PYTANIA DO TESTU WIEDZY
NIEZAWIERAJĄCE ODPOWIEDZI
Pojazd jest usuwany przez Policję z drogi na koszt właściciela w związku z
Podczas kontroli drogowej policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie
przewożenia osób w liczbie przekraczającej ilość miejsc określoną w dowodzie
rejestracyjnym o
Uczestnik ruchu NIE może być wpuszczony do pojazdu Policji w przypadku
Policjant zatrzymał dowód rejestracyjny z powodu nieokazania przez kierującego
ubezpieczenia OC pojazdu zarejestrowanego na Ukrainie. Zatrzymany dowód
rejestracyjny odpowiedni organ Policji
Policjant po zatrzymaniu pojazdu podaje kierującemu
Policjant może kierować pojazdem osoby kontrolowanej, w zakresie posiadanego
uprawnienia do kierowania pojazdami, w celu sprowadzenia go w miejsce bezpieczne
w przypadku, gdy
Policjant zatrzymał pojazd Policji w miejscu zabronionym poza obszarem zabudowanym
w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych. W tej sytuacji policjant postąpił
W przypadku zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej przez policjanta, kierujący tym
pojazdem
Policjant jest uprawniony do uniemożliwienia dalszego kierowania pojazdem
lub korzystania z niego, gdy
Wobec osoby posiadającej immunitet dyplomatyczny lub konsularny policjant
NIE może korzystać z uprawnień w zakresie
Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół
w przypadku pozostawienia go
Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem, jeżeli kierujący
Policjant ujawnił kierującego samochodem osobowym, który na obszarze zabudowanym
przekroczył dozwoloną prędkość o 57 km/h. W związku z tym policjant zatrzymał
kierującemu prawo jazdy wydane w Polsce i wystawił pokwitowanie, które uprawnia
kierującego do kierowania przez okres
Policjant w związku z wykonywaniem czynności służbowych jest uprawniony do
W przypadku korzystania z profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez osobę do tego
nieuprawnioną, policjant zatrzymuje profesjonalny dowód rejestracyjny i może zezwolić
na dalsze używanie pojazdu przez okres
Policjant nieumundurowany NIE może podać sygnału do zatrzymania

W wyniku działań pościgowych policjant zatrzymał do kontroli samochód marki Fiat.
Kierujący pojazdem zarzucił policjantowi, że ten działał nieprawidłowo ponieważ nie
przedstawił się. W tej sytuacji
Przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedzibę, zajmujący
się dystrybucją pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej lub za granicą, może wykonywać jazdy testowe przez okres
Kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma obowiązek stosować się do
Prawo do ujęcia na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa przysługuje
Czynność przeszukania pomieszczenia mieszkalnego na podstawie legitymacji służbowej
policjanta
Przeszukanie pomieszczenia zajętego przez wojsko może nastąpić jedynie w obecności
Jeżeli przy przeszukaniu pomieszczenia nie ma na miejscu gospodarza lokalu,
to wówczas
W czasie prowadzenia czynności przeszukania pomieszczeń, za porę nocną uważa się czas
od godziny
Dokumentem uprawniającym do dokonania przeszukania NIE jest
Jeżeli wydania żąda Policja albo inny uprawniony organ działający we własnym zakresie,
osoba, która rzecz wyda, ma prawo niezwłocznie złożyć wniosek o sporządzenie
i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania, o czym
należy ją pouczyć. Doręczenie powinno nastąpić w terminie
Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do
Zatrzymanemu przysługuje
Rodzaje mandatów karnych to
Policjant Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymał do kontroli drogowej poza obszarem
zabudowanym obywatela Ukrainy przebywającego czasowo na terytorium RP, który
przekroczył dozwoloną prędkości o 25 km/h. Policjant w tej sytuacji może nałożyć mandat
karny
Policja ma prawo zatrzymać osobę na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia, jeżeli
Sprawca wykroczenia, który został zatrzymany przez Policję, ma prawo wnieść zażalenie
w celu zbadania zasadności i legalności tej czynności do
W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego przez sprawcę wykroczenia, policjant musi
Jeżeli mandat karny kredytowany nałożył policjant, to sprawca wykroczenia powinien
uiścić grzywnę na rachunek bankowy
Mandat karny zaoczny staje się prawomocny z chwilą

Prawomocny mandat karny kredytowany może uchylić
Prawomocny mandat karny może uchylić
Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia
lub bezpośrednio potem
Przeszukania zamieszkałych pomieszczeń
Przeszukania osoby
Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu jeżeli grzywnę nałożono
W wypadku zatrzymania osoby ujętej na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia, czas
zatrzymania liczy się od chwili
Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego NIE zamyka drogi do
Stopnie w korpusie podoficerów Policji to
Zgodnie z ustawą o Policji rozróżniamy następujące korpusy
Termin organizacja hierarchiczna, użyty w zarządzeniu nr 30 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 grudnia 2013 roku, oznacza
Komórka organizacyjna to
Organizacja hierarchiczna w Policji ma na celu zapewnienie
Termin przełożony, użyty w zarządzeniu nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia
16 grudnia 2013 roku, oznacza
Policjant spośród osób cywilnych honory oddaje
Przedstawienie własnych spraw przełożonemu odbywa się przez
W jakiej sytuacji można pominąć drogę służbową?
Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia
Dokument regulujący musztrę w Policji to
Dokument regulujący organizację hierarchiczną w Policji to
Które z więzi i powiązań w Policji są dominujące i wynikają ze specyfiki formacji?
Do podstawowych zadań ustawowych Policji NIE należy
Policja składa się z następujących rodzajów służb
Szczegółowy zakres zadań i zasady organizacji policji sądowej określa, w drodze
rozporządzenia

