UWAGA !!! WAŻNE!!!
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10
lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postepowania kwalifikacyjnego w
stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. 2020 poz.
1271) test wiedzy obejmujący zakres funkcjonowania Policji obowiązywał będzie:
1) kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego przed 5
sierpnia 2020 r., pod warunkiem, że przystąpią do tego testu po dniu 4 września
2020 r.,
2) kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego po 4 sierpnia
2020, r.,
3) od dnia 5 września 2020 r. wszystkich kandydatów, bez względu na datę
przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.
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. poz. 432, z 2013 r. poz.
1663, z 2017 r. poz. 479, z 2019 r. poz. 2045 oraz z 2020 r. poz. 1271) 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, trwa 40 minut i obejmuje wiedzę
z zakresu funkcjonowania Policji.
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.

