 w ust. 2 po wyrazach „z wyjątkiem” dodaje się wyrazy „przeprowadzenia testu wiedzy, testu sprawności fizycznej
oraz”;

3)

w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pkt 2 ustawy, przeprowadza się test wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji, zwany dalej „testem wiedzy”;”;

4)

w § 12:
a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Komenda wojewódzka (Stołeczna) Policji na obszarze działania przełożonego właściwego w sprawie
postępowania kwalifikacyjnego i w miejscu przez niego wskazanym może wobec kandydatów do służby w jed
nostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na terytorialnym zasięgu jego działania przeprowadzić test
wiedzy oraz test sprawności fizycznej.
2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, test wiedzy oraz test sprawności fizycznej przeprowadza wybra
na przez kandydata do służby jednostka szkoleniowa albo komenda wojewódzka (Stołeczna) Policji.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Test psychologiczny przeprowadza psycholog z właściwej do badań psychologicznych komórki organiza
cyjnej Komendy Głównej Policji albo komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, zwany dalej „psychologiem”.”;

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
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po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
„§ 13a. Kandydaci do służby podczas etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 25 ust. 2
pkt 2 i 4 ustawy, nie mogą korzystać z pomocy innych osób, posługiwać się urządzeniami służącymi do przekazu,
odbioru lub zapisu informacji, a także nie mogą korzystać z pomocniczych materiałów niedopuszczonych odpowied
nio przez psychologa i zespół, o którym mowa w § 14.”;

6)

§ 14 i 15 otrzymują brzmienie:
„§ 14. Test wiedzy przeprowadza zespół powołany odpowiednio przez kierownika jednostki szkoleniowej, która
przeprowadza test, lub przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, na którego obszarze
działania jest przeprowadzany test.
§ 15. 1. Wykaz aktów prawnych, na których podstawie są opracowywane pytania do testu wiedzy, sporządza
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem propozycji aktów prawnych zgłoszonych do tego wykazu przez
inne jednostki szkoleniowe. Wykaz zatwierdza Komendant Główny Policji.
2. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie na bieżąco aktualizuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, w szczególności
przez usuwanie z tego wykazu uchylonych aktów prawnych lub umieszczanie w nim nowych aktów prawnych. Prze
pis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Na podstawie wykazu, o którym mowa w ust. 1, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie opracowuje pytania do te
stu wiedzy, z wykorzystaniem propozycji pytań do tego testu zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe.
4. W przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 2, aktualizuje się pytania do testu wiedzy, w szczególności
przez usuwanie pytań opracowanych na podstawie uchylonych aktów prawnych lub opracowywanie nowych pytań.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Pytania do testu wiedzy opracowane na podstawie zaktualizowanego wykazu aktów prawnych wykorzystuje się
do opracowania testu wiedzy nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia, w którym wykaz został zaktualizowany.
6. Pytania do testu wiedzy niezawierające odpowiedzi oraz wykaz aktów prawnych, na podstawie których zostały
opracowane pytania, podaje się do wiadomości publicznej przez umieszczenie ich na stronie internetowej Komendy
Głównej Policji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.”;

7)

w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku przeprowadzania testu wiedzy w formie pisemnej kandydat do służby otrzymuje arkusz odpo
wiedzi na pytania testowe oraz arkusz z pytaniami testowymi i wariantami odpowiedzi, opatrzone pieczątką jednostki
szkoleniowej, która przeprowadza test, lub komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze działania
jest przeprowadzany test.”;

8)

w § 18 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „przekazu lub odbioru” zastępuje się wyrazami „przekazu, odbioru lub zapisu”;

9)

§ 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. 1. Test sprawności fizycznej przeprowadza zespół powołany odpowiednio przez kierownika jednostki szko
leniowej, która przeprowadza test, lub przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, na które
go obszarze działania jest przeprowadzany test.
2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, składa się z dwóch albo trzech osób, posiadających tytuł zawodowy licencjata
lub magistra uzyskany po ukończeniu studiów w zakresie wychowania fizycznego albo sportu lub uprawnienia in
struktora taktyki i technik interwencji lub spełniających warunki, o których mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), w zakresie dotyczącym instruktora sportu.
3. Przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej zespół, o którym mowa w ust. 1, potwierdza zgodność przygo
towania sali gimnastycznej ze schematem tego testu, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

10) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli w trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej ratownik nie jest obecny, odpowiednio kierownik
jednostki szkoleniowej lub przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zapewnia łączność mię
dzy członkami zespołu przeprowadzającymi ten test a najbliższą placówką zapewniającą ambulatoryjną opiekę zdro
wotną.”;
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11) w § 28 w ust. 1:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w ciągu 24 godzin przed przystąpieniem do testu psychologicznego spożywał substancje psychoaktywne,
w szczególności napoje alkoholowe, leki lub inne środki odurzające.”,

b)

uchyla się pkt 3;

12) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Test psychologiczny przeprowadza się, stosując następujące metody badawcze:
1)

test;

2)

kwestionariusz;

3)

wywiad;

4)

obserwację.”;

13) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:
„§ 29a. 1. Jeżeli kandydat do służby w trakcie przeprowadzania testu psychologicznego:
1)

korzysta z pomocy innych osób,

2)

posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu, odbioru lub zapisu informacji lub korzysta z pomocniczych
materiałów bez zgody psychologa,

3)

w inny sposób niż określony w pkt 1 i 2 zakłóca jego przebieg

– psycholog wyklucza go z udziału w teście.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1:
1)

2)

psycholog sporządza protokół zawierający:
a)

imię i nazwisko kandydata do służby,

b)

numer identyfikacyjny,

c)

datę przeprowadzania testu psychologicznego,

d)

opis zachowania, o którym mowa w ust. 1,

e)

określenie miejscowości i daty sporządzenia protokołu,

f)

podpis psychologa;

kandydat do służby uzyskuje negatywny wynik z testu psychologicznego.”;

14) w § 30:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po zastosowaniu metod badawczych, o których mowa w § 29 ust. 2, psycholog sporządza pozytywną albo
negatywną opinię psychologiczną.”,

b)

uchyla się ust. 3,

c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pozytywny wynik z testu psychologicznego zachowuje ważność przez 24 miesiące od dnia jego przepro
wadzenia.”;

15) w § 34 uchyla się ust. 3 i 4;
16) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na liczbę punktów, o których mowa w ust. 1, składa się suma punktów uzyskanych przez kandydatów do służby
z testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz z tytułu wykształcenia posiadanego przez
kandydatów do służby i posiadanych przez nich umiejętności.”;
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17) § 37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. 1. Etapy postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ustawy, oraz preferencje
z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata do służby i posiadanych przez niego umiejętności są oceniane
w systemie punktowym.
2. System punktowy oceny etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz preferencji z tytułu wykształcenia posia
danego przez kandydata do służby i posiadanych przez niego umiejętności jest określony w załączniku nr 7 do rozpo
rządzenia.
3. W przypadku posiadania przez kandydata do służby kilku z preferowanych umiejętności, o których mowa
w ust. 4 załącznika nr 7 do rozporządzenia, punkty przyznaje się za każdą preferowaną umiejętność, w tym za znajo
mość każdego języka obcego oraz za posiadanie prawa jazdy każdej kategorii.”;
18) w § 40:
a)

w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Przed zatwierdzeniem listy kandydatów sprawdza się ponownie prawdziwość danych w sposób, o którym mowa
w § 36 pkt 1.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:
„1a. Jeżeli w wyniku sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 stwierdza się, że kandydat do służby nie spełnia
któregokolwiek wymagania określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, nie umieszcza się go na liście kandydatów.
1b. Na liście kandydatów, o której mowa w § 39, nie umieszcza się również kandydata do służby:
1)

który przed zatwierdzeniem listy, o którym mowa w § 41, zrezygnował z ubiegania się o przyjęcie do służby
w Policji;

2)

jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 5 pkt 7 ustawy;

3)

jeżeli upłynie termin, o którym mowa w § 30 ust. 4.