Które zdanie jest fałszywe?
Umundurowanie policjanta składa się z ubioru
Wskaż zdanie fałszywe: Wobec sprawcy wykroczenia policjant
Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów
naruszających powagę munduru, w szczególności
Policjant NIE jest obowiązany oddawać honorów
Do podstawowych zadań Policji wynikających z ustawy o Policji należy
Policja składa się między innymi ze służby
Komendanta Głównego Policji powołuje
W korpusie oficerów starszych Policji wyróżnia się
Świętem Policji ustanawia się dzień
Policjantowi przysługują następujące świadczenia pieniężne
Policjantowi przysługuje nagroda jubileuszowa po
Karą dyscyplinarną jest
Sierżant Jan Kowalski nie poinformował w ustawowym terminie swojego komendanta
o zmianie miejsca zamieszkania. W związku z tym przełożony po przeprowadzeniu
postępowania dyscyplinarnego nałożył na ww. karę
Naczelnik Wydziału Kryminalnego nadkom. Piotr B. wszczął postępowanie dyscyplinarne
asp. Tomaszowi P. za zagubienie na służbie radiotelefonu Motorola GP360. Działał on
W myśl ustawy z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego
i broni palnej uprawnieni do używania lub wykorzystywania środków przymusu
bezpośredniego i broni palnej są funkcjonariusze
Środkiem przymusu bezpośredniego jest między innymi pas
Kajdanek można użyć w przypadkach określonych w
Nieletni NIE może być umieszczony w izbie izolacyjnej na okres dłuższy niż
Cudzoziemiec NIE może być umieszczony w pokoju izolacyjnym na okres dłuższy niż
Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego uprawniony
podejmuje
Posterunkowy Jan Nowak użył środków przymusu bezpośredniego, w wyniku którego
doszło do zranienia osoby. Funkcjonariusz odstąpił od udzielenia pierwszej pomocy ze
względu na to, że

Wykorzystanie broni palnej to
Użycie broni palnej to oddanie strzału w
Zgody na użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego przez pododdział
zwarty udziela w przypadku Policji
Umundurowanie policjantów składa się z ubiorów
Dystynkcje umieszcza się
Policjanci mogą nosić ubiór wyjściowy bez sznura galowego w czasie pełnienia służby
Policjant w zmianowym rozkładzie czasu służby pełni służbę na zmiany trwające po
Ze służby w porze nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 oraz w niedzielę i święta zwalnia
się policjanta
Policjant może pełnić dyżur domowy nie więcej niż
Zgodnie z zarządzeniem nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003
roku w sprawie ,,Zasad etyki zawodowej policjanta” stosunek policjanta do innych
policjantów powinien być oparty na
Plan konwoju powinien zawierać informację o
Zgodnie z zarządzeniem nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003
roku w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” w sytuacjach nieuregulowanych
przepisami prawa lub nieujętych w zasadach etyki zawodowej policjant powinien
kierować się
Zgodnie z zarządzeniem nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003
roku w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” postępowanie policjanta
w kontaktach z ludźmi powinna cechować
Zgodnie z zarządzeniem nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003
roku w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” wykonując zadania służbowe,
policjant powinien dostosowywać swoje zachowanie do sytuacji i cech osób
uczestniczących w zdarzeniu
Zgodnie z zarządzeniem nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003
roku w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” stosunek policjanta do innych
policjantów powinien być oparty na
„Zasady etyki zawodowej policjanta” są uregulowane na podstawie
Policjant może poddać badaniu na zawartość alkoholu w organizmie pasażera
kontrolowanego pojazdu w przypadku

