
POLICJANT

KOD ZAWODU:
335502 – Policjant służby kryminalnej
335504 – Policjant służby prewencji
335505 – Policjant służby wspomagającej
(Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy)

INFORMACJA O ZAWODZIE:
Jednym z podstawowych zadań państwa jest zapewnienie ładu i porządku społecznego oraz bezpieczeństwa 
poszczególnych obywateli. Przemiany ustrojowe, które miały miejsce w Polsce w ciągu ostatnich lat, sprzyjały 
rozwojowi ekonomicznemu powodując równocześnie istotne zmiany w mentalności i stylu życia obywateli. 
Niestety, nasiliły się także zjawiska negatywne, w tym niespotykane wcześniej formy działań przestępczych, 
stanowiące zagrożenie zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla harmonijnego rozwoju państwa. 

Zmiany te wymagają podejmowania zdecydowanych działań, a tym samym związane są z nowymi obowiąz-
kami, jakie formułowane są wobec organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wobec przedstawicieli tych 
zawodów stawiane są szczególne wymogi, rozpoczynając od właściwego doboru osób, którym powierza się 
obowiązki funkcjonariuszy policji. Dużą wagę przywiązuje się do tego, żeby kandydaci na policjantów byli 
starannie wybierani i odpowiednio szkoleni tak, aby mogli swe trudne i odpowiedzialne zadania wykonywać 
rzetelnie z prawnego i etycznego punktu widzenia.

OPIS ZAWODU:
Policja stanowi ważną sferę życia publicznego, jest podstawową służbą, której zadaniem jest ochrona i utrzyma-
nie porządku publicznego, a ponadto ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia. 

Zawód policjanta jest zawodem szczególnym, co w pełni oddaje samo sformułowanie: „pełnienie służby”. Poli-
cjant to funkcjonariusz państwowy, zatrudniony w umundurowanej i uzbrojonej formacji służącej społeczeń-
stwu, przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Specyfika zadań wykonywanych przez 
policjantów związana jest z codziennym narażeniem życia i zdrowia dla dobra innych i niejako w ich zastępstwie. 
Na osobach wykonujących taką służbę spoczywa zatem ogromna odpowiedzialność, dlatego dla prawidłowe-
go, harmonijnego rozwoju państwa i społeczeństwa policja musi cieszyć się wysokim zaufaniem, tzn. każdy  
z jej funkcjonariuszy powinien być poza wszelkimi podejrzeniami. W toku  wykonywania czynności służbowych 
policjanci mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

ZADANIA ZAWODOWE:
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 również zapewnienie spokoju w miejscach publicz-

nych, w środkach komunikacji publicznej w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechne-
go korzystania;

3. inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń 
oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z instytucjami państwowymi, samorządo-
wymi i społecznymi;

4. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie sprawców tych czynów;
5. kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną 

lub obowiązujących w miejscach publicznych;
6. współdziałanie z Policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi.
Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratury, organów administracji publicznej i samo-
rządu terytorialnego.