1c. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1a i 1b pkt 2, przełożony właściwy
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego powiadamia pisemnie kandydata do służby o odstąpieniu od zamiaru
jego przyjęcia do służby w Policji.”,
c)

w ust. 2 po wyrazach „z wyłączeniem” dodaje się wyrazy „Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP oraz”;

19) § 43 i 44 otrzymują brzmienie:
„§ 43. Kandydata do służby, który został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby
w Policji z powodu ograniczonej liczby przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie,
umieszcza się na kolejnej liście kandydatów. W zależności od liczby punktów uzyskanych przez tego kandydata do
służby może on zostać przyjęty do służby w Policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby
przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem że przyjęcie to nie może nastąpić po
upływie terminu, o którym mowa w § 30 ust. 4. W przypadku kandydata do służby, o którym mowa w art. 25
ust. 3 ustawy, przyjęcie to nie może nastąpić później niż przed upływem 24 miesięcy od dnia umieszczenia go po raz
pierwszy na liście kandydatów, o której mowa w § 39. Przepis § 40 stosuje się odpowiednio.
§ 44. 1. W przypadku odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z powodu:
1)

uzyskania przez kandydata do służby negatywnego wyniku z:
a)

testu sprawności fizycznej – może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześ
niej niż po upływie 2 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia,

b)

rozmowy kwalifikacyjnej albo z ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej – może on ponownie przystą
pić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia odstąpienia od jego
prowadzenia,

c)

testu psychologicznego – może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej
niż po upływie 10 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia, z tym że test psychologiczny prze
prowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu;
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o którym mowa w art. 25 ust. 5 pkt 2 lub pkt 4 ustawy, lub z powodu uzyskania negatywnego wyniku z postępo
wania sprawdzającego – może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po
upływie 12 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia, z wyjątkiem ustalania zdolności fizycznej i psy
chicznej.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia wystąpienia przyczyny odstąpienia od prowadzenia postę
powania kwalifikacyjnego, określonego w piśmie informującym o tym kandydata do służby.”;
20) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
21) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) przekroczenia 1 minuty 41 sekund albo”;
22) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) potwierdzenie, że w ciągu 24 godzin przed przystąpieniem do testu psychologicznego spożywał substancje
psychoaktywne, w szczególności napoje alkoholowe, leki lub inne środki odurzające albo nie spożywał
tych substancji;”,

b)

uchyla się pkt 3;

23) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozpo
rządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
z wyjątkiem przepisu § 10 pkt 2 rozporządzenia, który stosuje się w dotychczasowym brzmieniu przez 30 dni od dnia wej
ścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Kwestionariusze osobowe kandydatów do służby złożone przed dniem wejścia życie niniejszego rozporządzenia
zachowują ważność.
§ 4. 1. Pozytywny wynik z testu psychologicznego, uzyskany nie wcześniej niż 12 marca 2019 r., zachowuje ważność
przez 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia.
2. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, uzyskany nie wcześniej niż 12 marca 2019 r., zachowuje ważność.
§ 5. 1. Do kandydata do służby, który przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia został umieszczony
na liście kandydatów zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, ale nie zo
stał przyjęty do służby w Policji z powodu ograniczonej liczby przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po
jego stronie, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. W przypadku kandydatów do służby, o których mowa:
1)

w ust. 1, liczbę punktów uzyskanych z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności przelicza się
zgodnie z tabelą określoną w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Przeliczenia dokonuje się najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2)

w ust. 1, i kandydatów do służby z postępowań, o których mowa w § 2 niniejszego rozporządzenia, którzy uzyskali
pozytywny wynik z testu psychologicznego, nie wlicza się punktów uzyskanych z tego testu do łącznej liczby punk
tów uzyskanych z etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956).

