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Wst¹p do policji
Uwaga! Informujemy, i¿ w dniu 19 wrze�nia 2007 r. w Dz. U. Nr 170, poz.
1202 opublikowane zosta³o rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postêpowania kwalifikacyj-
nego w stosunku do osób ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do s³u¿by w Policji.
Rozporz¹dzenie to okre�la nowe zasady doboru do s³u¿by w Policji. Wchodzi
w ¿ycie w dniu 4 pa�dziernika 2007 r.
Najistotniejsze zmiany wprowadzone rozporz¹dzeniem MSWiA z dnia
30 sierpnia 2007 roku w sprawie postêpowania kwalifikacyjnego w sto-
sunku do osób ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do s³u¿by w Policji (Dz. U. Nr
170, poz. 1202).
Uwaga! Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 30 sierpnia 2007r. reguluj¹ce
procedurê doboru do s³u¿by w Policji obowi¹zuje od dnia 4 pa�dziernika
2007r.

Dotychczasowe zasady doboru -
rozporz¹dzenie z dnia 23 stycz-
nia 2006r.

Dobór do s³u¿by prowadzony jest
akcyjne. Rozpoczyna go og³osze-
nie Komendanta G³ównego Poli-
cji, okre�laj¹ce terminy i limity
przyjêæ, co daje mo¿liwo�æ sk³a-
dania wymaganych dokumentów.

Obowi¹zek przed³o¿enia za-
�wiadczenia przez kandydata do
s³u¿by z Krajowego Rejestru Kar-
nego o niekaralno�ci

Test wiedzy jako etap postêpo-
wania kwalifikacyjnego ma charak-
ter selekcyjny. Uzyskanie min. 25
pkt z 40 mo¿liwych zalicza ten
etap.

Uzyskanie wyniku negatywnego
z etapu postêpowania kwalifika-
cyjnego: test wiedzy, ocena spraw-
no�ci fizycznej, wywiad zorgani-
zowany skutkuje przerwaniem
postêpowania kwalifikacyjnego.

Kandydat mo¿e ponownie przy-
st¹piæ do procedury doboru do-
piero po og³oszeniu przez Komen-
danta G³ównego Policji nowych
terminów i limitów przyjêæ do
s³u¿by w Policji.
Kandydat na cz³onka personelu
lotniczego w Policji - uproszczo-
na procedura doboru do s³u¿by w
Policji.

Kandydaci posiadaj¹cy wykszta³-
cenie wy¿sze drugiego stopnia
(mgr lub inne równorzêdne) o kie-
runku przydatnym do s³u¿by w
Policji (administracja, prawo, eko-
nomia, socjologia, psychologia,
politologia i informatyka) uzy-
skuj¹ dodatkowe punkty tj. 18.
Kandydaci posiadaj¹cy wykszta³-
cenie wy¿sze drugiego stopnia
(mgr lub równorzêdne) o innym
kierunku uzyskuj¹ dodatkowe
punkty tj. 16.

Zmiany wprowadzone rozporz¹dze-
niem z dnia 30 sierpnia 2007r.

Dobór do s³u¿by prowadzony bêdzie
w sposób ci¹g³y. Procedura rozpoczyna
siê z chwil¹ z³o¿enia wymaganych do-
kumentów przez kandydata.

Kandydat nie sk³ada za�wiadczenia z
KRK. Policja realizuje to sprawdzenie
w ramach postêpowania sprawdzaj¹ce-
go.

Test wiedzy ma charakter rankingowy.
Kandydat bez wzglêdu na uzyskan¹ licz-
bê punktów bêdzie kierowany na kolej-
ny etap, tj. ocena sprawno�ci fizycznej.