Zadania policjanta są różne i zależą od pełnionej przez niego funkcji i miejsca zajmowanego w hierarchii orga-
nizacyjnej. Policjantem jest zarówno pracownik liniowy, czyli ten, który ma bezpośrednio do czynienia z prze-
stępcami, jak i technik analityk czy specjalista informatyk. Wszystkich łączy działanie o podobnym charakterze 
- zapobieganie i walka z przestępczością oraz ochrona tzw. porządku publicznego. 
Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, śledczej, prewencyjnej. Ponadto w jej skład 
wchodzą służby wspomagające w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, Wyższa Szkoła Policji, 
ośrodki szkolenia i szkoły policyjne, instytuty badawcze oraz wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały 
antyterrorystyczne.
Policjant służby kryminalnej zajmuje się: zapobieganiem, ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości o charak-
terze kryminalnym, poszukuje osób zaginionych i ściga osoby poszukiwane, wykonuje czynności procesowe  
w celu ustalenia, czy popełniono przestępstwo, ustala jego sprawcę i doprowadza do sądu, wykonuje eksperty-
zy kryminalistyczne na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz czynności techniczno-krymi-
nalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia, osób i rzeczy. Głównym zadaniem policjanta policji kryminalnej 
jest gromadzenie wszelkich informacji dotyczących sprawców przestępstw, dowodów ich dokonania i osób ma-
jących związek z prowadzonym śledztwem. Zgromadzone informacje wykorzystuje się w działaniach mających 
doprowadzić do ujęcia sprawcy. Terenem pracy policjanta policji kryminalnej są miejsca o zwiększonym zagro-
żeniu przestępstwem: bazary i targowiska, garaże i warsztaty samochodowe, bary, meliny przestępcze i paser-
skie oraz inne miejsca gromadzenia się elementu przestępczego.
Policjant służby prewencji prowadzi rozpoznanie i zapobiega przestępczości, wykroczeniom oraz zjawiskom 
kryminogennym, a także zapewnia spokój i porządek w miejscach publicznych. Współdziała w tym zakresie  
z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Osoba pracująca 
na tym stanowisku powinna mieć dużą wiedzę, doświadczenie życiowe i znać stronę prawną wielu zagadnień, 
aby rzetelnie udzielać mieszkańcom rad, wskazówek i wyjaśnień w sprawach, z którymi się do niego zwracają. 
Inni policjanci pionu prewencji tworzą patrole piesze (najczęściej dwuosobowe) i załogę radiowozu. Ich zada-
niem jest: niedopuszczenia do zakłóceń ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe, zabezpieczanie 
miejsc, w których dokonano przestępstwa (zabójstwa, pobicia, włamania, rozboju), ochranianie imprez maso-
wych, takich jak: mecze, festyny i inne imprezy kulturalno-rozrywkowe, a także zatrzymywanie sprawców wykro-
czeń i przestępstw na gorącym uczynku.
Policjant służby wspomagającej zajmuje się działalnością wspomagającą policjantów służby prewencyjnej i kry-
minalnej w zakresie organizatorskim, logistycznym i technicznym.
Często funkcjonariusze poszczególnych pionów współpracują ze sobą, np. w sytuacji pościgu, gdy zadanie wy-
maga współdziałania patroli prewencji i policjantów pionu kryminalnego. 
Każdy policjant wyposażony jest w broń, pałkę, kajdanki, ręczny miotacz gazu, a także w zależności od realizowa-
nego zadania korzysta ze specjalistycznego sprzętu np. zestawu do zabezpieczenia śladów, radaru czy alkomatu.
Zadania i czynności wykonywane przez funkcjonariuszy Policji regulowane są Ustawą o Policji, a także rozporzą-
dzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

ŚRODOWISKO PRACY:
W zależności od rodzaju służby, praca policjanta może mieć różny charakter i odbywać się w różnych warun-
kach. Może być uciążliwa, wymaga bowiem bezwzględnego dostosowania się do panujących warunków,  
np. policjant ruchu drogowego narażony jest na hałas oraz długotrwałe przebywanie na powietrzu zanieczyszczo-
nym pyłami i gazami. Patrole i interwencje podejmowane są często w dzielnicach zagrożonych patologią. Praca  
w służbie kryminalnej zwiększa ryzyko uszkodzenia ciała, technik kryminalistyczny narażony jest na kontakt  
z wieloma szkodliwymi czynnikami, takimi jak: substancje alergenne, materiały i substancje zakaźne, trujące  
i wybuchowe, różnego rodzaju promieniowanie, pole elektromagnetyczne.  Służba w warunkach długotrwa-
łego narażenia na szkodliwe dla zdrowia warunki atmosferyczne, usposabiające do powstania chorób infekcyj-
nych, jest powodem zapadania policjantów na przewlekłe zapalenia oskrzeli oraz zapalenie mięśnia sercowego 
w przebiegu chorób infekcyjnych. 

Osobną grupę dolegliwości wywołuje długotrwała służba na stanowiskach wymagających dużego napięcia 
nerwowego, zwiększonej odpowiedzialności oraz nienormowanego czasu pracy. Te niedogodności mogą być 
przyczyną choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego (nie poddającego się leczeniu w warunkach służby)  



i powikłań w jego przebiegu oraz przewlekłych nerwic wywołanych warunkami służby. Służba narażająca na 
stałe urazy mechaniczne prowadzi do przewlekłych chorób układu ruchu związanych z nadmiernym przeciąże-
niem i mikrourazami, przeciążeniowych zmian zwyrodnieniowych i choroby zwyrodnieniowej stawów. 