§ 6. Czynności, o których mowa w § 15 ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, Komendant Główny Policji, komen
dant wojewódzki (Stołeczny) Policji oraz Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wykonają do dnia wejścia
w życie rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 4 i 6, które wchodzą w życie
z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik
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Załączniki
do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 10 lipca 2020 r. (poz. …)
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 10 lipca 2020 r. (poz. 1271)

Załącznik
Załącznik
nr 1nr 1

WZÓR
WZÓR

………………………………
(nazwa jednostki organizacyjnej Policji)

numer identyfikacyjny

KWESTIONARIUSZ
OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY

UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM
(nie dotyczy części A pkt 18)

Kwestionariusz składa się z trzech części:
części A i B – wypełnia kandydat do służby przed przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego,
część C – wypełnia kandydat do służby po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku gdy zostanie
zakwalifikowany do nawiązania stosunku służbowego.

……………..……………………..………
(miejscowość i data)

….…..…….…………………………………
(czytelny podpis kandydata do służby)

Pouczenie:
1.
2.

Kwestionariusz osobowy kandydata do służby nie podlega zwrotowi.
Zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych
w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego.
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CZĘŚĆ A
1. numer PESEL

2. Płeć*:

kobieta

mężczyzna

3. Miejsce urodzenia:
4. Nazwisko:

5. Imię
pierwsze:
6. Imię drugie:
7. Nazwisko rodowe:

8. Imię ojca:
9. Imię matki:
10. Nazwisko
rodowe matki:
11. Dowód osobisty:

seria:

numer:

12. Obywatelstwo (proszę podać wszystkie posiadane obywatelstwa):
…………………………………………………………...…………………………………………………………………….
13. Miejsce zameldowania*:

wieś

14. Adres zameldowania na pobyt stały od dnia:

do 10 tys.

miasto (liczba mieszkańców)
do 100 tys.
do 500 tys.
powyżej 500 tys.
kod

-

kod

-

kod

-

miejscowość
ulica
nr domu – lokalu
powiat
województwo
15. Adres zamieszkania od dnia:
miejscowość
ulica
nr domu – lokalu
powiat
województwo
16. Adres do korespondencji:
miejscowość
ulica
nr domu – lokalu
17. Telefony kontaktowe:
(wraz z numerem kierunkowym)

18. Adres e-mail: …………………………………………………………………………………..........................................
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średnie branżowe

w klasie, w której nauczane były
przedmioty dotyczące
funkcjonowania Policji

wyższe
studia
pierwszego
stopnia

studia
drugiego
stopnia

jednolite
studia
magisterskie

20. Nazwa szkoły lub uczelni, rok ukończenia studiów, zawód wyuczony, nazwa kierunku studiów, tytuł zawodowy,
stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego, lub tytuł profesora:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
21. Uprawnienia, umiejętności, kwalifikacje specjalistyczne, licencje, świadectwa, certyfikaty, stopień znajomości języka
obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 (proszę podać nazwę dokumentu, a w przypadku języka obcego również
poziom biegłości)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
22. Czy jest Pani (Pan) obecnie zatrudniona(-ny) na podstawie umowy o pracę*:

tak

nie

23. Stosunek do powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej*:
1) nie podlega obowiązkowi służby wojskowej (proszę podać powód),
………………………………………………………………………………………………….................................
2) podlega kwalifikacji wojskowej,
3) przeniesiony do rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej,
4) przeniesiony do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej,
5) inne .............................................................................................................................................................................
24. Kategoria zdrowia:

25. Seria, numer książeczki
wojskowej:

26. Przynależność ewidencyjna do wojskowej komendy uzupełnień: …...…………..……………………………….………
27. Stopień wojskowy, numer specjalności wojskowej: ………………………………………………………………..……..
28. Stan cywilny: ……………………………………………………………………………….……………………………..
29. Nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której chciałaby(-łby) Pani (Pan) pełnić służbę:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(proszę podać nazwę jednej jednostki organizacyjnej Policji)