Policjant zatrzymał kierującego, który przekroczył dozwoloną prędkość
o 67 km/h w obszarze zabudowanym. W związku z tym zatrzymał kierującemu prawo
jazdy wydane w Szwajcarii. Ponadto ustalił, iż kierujący posiada stały adres zamieszkania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku pokwitowanie
za zatrzymane prawo jazdy jest ważne
Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół
w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego
ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu. Pojazd unieruchamia m.in.
Pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest bezwzględnie usuwany
z drogi na koszt właściciela w przypadku
Kierujący pojazdem uczestniczył w wypadku drogowym, w którym była osoba ranna.
Zażądał on badania moczu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu, mimo iż
wcześniej został poddany badaniu analizatorem wydechu. W takim przypadku policjant
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy uprawniające do kierowania pojazdem
w ciągu 7 dni wydaje się w przypadku
Przepis dający podstawę prawną kontroli dokumentów kierującego pojazdem reguluje
Kierujący pojazdem jest obowiązkowo poddawany badaniu w celu ustalenia
w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie
do alkoholu w razie
Za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu policjant zatrzyma prawo jazdy i
wystawi pokwitowanie, które
Policjant NIE zatrzyma dowodu rejestracyjnego pojazdu za
Nieumundurowany policjant przystępując do czynności legitymowania
Żądanie udzielenia niezbędnej pomocy może być zgłoszone ustnie przez każdego
policjanta, który jej potrzebuje przy wykonywaniu czynności służbowej, która
realizowana jest na podstawie
W przypadku legitymowania osoby znajdującej się w pojeździe policjant ze względów
bezpieczeństwa
Zwrot użyczonej rzeczy w terminie i miejscu uzgodnionym z właścicielem
lub posiadaczem tej rzeczy dokumentuje się sporządzając
Umundurowany policjant przystępując do czynności legitymowania ma obowiązek
Policjant ustala tożsamość osoby legitymowanej m.in. na podstawie
Rejestracja obrazu lub dźwięku zdarzeń przez policjantów w miejscu prowadzenia
obserwacji realizowana jest w sposób
Z przeprowadzonej szczegółowej drogowej kontroli technicznej pojazdu użytkowego
kontrolujący, który ją przeprowadził, sporządza

Podczas prowadzonych przez umundurowanych policjantów działań kontrolnych,
polegających na poddaniu jak największej liczby kierujących badaniu w celu ustalenia
w organizmie zawartości alkoholu policjant poprzestaje na podaniu
Po zatrzymaniu pojazdu w związku z podanym sygnałem do zatrzymania przez
kontrolującego, kierujący tym pojazdem powinien trzymać ręce na kierownicy oraz na
polecenie policjanta
Umundurowany policjant, po zatrzymaniu kierującego pojazdem do kontroli drogowej
zobowiązany jest podać kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz
Strażnik gminny przed przystąpieniem do czynności kontrolnych podaje imię
i nazwisko oraz przyczynę przeprowadzenia tych czynności, a na żądanie kontrolowanego
uczestnika ruchu okazuje
W przypadku zatrzymania pojazdu na jezdni lub poboczu, w miejscu gdzie jest
to zabronione, kierujący pojazdem Policji przed przystąpieniem do kontroli włącza
Widzenie z osobą konwojowaną umożliwia się jedynie na podstawie
W przypadku konwojowania jednej osoby przez dwóch konwojentów do sali rozpraw
najpierw wchodzi
Policjanci wykonujący doprowadzenie osób dokumentują przebieg tych czynności w
Osobę konwojowaną poddaje się niezbędnym badaniom lekarskim w przypadku,
gdy osoba ta
Konwoje o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa to m.in. konwoje
NIE wolno konwojować w jednym przedziale policyjnego środka transportu
Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest
Jednym z podstawowych zadań Policji jest
Święto Policji obchodzone jest w dniu
Funkcjonariusz Policji podczas przeprowadzania interwencji domowej zatrzymał
sprawcę przemocy w rodzinie, który swoim zachowaniem stwarzał realne zagrożenie dla
życia i zdrowia domowników. Funkcjonariusz Policji postąpił
Funkcjonariusz Policji w trakcie czynności służbowych dokonał sprawdzenia zawartości
odzieży i obuwia osoby. W związku z powyższym przeprowadził
Policjanta przenosi się na niższe stanowisko służbowe w razie
Postępowanie kwalifikacyjne do Policji zarządza i prowadzi
Policjanta można zwolnić ze służby m.in. w przypadku
Służbę w Policji może pełnić obywatel Polski

Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, jeśli jego
wykonanie łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa. O odmowie wykonania takiego rozkazu
lub polecenia policjant powinien zameldować
Przypadki, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych
NIE ma obowiązku noszenia munduru określa
Zgodnie z ustawą o Policji karą dyscyplinarną NIE jest
Posterunkowy Jan N. w trakcie zatrzymania agresywnego, aktywnie stawiającego opór
sprawcy rozboju, używał słów powszechnie uznanych za obelżywe. Z tego powodu zatrzymany
złożył skargę. Po zakończeniu czynności post. Jan N. przeprosił zatrzymanego. Wcześniej
policjant został ukarany za podobne zachowanie karą nagany, ale kara zatarła się.
Wymierzając karę dyscyplinarną zgodnie z ustawą o Policji przełożony jako okoliczności
łagodzące powinien wziąć pod uwagę
Zasady etyki zawodowej policjanta zawarte w zarządzeniu nr 805 Komendanta Głównego
Policji w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” z dnia 31 grudnia 2003 r. wynikają
z
Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji w sprawie „Zasad etyki zawodowej
policjanta” z dnia 31 grudnia 2003 r. NIE znajduje zastosowania w relacji
Policjant będący w trakcie rozwodu poprosił przełożonego o zachowanie dyskrecji
w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przełożony
Rzeczy znalezione w toku przeszukania osoby dokumentuje się w protokole
W przypadku zatrzymania rzeczy dokonanego na podstawie legitymacji służbowej, osoba,
która rzecz wyda, może żądać doręczenia jej postanowienia sądu lub prokuratora
o zatwierdzeniu tej czynności. Doręczenie powinno nastąpić w terminie
Zatrzymane rzeczy, których posiadanie jest zabronione przekazuje się
Przeszukania lokali służących do przechowywania przedmiotów można dokonać
Fakultatywnym elementem każdej czynności zatrzymania rzeczy jest
Policjanci podczas przeszukania pomieszczenia należącego do instytucji państwowej
odnaleźli dokumenty, które według oświadczenia obecnego przy czynnościach kierownika
tej instytucji zawierają informacje niejawne oznaczone klauzulą „Ściśle tajne”.
W tym przypadku funkcjonariusze powinni
Policjant przystępując do czynności przeszukania, odstąpił od wezwania osoby
do dobrowolnego wydania rzeczy z uwagi na zaplanowane w tym samym dniu kolejne
przeszukania do tej samej sprawy. Policjant postąpił
Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego może nastąpić do
Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą

Policjant schwytał sprawcę na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia, a następnie
przed wdrożeniem postępowania mandatowego przeprowadził w niezbędnym zakresie
czynności wyjaśniające. W tej sytuacji nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego
NIE może nastąpić po upływie
Mandatem karnym kredytowanym NIE można ukarać osoby posiadającej miejsce stałego
zamieszkania lub pobytu na terenie
W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do
Gdy wobec sprawcy wykroczenia stosujemy tryb przyspieszony czas jego zatrzymania
NIE może przekroczyć
Policjant ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia
lub bezpośrednio potem, jeżeli
W toku prowadzonych czynności wyjaśniających policjant nałożył grzywnę w drodze
mandatu karnego. W takiej sytuacji
Wniosek o ukaranie przed przekazaniem do sądu powinien być sprawdzony
i podpisany przez
Decyzję o zastosowaniu środka oddziaływania wychowawczego w toku czynności
wyjaśniających podejmuje
W reakcji na wykroczenie policjant poprzestał na zastosowaniu środków oddziaływania
wychowawczego. Policjant ten
Policjant w reakcji na wykroczenie może zastosować środek oddziaływania wychowawczego
w postaci
Podmiotami uprawnionymi do używania lub wykorzystywania środków przymusu
bezpośredniego i broni palnej NIE są
Zakaz podmiotowy użycia środków przymusu bezpośredniego dotyczy m.in.
W rozumieniu obowiązujących przepisów jako wykorzystanie broni palnej należy uznać
oddanie strzału z zastosowaniem amunicji
Policjant pokonując czynny opór wobec kobiety o widocznej ciąży zastosował siłę fizyczną
w postaci technik obezwładnienia. Funkcjonariusz postąpił
Jako użycie broni palnej przez policjanta należy rozumieć oddanie przez niego strzału
w kierunku osoby
Wykorzystaniem broni palnej zgodnie z obowiązującymi przepisami jest
Policjant wobec zwierząt może wykorzystać środek przymusu bezpośredniego w postaci
Policjant może użyć broni palnej w celu konieczności odparcia bezpośredniego,
bezprawnego zamachu na
W myśl obowiązujących przepisów czynnością przed użyciem broni palnej NIE jest

W celu pokonania biernego oporu można zastosować
Bezpośrednim przełożonym policjanta dzielnicowego jest
Ustanie stosunku służbowego to rozwiązanie stosunku służbowego w związku
Potwierdzeniem rozliczenia się z otrzymanego wyposażenia i obowiązków służbowych
w związku z m.in. zwolnieniem ze służby jest
Policjant informuje drogą służbową przełożonego właściwego w sprawach osobowych
m.in. o zmianie stanu cywilnego sporządzając pisemny
Policjanta rozlicza się z otrzymanego wyposażenia do służby w przypadku udzielenia mu
urlopu
Tryb zwracania się policjanta w sprawie osobowej lub innej sprawie wynikającej ze stosunku
służbowego do przełożonego uprawnionego do jej załatwienia za pośrednictwem
bezpośredniego przełożonego to
Policjant przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego jest obowiązany pisemnie
zawiadomić o przewidywanym miejscu pobytu i sposobie nawiązania kontaktu podczas
urlopu
Policjant po zawarciu związku małżeńskiego jest obowiązany poinformować o tym fakcie
przełożonego właściwego w sprawach osobowych niezwłocznie, jednakże nie później
niż w terminie
Policjanta uprawnionego z racji zajmowanego stanowiska albo na podstawie odrębnego
przepisu lub upoważnienia do kierowania przebiegiem służby lub pracy innego policjanta
określa się mianem
Funkcjonowanie organizacji hierarchicznej polega m.in. na przestrzeganiu określonych
Organizacja hierarchiczna ma na celu zapewnienie m.in.
Każdy policjant starszy stopniem jest zobowiązany do wydania policjantowi młodszemu
stopniem, chociażby nie był podwładnym, stosownego polecenia
Komu z osób cywilnych pełniący służbę policjant składa meldunek?
Jak zwraca się policjant do policjanta niższego stopniem w obecności przełożonego
w stopniu podinspektora?
Jakie stopnie policyjne wymawiamy w pełnym brzmieniu?
Do czasu służby trwającej 8 godzin w normalnych warunkach atmosferycznych wlicza się
Inne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby niż określone w podstawowym rozkładzie
czasu służby wprowadzić może
Jaki rozkład czasu służby obowiązuje w jednostkach organizacyjnych Policji?