Wynik negatywny z oceny sprawno�ci
fizycznej lub wywiadu zorganizowane-
go kandydat bêdzie móg³ poprawiæ, je-
¿eli w terminie od 30 do 60 dni od dnia,
w którym uzyska³ ten wynik z³o¿y
o�wiadczenie, ¿e w dalszym ci¹gu ubie-
ga siê o przyjêcie do s³u¿by w Policji.
Wtedy w najbli¿szym terminie przyst¹-
pi do poprawy tego etapu. Je¿eli po-
nownie uzyska wynik negatywny bê-
dzie móg³ przyst¹piæ po raz kolejny do
procedury doboru po up³ywie 6 miesiê-
cy od dnia rozpoczêcia postêpowania
kwalifikacyjnego.

Uproszczona procedura doboru do s³u¿-
by w Policji poszerzona zosta³a o kan-
dydatów na cz³onków personelu me-
dycznego w oddzia³ach prewencji Poli-
cji.

Kandydaci posiadaj¹cy wykszta³cenie
wy¿sze drugiego stopnia (mgr lub inne
równorzêdne) o kierunku przydatnym
do s³u¿by w Policji (administracja, pra-
wo, ekonomia i informatyka) uzyskuj¹
dodatkowe punkty tj. 18.
Kandydaci posiadaj¹cy wykszta³cenie
wy¿sze drugiego stopnia (mgr lub rów-
norzêdne) o innym kierunku uzyskuj¹
dodatkowe punkty tj. 14.

Nowe zasady doboru do s³u¿by w Policji

Opolski Komendant Wojewódzki Policji informuje, ¿e przewiduje
siê przyjêcia do s³u¿by w policji na terenie

województwa opolskiego na rok 2008 w terminach:
- 26 maja 2008r.
- 28 lipca 2008r.,

- 29 wrze�nia 2008r.,
- 1 grudnia 2008r.

S³u¿bê w policji mo¿e pe³niæ:
obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzystaj¹cy w pe³ni
z praw publicznych, posiadaj¹cy co najmniej �rednie wykszta³cenie oraz
zdolno�æ fizyczn¹ i psychiczn¹ do s³u¿by w formacjach uzbrojonych, pod-
leg³ych szczególnej dyscyplinie s³u¿bowej, której gotów jest siê podporz¹d-
kowaæ.
Ponadto mê¿czy�ni musz¹ posiadaæ uregulowany stosunek do s³u¿by woj-
skowej.
Podstawê prawn¹ procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporz¹dzenie mini-
stra spraw wewnêtrznych i administracji z dnia 30.08.2007 r., w sprawie
postêpowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegaj¹cych siê o przy-
jêcie do s³u¿by w policji /dz. U. Nr 170, poz. 1202 z 2007 r./

Informacje dotycz¹ce procedury kwalifikacyjnej mo¿na znale�æ:
na stronie internetowej Komendy G³ównej Policji oraz Komendy Woje-
wódzkiej Policji (www.policja.pl, www.opolska.policja.gov.pl)

Oferty niekompletne zostan¹ odrzucone, z³o¿one dokumenty nie bêd¹ od-
sy³ane.

Opolski Komendant Wojewódzki Policji informuje,
¿e w terminach:

Osoby zainteresowane wst¹pieniem do s³u¿by w policji powinny z³o¿yæ /
osobi�cie lub drog¹ pocztow¹/ w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu
przy ul. Korfantego 2 w pokoju numer 152 (w godzinach 9.00 - 18.00 oraz w
czwartek w godzinach 9.00 - 14.00) nastêpuj¹ce dokumenty:
* Podanie o przyjêcie do s³u¿by w policji,
* Wype³niony kwestionariusz osobowy czê�æ a i c,
* Odrêcznie napisany ¿yciorys /forma opisowa/,
* Kserokopie dokumentów potwierdzaj¹cych posiadane wykszta³cenie /ory-
gina³y do wgl¹du/,
Formularz kwestionariusza osobowego mo¿na pobraæ w ka¿dej komendzie
wojewódzkiej/sto³ecznej/ powiatowej miejskiej policji oraz ze strony interne-
towej: www.opolska.policja.gov.pl .
Wype³nion¹ ankietê bezpieczeñstwa kandydat sk³ada w terminie wyznaczo-
nym w toku postêpowania kwalifikacyjnego.