30. Czy w przypadku zakończenia postępowania kwalifikacyjnego i niezakwalifikowania Pani (Pana) do pełnienia służby
w jednostce organizacyjnej Policji, do której się Pani (Pan) ubiega, jest Pani (Pan) zainteresowana(-ny) pełnieniem
służby w innej jednostce organizacyjnej Policji na terytorialnym zasięgu działania komendanta wojewódzkiego
(Stołecznego) Policji, będącego w stosunku do Pani (Pana) przełożonym właściwym w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego?
tak

nie

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(zaznaczając odpowiedź „tak”, proszę podać nazwy jednostek organizacyjnych Policji)

31. Czy ma Pani (Pan) tatuaż(e)? Jeżeli tak, proszę określić jego (ich) lokalizację / umiejscowienie, wielkość, wygląd
i treść.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………………………………….
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32. Dodatkowe informacje: ………………...……………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Prawdziwość danych zawartych w części A kwestionariusza potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić właściwą komórkę organizacyjną do spraw doboru kandydatów
do służby o każdej zmianie danych zamieszczonych przeze mnie w niniejszym kwestionariuszu.

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………….…………………….
(czytelny podpis kandydata do służby)

Kwestionariusz z wypełnioną częścią A przyjął i sprawdził w zakresie
zgodności z danymi zawartymi w dokumentach przedłożonych przez kandydata do służby
………………………………...………….
(miejscowość i data)

…...………………….……………………..………………………
(stopień / stanowisko*, imię i nazwisko)

________________
* Niepotrzebne skreślić.
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CZĘŚĆ B
Oświadczenie kandydata do służby:
Ja, …………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że:
(imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia)

1) byłam(-łem) / nie byłam(-łem)* skazana(-ny) prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe (z wyjątkiem przypadków, które uległy zatarciu)
………………………………………………………........…………………………………………………………….
(jeżeli tak, proszę podać nazwę organu, wskazać jego siedzibę oraz określić, za popełnienie jakiego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego)

2) aktualnie jest / nie jest* prowadzone wobec mnie postępowanie karne za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe, o którym mi wiadomo
……...………………………………………………………………….…………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………….
(jeżeli tak, proszę podać, jaki organ prowadzi sprawę(-wy) i jej (ich) numer(y))

3) byłam(-łem) / nie byłam(-łem) funkcjonariuszem / pracownikiem* Policji …….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…
(jeżeli tak, proszę podać jednostkę(-ki), datę i powód zwolnienia ze służby/z pracy w Policji*)

4) ubiegałam(-łem) się / nie ubiegałam(-łem) się* o przyjęcie do służby w Policji …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
(jeżeli tak, proszę podać kiedy i gdzie)

5) jestem / nie jestem* stażystką(-tą) / pracownikiem* Policji ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
(jeżeli tak, proszę podać miejsce stażu lub pracy)

6) w ciągu ostatnich 10 miesięcy przystąpiłam(-łem) / nie przystąpiłam(-łem)* do testu psychologicznego
w ramach postępowania kwalifikacyjnego i uzyskałam(-łem) pozytywny / negatywny* wynik z tego etapu,
7) zobowiązuję się powiadomić na piśmie właściwą komórkę organizacyjną do spraw doboru kandydatów
do służby o przyczynie niestawienia się na wyznaczony termin etapu postępowania kwalifikacyjnego,
w terminie do 14 dni od dnia upływu tego terminu,
8) zobowiązuję się powiadomić na piśmie właściwą komórkę organizacyjną do spraw doboru kandydatów
do służby o rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie do służby w Policji,
9) znam zasady postępowania kwalifikacyjnego,
10) jestem świadoma(-my), że Policja to formacja uzbrojona, o szczególnym reżimie dyscypliny służbowej i że
jako funkcjonariusz Policji mogę być w każdym czasie delegowana(-ny) do pełnienia służby w innej jednostce
organizacyjnej Policji,
11) przyjmuję do wiadomości, że:
a) do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego jest niezbędne przetwarzanie moich danych
osobowych, w tym danych osobowych, o których mowa w art. 9 i 10 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016,
s. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, z wyłączeniem danych dotyczących kodu
genetycznego oraz danych daktyloskopijnych,
b) moje dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania kwalifikacyjnego na podstawie art. 25
i art. 46b ustawy o Policji, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia
2016/679, w zakresie niezbędnym,
c) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego, a w przypadku:
 odstąpienia od prowadzenia wobec mnie postępowania kwalifikacyjnego przez okres:
– – 2 miesięcy od dnia uzyskania negatywnego wyniku z testu sprawności fizycznej,
– – 6 miesięcy od dnia uzyskania negatywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej albo z ustalenia
zdolności fizycznej i psychicznej,
– – 12 miesięcy od dnia uzyskania negatywnego wyniku z testu psychologicznego, stwierdzenia
niespełnienia wymagań określonych w art. 25 ust. 1 ustawy o Policji, zatajenia lub podania
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nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby albo uzyskania
negatywnego wyniku z postępowania sprawdzającego,