Policjantowi pełniącemu służbę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych czas
przerw można przedłużyć maksymalnie do
Kto ustala czas przerwy policjantów w służbie?
Jakie stopnie wyróżniamy w korpusie aspirantów Policji?
Jakie stopnie wyróżniamy w korpusie szeregowych Policji?
Jakie stopnie wyróżniamy w korpusie oficerów starszych Policji?
Na koszuli służbowej i koszuli służbowej letniej, bezpośrednio nad prawą górną kieszenią,
w postaci metalowej tabliczki, nosi się znak
Na bluzie ćwiczebnej, nad prawą górną kieszenią, nosi się znak identyfikacji imiennej
w postaci
Znakami identyfikacyjnymi policjanta są
W korpusie oficerów młodszych Policji wyróżniamy stopień
W korpusie oficerów starszych Policji wyróżniamy stopień
W korpusie podoficerów Policji wyróżniamy stopień
W korpusie generałów Policji wyróżniamy stopień
W Policji wyróżniamy korpusy
Zasady etyki zawodowej policjanta wynikają z
Policjant we wszystkich swoich działaniach ma obowiązek
Policjant, jako funkcjonariusz publiczny, powinien
Zgodnie z zasadami etyki zawodowej, policjant powinien
W stosunku do ofiar przestępstw lub innego zdarzenia, policjant powinien
Zgodnie z zasadami etyki zawodowej, przełożony w stosunku do podwładnego powinien
Policjanci na ubiorach umundurowania oraz nakryciach głowy noszą
W przypadku policjantów kobiet, jeżeli włosy są dłuższe niż do ramion, powinny być one
Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia i eksponowania elementów
naruszających powagę munduru, m.in.
Umundurowanemu policjantowi kobiecie zabrania się noszenia i eksponowania
elementów naruszających powagę munduru, m.in.
Podwładni i młodsi stopniem oddają honor w stosunku do przełożonych i starszych
stopniem
Meldując się lub przedstawiając, policjant wymienia

Karami dyscyplinarnymi stosowanymi wobec policjantów są
Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, roszczenia z tytułu prawa
do uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych ulegają przedawnieniu z
upływem
Oświadczenie o stanie majątkowym policjanta przechowuje się
Jan K. od 4 lat jest członkiem partii politycznej. Dnia 16 czerwca 2020 r. został przyjęty do
służby w Policji. W związku z tym dotychczasowe członkostwo w partii Jana K.
Policjantowi przysługuje nagroda jubileuszowa
Jeżeli przeszukanie zostało dokonane na podstawie legitymacji służbowej, policjant
zwraca się do prokuratora o zatwierdzenie przeszukania
Sąd zarządza natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego w razie uznania
Tymczasowe aresztowanie może nastąpić na mocy
Zgodnie z art. 221 § 1 k.p.k. w porze nocnej można dokonać przeszukania zamieszkałych
pomieszczeń tylko w wypadkach niecierpiących zwłoki. Za porę nocną uważa się czas
Urzędy, instytucje i podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną obowiązane są
niezwłocznie zabezpieczyć, na żądanie sądu lub prokuratora, zawarte w postanowieniu dane
informatyczne przechowywane w urządzeniach zawierających te dane na nośniku lub
w systemie informatycznym na czas
Czas zatrzymania osoby ujętej na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia liczy się od
chwili
Rodzaje mandatów karnych to
Pełnisz służbę w Wydziale Ruchu Drogowego. Za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego ujawniłeś wykroczenie polegające na przekroczeniu prędkości o 20 km/h na
obszarze zabudowanym przez kierującego pojazdem marki Ford Mondeo o numerze
rejestracyjnym PP12345. Nałożyłeś na kierującego mandat karny kredytowany, jednak ten
odmówił jego przyjęcia. W takim przypadku należy
Prawomocnie nałożony mandat karny podlega uchyleniu, gdy
Przesłanką dodatnią postępowania mandatowego jest
W sytuacji gdy NIE można poprzestać na zastosowaniu środków oddziaływania
wychowawczego wobec sprawcy wykroczenia należy
Wobec sprawcy wykroczenia nakłada się grzywnę w drodze mandatu karnego albo
kieruje się wniosek o ukaranie do sądu, jeżeli NIE można poprzestać na zastosowaniu
środków oddziaływania wychowawczego w postaci
Konwoje wykonuje się na podstawie pisemnego polecenia sądu, które zostało wysłane do
jednostki organizacyjnej Policji
Osobą odpowiedzialną za właściwe uzbrojenie i wyposażenie konwojentów do konwoju jest

