UWAGA !!!
Zgodnie z postanowieniami § 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U.2012, poz. 432 oraz
Dz.U.2013, poz. 1663) pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe Policji
propozycji pytań do tego testu.
ZASADY ORGANIZACJI TESTU WIEDZY W RAMACH POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
W STOSUNKU DO OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:
1. Test wiedzy składa się z 40 pytań testowych i trwa 40 minut.
2. Do każdego z pytań testowych proponuje się 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest
prawidłowa.
3. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt.
4. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo
udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie
przyznaje się punktu.
5. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 40.
6. Przed rozpoczęciem testu wiedzy zapoznaje się kandydata do służby z zakresem
i sposobem przeprowadzania tego testu oraz sposobem jego oceniania.
7. Test wiedzy może być przeprowadzany w formie pisemnej albo z wykorzystaniem
systemu teleinformatycznego.
8. W przypadku przeprowadzania testu wiedzy w formie pisemnej kandydat do służby
otrzymuje arkusz odpowiedzi na pytania testowe oraz arkusz z pytaniami testowymi
i wariantami odpowiedzi, opatrzone pieczątką jednostki szkoleniowej, w której test
jest przeprowadzany.
9. Przewodniczący zespołu lub zastępujący go inny członek zespołu wykluczają z udziału
w teście wiedzy kandydata do służby, który:
— korzysta z pomocy innych osób,
— posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji
lub korzysta z pomocniczych materiałów niedopuszczonych do korzystania przez
zespół,
— w sposób inny niż określony powyżej zakłóca jego przebieg.
10. W w/w przypadkach kandydat do służby, niezależnie od liczby prawidłowych
odpowiedzi udzielonych na pytania testowe, otrzymuje 40 ujemnych punktów z testu
wiedzy.
11. Kandydat do służby przystępuje do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego
bez względu na liczbę punktów uzyskanych z testu wiedzy.

L.p.

ZAKRES TEMATYCZNY TESTU WIEDZY W RAMACH POSTĘPOWANIA
KWALIFIKACYJNEGO W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH
SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI

1.
2.
3.
4.

WŁADZA USTAWODAWCZA
WŁADZA WYKONAWCZA
WŁADZA SĄDOWNICZA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

UDZIAŁ ZADAŃ
TESTOWYCH
W NARZĘDZIU OCENY
40 %
60 %

WYKAZ ŹRÓDEŁ
DO TESTU WIEDZY W RAMACH POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W STOSUNKU DO OSÓB
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997, Nr 78,
poz. 483 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.2011, Nr 287, poz. 1687, j.t. z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012, poz. 1137,
j.t. z późn. zm.).
 Dział I przepisy ogólne, dział II ruch drogowy, Porządek i bezpieczeństwo ruchu na
drogach, art. 38-52.
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U.2013, poz. 1383 j.t.).
5. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2005, nr 145, poz.1221,
tj.).
6. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2013,
poz. 611, j.t. z późn. zm.)
 Rozdział 1 – Przepisy ogólne, art.1-4
 Rozdział 2 – Bezpieczeństwo imprez masowych, art. 5-12.
 Rozdział 3 – Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej, art. 13-18.
7. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2013, poz. 397 j.t.),
art. 1-13.
8. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2002, Nr 62, poz. 558
z późn. zm.)
 Rozdział 1 – Przepisy ogólne, art.1-6.
 Rozdział 3 – Zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela,
art.20-26.
9. Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2011, Nr 21, poz. 112
z późn. zm.)
 Bierne i czynne prawo wyborcze oraz ograniczenia w tym zakresie;
 Wybory do sejmu – dział III rozdział 1 zasady ogólne, rozdział 9 wygaśnięcie
mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu;
 Wybory do Senatu – dział Iv, rozdział 1 zasady ogólne, rozdział 9 wygaśnięcie
mandatu i uzupełnienie składu Senatu;
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, dział V, rozdział 1 zasady ogólne;
 Wybory do Parlamentu Europejskiego, dział VI, rozdział 1 zasady ogólne, rozdział 7
wygaśnięcie mandatu, utrata mandatu;
 Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 1
zasady ogólne, dział VII, rozdział 4 wygaśnięcie mandatu radnego, wybory
uzupełniające i przedterminowe;
 Wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta, dział VIII, rozdział 1 przepisy ogólne,
rozdział 1, przepisy ogólne, rozdział 6 wygaśnięcie mandatu.
10. Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
(M.P.2012, poz.32, j.t. z późn. zm.)
 Organy Sejmu (art.9 - 20).
11. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U.2012, poz.392, j.t.
z późn. zm.)
 Zakres i zasady działania ministrów, Rozdział 6 (art.32-39a).

12. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz.U.2009, Nr 31, poz. 206 z późn. zm.).
13. Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U.1997, Nr 102, poz. 643
z późn. zm.)
 Właściwość i ustrój Trybunału Konstytucyjnego, rozdział 1 (art.1-18).
14. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 925, j.t. z
późn. zm.)
 Podmioty i zasady odpowiedzialności (art.1-6).
15. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U.2011, Nr 197, poz. 1172, j.t. z późn. zm.).
 Dzienniki urzędowe i ich zawartość (art.8-24).
16. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2001, Nr 142, poz.
1590, j.t. z późn. zm.)
 Władze samorządu województwa, rozdział 3, art. 11-46.
17. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013, poz. 594, j.t.
z późn. zm.)
 Rozdział 2 i 3, zakres działania i zadania, art. 6-39.
18. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013, poz. 595, j.t.
z późn. zm.)
 Rozdział 2 i 3, zakres działania i zadania powiatu, art. 4-38.
19. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U.2012, poz. 461, j.t. z późn. zm.).
 Dział I, administracja rezerw osobowych, służba wojskowa w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny, służba w obronie cywilnej, art. 1-22.

BAZA TRZONÓW ZADAŃ TESTOWYCH
WYKORZYSTYWANYCH DO OPRACOWANIA TESTU WIEDZY
STOSOWANEGO W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM W STOSUNKU DO
OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI
1.
2.
3.
4.
5.

Sejm i Senat rozpoczyna prace z dniem
Kadencja Sejmu może być skrócona w sytuacji gdy
Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem sprawowania mandatu oznacza
Obywatelowi polskiemu przysługuje bierne prawo w wyborach do Sejmu od
Przeprowadzanie wyborów oraz zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów
i senatorów określa
6. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest
7. Za naruszenie Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zostać
pociągnięty do odpowiedzialności przed
8. Do organów władzy wykonawczej (zgodnie z Konstytucją RP) zaliczamy między
innymi
9. Marszałek Sejmu w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej wyznacza
datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający
10. Sejm uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed
Trybunałem Stanu podejmuje na wniosek
11. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez
12. W Rzeczpospolitej Polskiej sądy i trybunały sprawują władzę
13. W zakresie orzekania nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych
sprawuje
14. W stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
może postawić wyłącznie
15. Przed Trybunałem Stanu odpowiedzialności konstytucyjnej nie ponosi
16. Ogłoszenie aktu normatywnego jest
17. O fakcie zatrzymania sędziego na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa,
niezwłocznie informuje się
18. Policjantem w służbie przygotowawczej mianuje się osobę przyjętą do służby
w Policji na okres
19. W związku z wykonywaniem zadań służbowych policjant korzysta z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w
20. Strażnik miejski (gminny) wykonując ustawowe zadania ma prawo m.in. do
21. Imprezą masową o podwyższonym ryzyku jest
22. Policjanci wykonując swoje ustawowe obowiązki mają prawo do
23. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach przeznaczonych do
powszechnego korzystania jest ustawowym zadaniem
24. Komendant Stołeczny Policji jest powoływany przez
25. Projekt strategii bezpieczeństwa narodowego opracowuje
26. Policja jest formacją przeznaczoną do
27. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub
porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może powołać stan
wyjątkowy na wniosek
28. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony w celu zapobieżenia skutkom
katastrof naturalnych lub awarii technicznych na
29. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada
30. Katastrofą naturalną jest

31. Komendant powiatowy Policji ma obowiązek udostępnić komisji bezpieczeństwa
i porządku
32. W ramach ustawowych obowiązków Policja wykonuje
33. Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje
34. Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów określa
35. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest
36. Policjant wykonujący zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu
publicznym może żądać pomocy m.in. od
37. Organizator zgromadzenia publicznego ma obowiązek powiadomienia organu gminy
o terminie zgromadzenia najwcześniej
38. Zgromadzeniem nazywamy
39. Prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego policjantowi przysługuje
w wymiarze
40. Komendant wojewódzki Policji jest organem

