
Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, Nr 57, poz. 390 i Nr 120, poz. 818) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Wymagania w zakresie wykszta∏cenia, kwalifi-
kacji zawodowych i sta˝u s∏u˝by, jakim powinni odpo-
wiadaç policjanci na stanowiskach komendantów Po-
licji i innych stanowiskach s∏u˝bowych, okreÊlajà tabe-
le wymagaƒ stanowiàce za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe pod-
stawowe po ukoƒczeniu szkolenia zawodowego pod-
stawowego.

§ 3. Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe wy˝-
sze po ukoƒczeniu wymaganych do mianowania na
pierwszy stopieƒ policyjny w korpusie oficerów m∏od-
szych:

1) wy˝szych studiów zawodowych w Wy˝szej Szkole
Policji w Szczytnie albo 

2) szkolenia zawodowego dla absolwentów szkó∏
wy˝szych. 

§ 4. Do sta˝u s∏u˝by wymaganego do zajmowania
stanowisk s∏u˝bowych okreÊlonych w tabelach stano-

wiàcych za∏àcznik do rozporzàdzenia nie wlicza si´
okresu zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych, je˝e-
li policjant zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem za
przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe Êcigane
z oskar˝enia publicznego lub w prawomocnie zakoƒ-
czonym post´powaniu dyscyplinarnym zosta∏ ukarany
karà dyscyplinarnà innà ni˝ wydalenia ze s∏u˝by albo
odstàpiono od jego ukarania, okresu urlopu wycho-
wawczego oraz urlopu bezp∏atnego.

§ 5. Policjant mo˝e byç mianowany na wy˝sze sta-
nowisko s∏u˝bowe, je˝eli spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce
warunki:

1) posiada wykszta∏cenie, kwalifikacje zawodowe
i sta˝ s∏u˝by wymagane na tym stanowisku;

2) posiada pozytywnà opini´ s∏u˝bowà; 

3) w przypadku poddania go procedurze okreÊlonej
w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji, uzyska∏ pozytywny wynik testu lub bada-
nia przeprowadzonego w ramach tej procedury.

§ 6. Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji za-
wodowych:

1) podstawowych uwa˝a si´:

a) ukoƒczenie szkolenia zawodowego podstawo-
wego o okreÊlonym profilu lub bez wyodr´bnio-
nego profilu, a tak˝e cz´Êci ogólnopolicyjnej te-
go szkolenia albo

b) ukoƒczenie szkolenia zawodowego specjali-
stycznego, albo
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w sprawie wymagaƒ w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji zawodowych i sta˝u s∏u˝by,
jakim powinni odpowiadaç policjanci na stanowiskach komendantów Policji

i innych stanowiskach s∏u˝bowych oraz warunków ich mianowania na wy˝sze stanowiska s∏u˝bowe

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowe — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).



c) ukoƒczenie szkolenia zawodowego, wymagane-
go do mianowania na pierwszy stopieƒ w kor-
pusie podoficerów lub aspirantów Policji, albo

d) z∏o˝enie egzaminu aspiranckiego lub podoficer-
skiego, zast´pujàcego szkolenie zawodowe, 
albo

e) mianowanie na odpowiedni stopieƒ policyjny
osoby przyj´tej do s∏u˝by w Policji, posiadajàcej
stopieƒ wojskowy chorà˝ego lub podoficera,
nieuzale˝nione od obowiàzku odbycia przeszko-
lenia zawodowego

— przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia;

2) wy˝szych uwa˝a si´:

a) ukoƒczenie szkolenia oficerskiego albo

b) z∏o˝enie egzaminu oficerskiego, zast´pujàcego
szkolenie zawodowe, albo 

c) ukoƒczenie szkolenia zawodowego, uprawniajà-
cego do z∏o˝enia egzaminu oficerskiego, albo

d) mianowanie na odpowiedni stopieƒ policyjny
osoby przyj´tej do s∏u˝by w Policji, posiadajà-
cej stopieƒ wojskowy oficera, nieuzale˝nione
od obowiàzku odbycia przeszkolenia zawodo-
wego

— przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 7. Do kwalifikacji zawodowych uzyskanych po
ukoƒczeniu szkoleƒ zawodowych w Policji, rozpocz´-
tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,

a ukoƒczonych po jego wejÊciu w ˝ycie, stosuje si´ od-
powiednio przepisy § 6. 

§ 8. 1. Policjant mianowany lub powo∏any na sta-
nowisko s∏u˝bowe przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia, który nie spe∏nia wymagaƒ w nim okreÊlo-
nych, zachowuje uprawnienie do zajmowania tego
stanowiska oraz prawo do mianowania lub powo∏ania
na stanowisko równorz´dne pod wzgl´dem grupy za-
szeregowania.

2. Policjant mianowany na stanowisko s∏u˝bowe
w Biurze Spraw Wewn´trznych Komendy G∏ównej Po-
licji przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, któ-
ry nie spe∏nia wymagaƒ do mianowania na analogicz-
ne stanowisko Biura Spraw Wewn´trznych zaszerego-
wane do wy˝szej grupy zaszeregowania, zachowuje
prawo do mianowania na to stanowisko, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 3 miesiàce od dnia wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r.
w sprawie wymagaƒ w zakresie wykszta∏cenia, kwali-
fikacji zawodowych i sta˝u s∏u˝by, jakim powinni od-
powiadaç policjanci na stanowiskach komendantów
Policji i innych stanowiskach s∏u˝bowych (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).

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Kaczmarek
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. (poz. 857)

TABELE WYMAGA¡ W ZAKRESIE WYKSZTA¸CENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STA˚U S¸U˚BY,
JAKIM POWINNI ODPOWIADAå POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI

I INNYCH STANOWISKACH S¸U˚BOWYCH

Tabela 1

wymagania w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji zawodowych i sta˝u s∏u˝by,
jakim powinni odpowiadaç policjanci na stanowiskach komendantów Policji
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Tabela 2

wymagania w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji zawodowych i sta˝u s∏u˝by,
jakim powinni odpowiadaç policjanci na innych stanowiskach s∏u˝bowych



Dziennik Ustaw Nr 123 — 9252 — Poz. 857



Dziennik Ustaw Nr 123 — 9253 — Poz. 857



Dziennik Ustaw Nr 123 — 9254 — Poz. 857



Dziennik Ustaw Nr 123 — 9255 — Poz. 857



Dziennik Ustaw Nr 123 — 9256 — Poz. 857



Dziennik Ustaw Nr 123 — 9257 — Poz. 857

1. U˝yte w tabelach skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczajà:
1) KGP — Komend´ G∏ównà Policji,
2) KWP — Komend´ Wojewódzkà Policji,
3) KSP — Komend´ Sto∏ecznà Policji,
4) KMP — Komend´ Miejskà Policji,
5) KPP — Komend´ Powiatowà Policji,
6) KRP — Komend´ Rejonowà Policji,
7) KP — Komisariat Policji,
8) WSPol. — Wy˝szà Szko∏´ Policji w Szczytnie.

2. ObjaÊnienia odnoÊników:
1) w komisariacie Policji o stanie etatowym powy˝ej 60 etatów,
2) w komisariacie Policji o stanie etatowym do 60 etatów,
3) w komisariacie Policji o stanie etatowym poni˝ej 25 etatów,
4) w lotnictwie policyjnym,
5) w oddziale prewencji Policji.