Funkcjonariusz przed rozpoczęciem konwoju sprawdza tożsamość osób konwojowanych oraz
zgodność depozytów zastrzeżonych z otrzymaną dokumentacją. Za przebieg i sposób
wykonania tych czynności odpowiada
Dowódca konwoju sprawdza, czy osoby konwojowane otrzymały prowiant dla konwoju,
którego czas służby przekracza
W trakcie konwoju nastąpiła zmiana trasy ze względu na katastrofę w ruchu lądowym.
Konwój pojechał nową trasą ujętą jako trasa rezerwowa. O nagłej zmianie trasy dowódca
konwoju poinformował bezpośredniego przełożonego prywatnym telefonem
komórkowym. Czynność ta była
Po przybyciu pod budynek sądu, dowódca konwoju polecił jednemu z konwojentów wyjść
z pojazdu i zapoznać się z topografią budynku sądu, z drogami dojścia do sali rozpraw
oraz sprawdzenia stanu technicznego zabezpieczeń miejsca dla osób konwojowanych.
Dowódca wydał to polecenie
Dowódca konwoju odmówił przewozu depozytu, gdyż wydobywał się z niego silnie
gryzący zapach, który podrażniał drogi oddechowe i powodował łzawienie. O zaistniałej
sytuacji powiadomił bezpośredniego przełożonego, a czynności powinien udokumentować
Dowódca konwoju może odstąpić od wykonania konwoju lub odmówić przyjęcia
depozytu osoby konwojowanej jeżeli
W trakcie konwoju o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa przy użyciu dwóch
pojazdów przemieszczających się autostradą, pojazd z osobami konwojowanymi jest
zabezpieczany przez pojazd ochraniający jadący
Plan wzmocnienia konwoju jest dokumentem
Policjant wobec osoby, której tożsamości NIE może ustalić,
Policjant jest obowiązany powiadomić bezpośredniego przełożonego o planowanym
wyjeździe zagranicznym, poza obszar Unii Europejskiej, na więcej niż
Po zakończeniu czynności legitymowania policjant ma obowiązek
Prawo do urlopu w pełnym wymiarze policjant nabywa po
Policjant zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku może
Policjant jest obowiązany niezwłocznie poinformować w pisemnym raporcie drogą
służbową przełożonego właściwego w sprawach osobowych o
Policjant w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podlega szkoleniu
Policjant NIE może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez
Policjant ma prawo zażądać okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania
pojazdu, jeżeli pojazd ten NIE jest zarejestrowany w Polsce na nazwisko osoby nim
kierującej, na podstawie

W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie posiadanych uprawnień,
strażnicy gminni (miejscy) upoważnieni są do
Kontrolę ruchu drogowego w stosunku do pojazdów nieprzestrzegających przepisów
o wymiarach, masie lub nacisku osi mogą przeprowadzać
Ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie
drogowym dróg publicznych naruszeń w postaci przekraczania dopuszczalnej prędkości
i niestosowania się do sygnałów świetlnych, należy do
Badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu obligatoryjnie należy poddać
Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu
polegającego na
W sytuacji zatrzymania dokumentu pojazdu zarejestrowanego za granicą za naruszenia
wymagań ochrony środowiska, dokument ten należy
Kierujący pojazdem lub inny uczestnik ruchu drogowego może być badany w celu
ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie
do alkoholu na podstawie
Przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego i dodatkowego policjant
Służba w niedzielę lub święto oraz w godzinach od 22.00 do 6.00 NIE może być pełniona
przez policjanta
Organizacja hierarchiczna to
Droga służbowa to
Dwuosobowy patrol nieumundurowanych funkcjonariuszy Policji przystąpił do
legitymowania młodego mężczyzny, który w miejscu publicznym spożywał alkohol.
Dowódca patrolu okazał legitymację służbową, a następnie na żądanie osoby
legitymowanej okazał ją w taki sposób, by umożliwić jej odnotowanie danych zawartych
w legitymacji. Postępowanie dowódcy patrolu było
Policjant ogniwa patrolowo-interwencyjnego pełni służby trwające 8 godzin
w zmianowym rozkładzie czasu służby. Pomiędzy służbami pełnionymi w porze nocnej
policjantowi udzielana jest przerwa w wymiarze 10 godzin. Wymieniony rozkład czasu
służby policjanta jest
Policjantka po powrocie z urlopu macierzyńskiego zawiadomiła raportem swojego
bezpośredniego przełożonego o tym, że nadal karmi piersią swoje dziecko. Za zgodą
policjantki pełni ona służby w niedzielę w godzinach 22.00–06.00. Sytuacja ta
Na interwencji domowej kom. Tomasz O. wydał swojemu koledze z patrolu
post. Adamowi B. polecenie, by ten zdjął kajdanki bezprawnie zatrzymanemu
mężczyźnie. Zachowanie kom. Tomasza O. było