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu prowadzi dobór do s³u¿by
kandydackiej /w ramach odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej/
w oddzia³ach prewencji policji w Komendzie Sto³ecznej Policji w

Warszawie na rok 2008, w ni¿ej podanych terminach:
- 14 lipca - 25 poborowych

- 13 pa�dziernika - 20 poborowych
- 15 grudnia - 20 poborowych

Osoby zainteresowane odbyciem s³u¿by kandydackiej w KSP w Warszawie
powinny z³o¿yæ /osobi�cie lub drog¹ pocztow¹/ w Komendzie Wojewódz-
kiej Policji w Opolu, przy ul. Korfantego 2, pok 151, nastêpuj¹ce dokumen-
ty:
- pisemne podanie o przyjêcie do s³u¿by kandydackiej kierowane do ko-
mendanta sto³ecznego policji w warszawie,
- Wype³niony kwestionariusz osobowy czê�æ a i c,
- Odrêcznie napisany ¿yciorys /forma opisowa/
- Kserokopia dokumentu potwierdzaj¹cego posiadane wykszta³cenie i kwa-
lifikacje zawodowe /orygina³ do wgl¹du/
- Ksi¹¿eczka wojskowa /do wgl¹du, kat. zdrowia A/

- 23 czerwca 2008r.
- 27 sierpnia 2008r.
- 3 listopada 2008r.
- 29 grudnia 2008r.

przewiduje siê przyjêcie do s³u¿by w policji po odbyciu s³u¿by kandy-
dackiej na terenie ca³ego kraju 2320 osób.

S³u¿bê w policji mo¿e pe³niæ: obywatel polski o nieposzlakowanej opi-
nii, niekarany, korzystaj¹cy w pe³ni z praw publicznych, posiadaj¹cy co
najmniej �rednie wykszta³cenie oraz zdolno�æ fizyczn¹ i psychiczn¹ do
s³u¿by w formacjach uzbrojonych, podleg³ych szczególnej dyscyplinie s³u¿-
bowej, której gotów jest siê podporz¹dkowaæ.
Ponadto mê¿czy�ni musz¹ posiadaæ uregulowany stosunek do s³u¿by woj-
skowej.

Podstawê prawn¹ procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporz¹dzenie mi-
nistra spraw wewnêtrznych i administracji z dnia 30.08.2007 r., w sprawie
postêpowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegaj¹cych siê o
przyjêcie do s³u¿by w policji /dz. U. Nr 170, poz. 1202 z 2007 r./

Informacje dotycz¹ce procedury kwalifikacyjnej mo¿na znale�æ na stronie
internetowej komendy g³ównej policji oraz komendy wojewódzkiej policji
(www.policja.pl, www.opolska.policja.gov.pl )

Oferty niekompletne zostan¹ odrzucone, z³o¿one dokumenty nie bêd¹ od-
sy³ane.

Opolski Komendant Wojewódzki Policji informuje:

Pozosta³e informacje mo¿na uzyskaæ
w Komendzie Powiatowej Policji

w Strzelcach Opolskich w pok.nr 210
lub pod nr telefonu 077 462 19 37.

Ka¿dego roku 31 maja �wiatowa
Organizacja Zdrowia ( WHO ) inicju-
je obchody �wiatowego Dnia bez
Tytoniu. W roku bie¿¹cym dzia³ania
antytytoniowe prowadzone bêd¹ pod
has³em �M³odo�æ bez papierosa�.
Tegoroczne dzia³ania informacyjno �
edukacyjne zachêcaj¹ce do zerwania
z na³ogiem, kierowane s¹ do wszyst-
kich palaczy ze szczególnych
uwzglêdnieniem ludzi m³odych.