Praca policjanta w zależności od wykonywanych zadań może mieć charakter indywidualny lub zespołowy.  
Ze względu na bezpieczeństwo patrole policyjne piesze i samochodowe nie są prowadzone jednoosobowo. 
Praca w terenie wymusza wykonywanie czynności służbowych w zespołach co najmniej dwuosobowych. Tak 
pracują policjanci oddziałów prewencji tworzący patrole piesze, załoga radiowozu, policjanci drogówki i pra-
cownicy operacyjni pionu kryminalnego.

Samodzielne wykonywanie pracy dotyczy głównie czynności administracyjno -  urzędniczych wykonywanych  
w budynkach komend i komisariatów oraz w laboratoriach kryminalistycznych.

W czasie pracy policjant utrzymuje stały kontakt z innymi ludźmi: odpowiada na pytania, udziela rad, wska-
zówek i wyjaśnień, konsultuje sposób prowadzenia przez siebie spraw ze współpracownikami i przełożonymi, 
przeprowadza wywiady i rozmowy profilaktyczne, a także styka się z ofiarami wypadków i zdarzeń przestęp-
czych, prowadzi przesłuchania osób podejrzanych i świadków przestępstw. 

Ze względu na tak częste i intensywne kontakty z ludźmi praca policjanta niesie ze sobą możliwość powstawa-
nia konfliktów. W związku z tym policjant powinien potrafić rozmawiać i postępować z ludźmi.

Policjant zazwyczaj pracuje 8 – 10  godzin dziennie, w systemie zmianowym. Plan pracy może być modyfikowa-
ny, gdy zachodzi taka potrzeba. 

Służba w poszczególnych pionach może wymagać wzmożonej pracy o różnych porach np. policjanci regulujący 
ruch drogowy więcej pracy mają w ciągu dnia, gdy najwięcej ludzi się przemieszcza, natomiast patrole prewen-
cji powinny być bardziej intensywne w godzinach wieczornych i nocnych, kiedy wzrasta zagrożenie przestęp-
czością.

Policjant wykonuje swoje obowiązki w mundurze, chyba, że charakter zadania wymaga pracy w ubraniu cywil-
nym. 

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE:
Policjant musi być sprawny fizycznie i zdolny psychicznie do służby w formacjach uzbrojonych. Wśród wymagań 
psychologicznych najważniejsza jest umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi (m.in. tworzenie atmosfe-
ry zaufania, umiejętność słuchania) oraz prowadzenia rozmowy w sposób niewywołujący stresu u rozmówcy  
a gwarantujący uzyskanie potrzebnych mu informacji (np. wysłuchuje relacji ofiar wypadków czy przestępstw).

Policjant powinien cechować się empatią i wrażliwością na problemy innych ludzi oraz chęcią niesienia im po-
mocy.  Powinien cechować się opanowaniem i zrównoważeniem, kontrolować swoje reakcje emocjonalne, by 
nie wpływały dezorganizująco na  jego czynności. Powinien również być tolerancyjny względem innych osób, 
wolny od uprzedzeń, umieć zachować dystans do prowadzonej przez siebie sprawy i osób, które w niej wystę-
pują. Praca policjanta wymaga odporności na stres i pracę w trudnych warunkach. 

Musi też go cechować dyskrecja i lojalność, gdyż zdobywane przez niego informacje mają charakter tajny, a spo-
soby i metody pracy operacyjnej ma obowiązek zachowania w tajemnicy.

Od policjanta wymaga się dokładności, spostrzegawczości oraz refleksu. W pracy operacyjnej konieczna jest do-
kładność i skrupulatność w gromadzeniu informacji i wykonywaniu czynności procesowych. Uzdolnienia technicz-
ne przydają się w pracy na stanowiskach, na których wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt i oprzyrządowanie.  

Policjanci zazwyczaj pracują w zespołach, dlatego też powinni odznaczać się umiejętnością współdziałania,  
a zarazem dostosowania do  narzuconych reguł działania, rozkazów i decyzji przełożonych i bezwzględnego 
podporządkowania się.