d)

e)

f)

g)
h)
i)

 nieprzyjęcia mnie do służby w Policji z powodu ograniczonej liczby przyjęć albo innej
usprawiedliwionej przyczyny leżącej po mojej stronie przez okres 24 miesięcy od dnia umieszczenia
mnie na liście kandydatów spełniających warunki przyjęcia do służby w Policji,
a także przez okres dłuższy dla celów archiwalnych w interesie publicznym na zasadach wynikających
z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; w przypadku przyjęcia do służby w Policji
dane osobowe są przetwarzane w związku ze służbą w Policji oraz dla celów archiwalnych w interesie
publicznym,
jestem obowiązana(-ny) podać dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
a niepodanie danych osobowych niezbędnych na którymkolwiek z etapów tego postępowania lub odmowa
ich podania uniemożliwi rozpoczęcie i prowadzenie wobec mnie tego postępowania kwalifikacyjnego
oraz będzie jednoznaczne z niepoddaniem się czynnościom lub etapom postępowania i będzie stanowić
podstawę do odstąpienia od jego prowadzenia,
administratorem moich danych osobowych w zakresie przetwarzania do celów postępowania
kwalifikacyjnego jest Komendant Główny Policji oraz komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, jako
przełożony właściwy w sprawie tego postępowania,
dane kontaktowe administratora oraz inspektora ochrony danych osobowych są zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich (Stołecznej)
Policji,
moje dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
do przetwarzania moich danych osobowych nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania,
z uwagi na to, że administratorem moich danych osobowych jest organ władzy publicznej – Komendant
Główny Policji oraz komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji realizujący zadania w interesie
publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej, polegające na przeprowadzeniu
postępowania kwalifikacyjnego:
 przysługuje mi prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych,
z zastrzeżeniem ograniczeń dostępu do danych osobowych wynikających z art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1
i art. 5a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
zwanej dalej „uodo”, w związku z art. 23 ust. 1 lit. a, c, d i lit. i rozporządzenia 2016/679 oraz art. 20
ust. 1d zdanie drugie w związku z art. 25 i art. 46b ust. 1 ustawy o Policji; ograniczenie dostępu do
moich danych osobowych nie dotyczy informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego
i wynikach z poszczególnych etapów tego postępowania, jak również moich danych osobowych
podanych do publicznej wiadomości,
 przysługuje mi prawo żądania sprostowania moich danych osobowych, które są nieprawidłowe,
z zastrzeżeniem ograniczeń dostępu do danych osobowych wynikających z art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1
i art. 5a uodo w związku z art. 23 ust. 1 lit. a, c, d i lit. i rozporządzenia 2016/679 oraz z art. 20 ust. 1d
zdanie drugie w związku z art. 25 i art. 46b ust. 1 i 2 ustawy o Policji,
 przysługuje mi prawo żądania usunięcia moich danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń
dostępu do danych osobowych wynikających z art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 5a uodo w związku
z art. 23 ust. 1 lit. a, c, d i lit. i rozporządzenia 2016/679 oraz z art. 20 ust. 1d zdanie drugie w związku
z art. 25 i art. 46b ust. 1 i 2 ustawy o Policji, a także z zastrzeżeniem, że administrator nie usuwa
danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie moich danych jest niezbędne w przypadkach
określonych w art. 17 ust. 3 lit. b, d i e rozporządzenia 2016/679 w związku z art. 25 i art. 46b ust. 1
ustawy o Policji, tj. do wywiązania się z prawnego obowiązku administratora wymagającego
przetwarzania oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń związanych z przeprowadzeniem tego postępowania, jak również dla celów
archiwalnych w interesie publicznym,
 przysługuje mi prawo żądania ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, z zastrzeżeniem
ograniczeń dostępu do danych osobowych wynikających z art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 5a uodo
w związku z art. 23 ust. 1 lit. a, c, d i lit. i rozporządzenia 2016/679 oraz z art. 20 ust. 1d zdanie drugie
w związku z art. 25 i art. 46b ust. 1 i 2 ustawy o Policji, a także z zastrzeżeniem, że w przypadku
ograniczenia przetwarzania dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń związanych z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego,
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 przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych
z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, z zastrzeżeniem ograniczeń dostępu do danych
osobowych wynikających z art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 5a uodo w związku z art. 23 ust. 1 lit. a, c, d
i lit. i rozporządzenia 2016/679 oraz z art. 20 ust. 1d zdanie drugie w związku z art. 25 i art. 46b ust. 1
i 2 ustawy o Policji, a także z zastrzeżeniem, że administratorowi wolno przetwarzać dane osobowe,
gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania nadrzędne wobec interesów,
praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub gdy istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,
 nie przysługuje mi prawo do przenoszenia moich danych osobowych zgodnie z art. 20 ust. 3 zdanie
drugie rozporządzenia 2016/679 w związku z art. 25 i art. 46b ustawy o Policji, tj. prawo do
przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi, polegającej na przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
j)