Rozpowszechnienie palenia tyto-
niu jest jedn¹ z najwa¿niejszych przy-
czyn wysokiej przedwczesnej umie-
ralno�ci zarówno na �wieci jak i w Pol-
sce. Rokrocznie palenie zabija 5 mln
ludzi na �wiecie, natomiast w naszym
kraju oko³o 50 tysiêcy Polaków umiera
przedwcze�nie z powodu palenia ty-
toniu, a wspó³czynniki umieralno�ci
na choroby odtytoniowe, np. na raka
p³uca czy zawa³ serca nale¿¹ do naj-
wy¿szych w Europie.

Z tego te¿ powodu ka¿dego roku
przemys³ tytoniowy na ca³ym �wie-
cie wydaje dziesi¹tki miliardów dola-
rów na promowanie swoich �miercio-
no�nych wyrobów. Celem tych akcji
jest odnalezienie nowych, m³odych
oraz wiernych, najlepiej przez ca³e
¿ycie, palaczy, którzy zajêliby miej-
sce tych, którzy umieraj¹. Ka¿dego
dnia na �wiecie zaczyna paliæ prawie
4400 dzieci w wieku 12-17 lat, skra-
caj¹c sobie w ten sposób ¿ycie o 15-
20 lat. Równie wa¿n¹ rolê w ekspe-
rymentowaniu m³odych ludzi z tyto-
niem oraz ich przemianie w regular-
nych palaczy odgrywaj¹: ³atwa do-
stêpno�æ, przystêpne ceny oraz spo-
³eczna akceptacja dla artyku³ów ty-
toniowych.

W m³odym wieku nie my�li siê o
rozwoju chorób i �mierci bêd¹cych
skutkiem nikotynizmu. Kiedy ma siê
kilkana�cie lat te argumenty nie robi¹
wra¿enie, ale s¹ przecie¿ inne konse-
kwencje eksperymentowania z papie-
rosami, które maj¹ znaczenie nawet
w m³odo�ci. Oto najwa¿niejsze:
* palenie bardzo �le wp³ywa na
wygl¹d cery, stan dzi¹se³ i zêbów, dym
tytoniowy zabarwia palce na ¿ó³to, a
jego zapach wgryza siê we w³osy i
ubranie,
* palenie rujnuje kieszeñ - osoba
pal¹ca miesiêcznie wydaje min.150 z³.,
rocznie min.1800 z³, a przez 40 lat
przesz³o 70 000 z³., przez co uszczu-
pla w znacznym stopniu domowy
bud¿et,
* palenie obni¿a kondycjê fizyczn¹
i wyniki sportowe,
* palenie szkodzi �rodowisku �
papierosy za�miecaj¹ ulice, a dym
zanieczyszcza powietrze.

Nie zapominajmy równie¿ o tzw.
biernym paleniu, które dotyczy osób
przebywaj¹cych w otoczeniu na³ogo-
wych palaczy, np. kolegów, wspó³-
ma³¿onków, wspó³pracowników oraz
dzieci, które s¹ najwiêkszymi i zu-
pe³nie niewinnymi ofiarami biernego
palenia. Musimy zdaæ sobie sprawê
z faktu, ¿e dym tytoniowy zabija nie-
pal¹cych.

Powy¿sze fakty jednoznacznie
wskazuj¹, ¿e palenie tytoniu jest
szkodliwe, ¿e ma wp³yw nie tylko na
palacza, ale równie¿ na jego rodzinê.
Dlatego nie ma na co czekaæ, ka¿dy
palacz bez wzglêdu na swój wiek po-
winien zerwaæ z na³ogiem. Poniewa¿
nie jest to ³atwe zadanie niezbêdna
bêdzie pomoc. Potrzebuj¹c wsparcia
mo¿na zadzwoniæ do Telefonicznej
Poradni Pomocy Pal¹cym pod numer
0-801-108-108. Nale¿y równie¿ pa-
miêtaæ, ¿e w leczeniu zespo³u uzale¿-
nienia od tytoniu pomocy mog¹ udzie-
liæ pracownicy zajmuj¹cy siê ochron¹
zdrowia tj. lekarze, pielêgniarki, psy-
chologowie.

Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Op.

Pal¹cy
problem


