
         

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. 

Poz. 479 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

z dnia 10 lutego 2017 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 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955 oraz 

z 2017 r. poz. 60 i 244) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifika-

cyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432 oraz z 2013 r. 

poz. 1663) w załączniku nr 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego roz-

porządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak 

                                                           
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 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088). 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 479 

 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. (poz. 479) 

3. Preferencje z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata do służby podlegają ocenie w systemie punktowym 

według następującego schematu: 

Lp. Preferencje Liczba punktów 

1 2 3 

1 Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie przydatnym do 

służby w Policji: prawa, administracji, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpie-

czeństwa wewnętrznego 

8 

2 Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w innym zakresie niż wymie-

niony w lp. 1 

6 

3 Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 4 

4 Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, 

w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały 

opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów 

nauczania) 

4 

 