Policjanci pełniący funkcje kierownicze muszą odznaczać się umiejętnością planowania działań podlegających 
im funkcjonariuszy, samodzielnością, dużą wiedzą i doświadczeniem w pracy operacyjnej, a także pewną auto-
rytatywnością.



Każdy policjant musi umieć jasno i poprawnie formułować wypowiedzi zdając relację z wykonanych zadań,  
pisząc raport czy prowadząc korespondencję.

Praca policjanta jest niebezpieczna, bowiem niejednokrotnie wiąże się z koniecznością narażania zdrowia i życia, 
stąd wymaga ona odwagi i gotowości podjęcia ryzykownego działania. Wymaga także dobrej kondycji fizycznej 
i bardzo dobrego stanu zdrowia. W związku z tym problem z podjęciem pracy mają osoby niepełnosprawne. 
Szanse na zatrudnienie mają osoby z dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się na wózkach inwalidzkich, ale 
tylko na stanowiskach  specjalistycznych np. informatycy. W zawodzie tym istotna jest także sprawność narządu 
wzroku, słuchu i węchu, (ze względu na konieczność dokonywania oględzin, prowadzenia obserwacji podczas 
pracy w terenie i w trakcie dochodzenia), a także sprawność narządów równowagi (np. w trakcie ręcznego kie-
rowania ruchem).

Ze względu na charakter czynności policjant powinien mieć wiele sprawności sensomotorycznych, takich jak: 
spostrzegawczość, refleks przydatny w momencie bezpośredniego zagrożenia, koordynacja wzrokowo - rucho-
wa. Cechy te pozwalają dokonać trafnej oceny sytuacji i podjąć skuteczne działanie.

Policjant kierujący radiowozem musi mieć dobry wzrok, rozróżniać barwy, mieć dobre widzenie głębi umoż-
liwiające ocenę odległości zbliżających się pojazdów i zdolność widzenia o zmroku, co umożliwia bezpieczne 
prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego.

WARUNKI PODJĘCIA PRACY:
Droga do zatrudnienia w policji nie jest łatwa. Trzeba wykazać się nie tylko odpowiednimi zdolnościami, ale także 
dużą determinacją. 

Policjantem może zostać obywatel naszego kraju, który ma nieposzlakowaną opinię, nie był skazany prawomoc-
nym wyrokiem sądu za przestępstwo bądź przestępstwo skarbowe, korzysta z pełni praw publicznych. Musi mieć 
minimum średnie wykształcenie, być sprawny fizycznie oraz spełniać określone wymogi zdolności psychicznych. 
Gwarantować zachowanie poufności zgodnie z wymogami, które określają przepisy, a także być gotowym do pod-
legania szczególnej dyscyplinie. Jeżeli kandydat podlega kwalifikacji wojskowej, musi posiadać uregulowany sto-
sunek do służby.

Osoba zainteresowana służbą musi złożyć osobiście komplet dokumentów, a składa się na niego m.in. podanie  
o przyjęcie do służby, kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy lub poprzedniej służby, książeczka wojskowa, 
która potwierdza uregulowany stosunek do służby czy dokumenty będące potwierdzeniem umiejętności, kwalifi-
kacji zawodowych oraz wykształcenia.

Rekrutacja do pracy w policji jest wieloetapowa. Za każdą jej część otrzymuje się punkty, a o tym, ile punktów przy-
sługuje na każdym etapie, można dowiedzieć się, sprawdzając to na stronie Komendy Głównej Policji. Dodatkowe 
punkty można również uzyskać dzięki wykształceniu czy uprawnieniom i certyfikatom potwierdzającym umiejęt-
ności przydatne do służby w policji.