w zakresie przetwarzania moich danych osobowych przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Prawdziwość danych zawartych w części B kwestionariusza oraz zapoznanie się z treścią informacji zawartych
w pkt 7–11 potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………….…………………….
(czytelny podpis kandydata do służby)

_________________
* Niepotrzebne skreślić.
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CZĘŚĆ C
Oświadczam, że dane zawarte w częściach A i B kwestionariusza uległy / nie uległy* zmianie:
……...……………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
(jeżeli dane zawarte w częściach A i B uległy zmianie, proszę podać zakres zmian)

……………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………….…………………….
(czytelny podpis kandydata do służby)

Część C kwestionariusza przyjął

….………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………………...…
(stopień / stanowisko*, imię i nazwisko)

________________
* Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 2

SYSTEM PUNKTOWY OCENY ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
ORAZ PREFERENCJI Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA
DO SŁUŻBY I POSIADANYCH PRZEZ NIEGO UMIEJĘTNOŚCI
1.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:
Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

1

2

3

1

Test wiedzy

40

2

Test sprawności fizycznej

60

3

Rozmowa kwalifikacyjna

60

Łącznie
2.

160

Etap postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystępują: członek personelu lotniczego posiadający uprawnienia
lotnicze w określonej specjalności, członek personelu medycznego w oddziale prewencji Policji oraz osoba ubiegająca
się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskała kwalifikacje zawodowe podstawowe, podlega ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:
Lp.
1

3.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

Rozmowa kwalifikacyjna

60

Preferencje z tytułu wykształcenia podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:
Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba
punktów

1

2

3

1

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

2

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

3

Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub
branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowa
nia Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego
zestawu programów nauczania)

7

4.

Preferencje z tytułu umiejętności podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:
Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba
punktów

1

2

3

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów usta
wy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

6

2

Prawo jazdy kategorii „B”

6

3

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego,
ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

4

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2

4

5

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie
biegłości B2

2

6

Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac pod
wodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej

2

7

Prawo jazdy kategorii innej niż wymieniona w lp. 2

2