Posterunkowy Wiesław K. zauważył, że kolega z patrolu post. Radosław F., w zamian za
odstąpienie od czynności służbowych, przyjął od legitymowanego przez nich młodego
mężczyzny banknot w wysokości 100 zł. Post. Wiesław K. o sytuacji tej niezwłocznie
poinformował Biuro Spraw Wewnętrznych Policji (BSWP). Obaj pełnią służbę
w komendzie powiatowej Policji. Postępowanie post. Wiesława K. było
Decyzje dotyczące dyscypliny służbowej i stosowania wyróżnień oraz
dyscyplinarnych, w jednostce organizacyjnej Policji, co do zasady podejmuje

kar

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do
służby w Policji w charakterze członka personelu lotniczego, posiadającego uprawnienia
lotnicze w określonej specjalności odbywa się z pominięciem
Kandydat ubiegający się o ponowne przyjęcie do służby w Policji, który dobrowolnie
zwolnił się ze służby, musi spełniać następujące kryteria
Postępowanie kwalifikacyjne zarządza i prowadzi
Przed podjęciem służby policjant składa
Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej
na okres
Przełożony może przedłużyć okres służby przygotowawczej policjanta w razie przerwy
w wykonywaniu przez policjanta obowiązków służbowych, trwającej dłużej niż
Policjant może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego
pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości
Policjanta zwalnia się ze służby m.in. w wypadku
Policjanta NIE można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego,
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu
rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, chyba że
Policjanta zawiesza się w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu
postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne,
ścigane z oskarżenia publicznego na okres nie dłuższy niż
W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia policjanta w czynnościach
służbowych można przedłużyć
W korpusie oficerów młodszych Policji wyróżniamy stopień
Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji jest
Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje
Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania policjanta
Policjanci na ubiorach umundurowania oraz na nakryciach głowy noszą
Policjanci i pracownicy Policji są obowiązani do zachowania

Policjant nałożył mandat karny kredytowany w wysokości 100 zł na sprawcę wykroczenia
zaśmiecania miejsca publicznego. Sprawca skorzystał z przysługującego mu prawa do
odmowy przyjęcia mandatu. W tej sytuacji organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę
Policjanci zatrzymali osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia
(ze względu na brak możliwości ustalenia jej tożsamości). Zatrzymany może złożyć
zażalenie do sądu, w celu zbadania
Naoczny świadek przestępstwa rozboju, po bezpośrednim pościgu za sprawcą, dokonał
jego ujęcia, po czym niezwłocznie oddał w ręce Policji. Zachowanie swoje uzasadnił
faktem, że istniała obawa ukrycia się sprawcy. Postępowanie obywatela, który dokonał
ujęcia było
Zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, należy odstąpić od
użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, gdy
Zakazy podmiotowe użycia środków przymusu bezpośredniego wobec kobiet o widocznej
ciąży, osób których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat oraz osób o widocznej
niepełnosprawności
Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać w przypadku
Zasada minimalizacji skutków obowiązująca przy użyciu lub wykorzystaniu środków
przymusu bezpośredniego mówi o tym, że
Użycie siły fizycznej w postaci zadawania uderzeń jako środka przymusu jest
W wypadku zranienia osoby w wyniku zastosowania środka przymusu bezpośredniego
policjant dokumentuje ten fakt w formie
Konia służbowego używa się
Wodnych środków obezwładniających używa się w celu
Środek przymusu bezpośredniego w postaci wodnych środków obezwładniających
policjant wykorzysta w celu
W celu wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez
uprawnionego poleceniem można zastosować
Do podstawowych zadań Policji należy ochrona
Policja składa się z następujących rodzajów służb
Komendant Główny Policji jest przełożonym
Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje na wniosek ministra właściwego do
spraw wewnętrznych
Do korpusu oficerów młodszych Policji zalicza się m.in. stopień
Na podstawie ustawy o Policji funkcjonariusz jest zobowiązany dochować obowiązków
wynikających z

Kto określa przypadki, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków
służbowych NIE ma obowiązku noszenia munduru?
Policjant może podjąć zajęcie zarobkowe poza służbą
Czy policjant może być członkiem partii politycznej?
Policjant jest obowiązany powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego
o planowanym wyjeździe zagranicznym, poza obszar Unii Europejskiej, na więcej niż
Czy policjanci mogą zrzeszać się w związkach zawodowych Policji?
Policjant otrzymuje umundurowanie
Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego
w wymiarze
Policjantowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie
i doskonali kwalifikacje zawodowe, mogą być udzielane wyróżnienia m.in. w postaci
W jakim wymiarze procentowym, policjantowi zawieszonemu w czynnościach
służbowych, zawiesza się ostatnio należne uposażenie?
Karą dyscyplinarną jest
Uprawnionym do używania i wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego
i broni palnej jest
Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać w przypadku
konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań
Środkiem przymusu bezpośredniego NIE jest
Przed użyciem broni palnej uprawniony w pierwszej kolejności podejmuje następujące
działania
Broni palnej można użyć w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na
Policjant w trakcie kontroli drogowej jest uprawniony do
Policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej zatrzymuje profesjonalny dowód rejestracyjny w przypadku
Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu
polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej
niż
Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu
Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie stwierdzenia podczas kontroli
Konwój wykonują policjanci z komórki konwojowej właściwej ze względu na miejsce