Po pierwsze, kandydaci muszą zdać test wiedzy, który składa się z 40 pytań. Wykaz literatury i aktów prawnych, 
które na nim obowiązują, znajduje się na stronie internetowej Policji. Pytania, na jakie muszą odpowiedzieć przy-
szli policjanci, obejmują wiedzę z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz władzy ustawodawczej, wykonawczej  
i sądowniczej. Każde z nich jest zamknięte i posiada 4 warianty odpowiedzi. Tylko jeden z nich jest prawidłowy.  
Bez względu na wyniki testu kandydat przechodzi do kolejnego etapu rekrutacji - po prostu zdobywa określoną 
liczbę punktów. Jeżeli była ona niska, musi on starać się o jak najwyższy wynik w kolejnych etapach, by znaleźć się 
w rankingu końcowym. Test jest tworzony przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (jedyną szkołę wyższą Policji  
w Polsce).

Kolejny etap kwalifikacji to test sprawności fizycznej. Jeżeli osoba starająca się o przyjęcie do służby, chce w nim 
uczestniczyć, musi posiadać zaświadczenie lekarskie, które wskazuje, że może ona wykonywać ćwiczenia fizyczne. 
Powinno zostać wystawione nie później niż 14 dni przed testem. Poza tym kandydat musi mieć ze sobą strój spor-
towy oraz obuwie.

Następnym etapem są badania psychologiczne. Są one przeprowadzane w komendach wojewódzkich przez 
psychologów. Dzięki nim można sprawdzić, czy kandydat intelektualnie i osobowościowo nadaje się do służby.  



Ten etap składa się z kilku części i są to: rozmowa z psychologiem o doświadczeniach, predyspozycjach oraz po-
stawie, a także tekst komputerowy sprawdzający stabilność, zachowania społeczne, intelekt czy postawę w pracy. 
Niezaliczenie tego etapu sprawia, że kolejny raz można podejść do niego nie wcześniej niż po roku od tego wyda-
rzenia.

Po przeprowadzeniu testów odbywa się rozmowa kwalifikacyjna. Jest ona prowadzona przez grupę osób (mak-
simum 4) i są to m.in. przedstawiciel komórki do spraw doboru kandydatów oraz policjant służby prewencyjnej. 
Dzięki temu etapowi można dowiedzieć się, dlaczego kandydat chce zostać policjantem. Jeżeli rozmowa przebie-
gnie pomyślnie, jej wynik jest ważny przez 12 miesięcy od dnia jej przeprowadzenia.

Po rozmowie kwalifikacyjnej przychodzi czas na komisję lekarską, której zadaniem jest, poprzez szereg specjali-
stycznych badań, potwierdzenie sprawności fizycznej oraz psychicznej kandydata do służby.

Jeden z ostatnich etapów to ankieta bezpieczeństwa osobowego. Po jej złożeniu z kolei rozpoczyna się etap po-
stępowania sprawdzającego. Wówczas sprawdzane jest, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejaw-
nych. Jeżeli okaże się, że nie, kwalifikacja zostaje przerwana i zakończona.

Z pewnością nie jest to łatwy proces, jednak odpowiednie przygotowanie do każdego z etapów może sprawić,  
że nam się to uda. Ze względu na dużą odpowiedzialność osób wykonujących ten zawód, wieloetapowość jest 
konieczna, by wybrać jak najlepszych kandydatów.

Zarówno osoby cywilne, jak również pracownicy policji chcący podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać możliwość 
awansu, mogą ukończyć studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym 
(studia nieodpłatne) i zaocznym (studia odpłatne). Policjanci, którzy uzyskali skierowanie na studia z miejsca pracy 
nie ponoszą kosztów kształcenia, zaś po ukończeniu studiów I stopnia i złożeniu egzaminu oficerskiego, otrzymują 
stopień podkomisarza policji.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Policjant ma tylko jednego pracodawcę: Policję Państwową, ale możliwości samorealizacji w jej ramach jest 
wiele. Nie chodzi tylko o awans w stopniach służbowych, ale o rodzaje stanowisk i wykonywanej pracy. Policja 
posiada bowiem różne piony, do których przyporządkowani są różni specjaliści. Wymaga się od nich bardzo róż-
nych umiejętności. W pionie kryminalnym są np. stanowiska dochodzeniowe-śledcze, operacyjno-rozpoznaw-
cze, techniczno-kryminalistyczne czy techniczno-operacyjne. W policji gospodarczej trzeba się zająć zupełnie 
innym rodzajem przestępstw, co wymaga wiedzy ekonomicznej, gospodarczej i bankowej.
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