Konwoje wykonuje się na podstawie pisemnego polecenia sądu, które zostało wysłane do
jednostki organizacyjnej Policji nie później niż
Kto jest odpowiedzialny za właściwe wyposażenie i uzbrojenie konwojentów do służby?
Wolno konwojować w jednym przedziale policyjnego środka transportu osoby
Pojazd wytypowany przez kontrolującego do drogowej kontroli technicznej podlega
Kontrolujący, zatrzymując dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania
pojazdem, wydaje
W przypadku podania przez kontrolującego polecenia lub sygnału do zatrzymania
pojazdu, kierujący tym pojazdem NIE powinien
Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi
ruchu odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta,
w szczególności dotyczących
Usterkami powodującymi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
lub naruszającymi wymagania ochrony środowiska, w stopniu uniemożliwiającym
używanie pojazdu w ruchu drogowym, które powodują niedopuszczenie do dalszego
używania pojazdu, są usterki
Policjant może żądać pomocy od obywatela
W jaki sposób policjant dokumentuje czynność sprawdzenia prewencyjnego?
Do kogo, po zakończeniu czynności służbowych, policjant składa raport zawierający
informację o zwróceniu się do obywatela z żądaniem udzielenia przez niego niezbędnej
pomocy?
Czy każdy funkcjonariusz Policji, w sytuacji niecierpiącej zwłoki, może zażądać od
obywatela udzielenia mu niezbędnej pomocy?
Czy policjant wykonujący czynności służbowe na pisemne polecenie sądu może zwrócić
się do obywatela z żądaniem udzielenia mu niezbędnej pomocy?
Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z legitymowaniem podaje
Policjant przy zatrzymywaniu osoby
Policjant po zakończeniu legitymowania informuje osobę, wobec której została podjęta ta
czynność, o prawie złożenia zażalenia na sposób jej przeprowadzenia do
W przypadku legitymowania osoby znajdującej się w pojeździe, policjant ze względów
bezpieczeństwa
W przypadku legitymowania osoby znanej osobiście policjantowi
Policjantowi pełniącemu służbę 8 godzinną w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
czas przerw można wydłużyć do

W zmianowym rozkładzie czasu służby, czas wolny po 8 godzinach służby w porze
dziennej wynosi
Po pięciu kolejnych służbach pełnionych w porze nocnej policjantowi udziela się czasu
wolnego w wymiarze, co najmniej
Policjant, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem samochodowym, może
pełnić służbę do 12 godzin na dobę, w tym kierować pojazdem nie więcej niż
Do czasu służby trwającej 8 godzin wlicza się czas przerwy, który wynosi
Bezpośredni przełożony, jeśli NIE jest właściwy do załatwienia sprawy, przesyła
wyższemu przełożonemu wniosek w sprawie osobowej wraz z opinią dotyczącą sposobu
jej załatwienia w terminie
O sposobie załatwienia wniosku w sprawie osobowej należy zawiadomić policjanta
w terminie
Zwolnienie od zajęć służbowych w wymiarze 2 dni w ciągu roku kalendarzowego
przysługuje policjantowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat
351.Sierżant Jan N. NIE mógł przyjechać na służbę, więc poinformował swojego
przełożonego wysyłając do niego list. Zachowanie policjanta było
W razie braku możliwości stawienia się do służby można poinformować bezpośredniego
przełożonego drogą pocztową, przy czym za datę przekazania informacji uważa się datę
Jeżeli policjant znajdzie się w sytuacji służbowej nieuregulowanej przepisami prawa lub
nieujętej w zasadach etyki zawodowej, powinien
Policjant powinien wykonywać czynności służbowe wykazując się
Szczególną
o użyciu

rozwagą
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podejmując

decyzję

Znajomy policjanta poprosił go o sprawdzenie czy samochód, który chce zakupić NIE jest
kradziony. Funkcjonariusz sprawdził w policyjnej bazie wszystkie informacje o pojeździe
oraz jego właścicielu i przekazał je koledze. Policjant postąpił
Przełożony w stosunku do podwładnych policjantów
Policjant w realizacji zadań służbowych powinien udzielać pomocy innym policjantom
Policjant podczas wykonywania zadań służbowych NIE powinien dostosować swojego
zachowania do
Policjant powinien wystrzegać się
Policjanci powiadomili mężczyznę o śmierci jego matki, która zginęła w wyniku wypadku
drogowego. W trakcie rozmowy jeden z funkcjonariuszy wyjął telefon i zaczął rozmawiać
z żoną o wyjeździe w góry. Zachowanie policjanta było
Przełożony oceniając podległych policjantów powinien

Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów
naruszających powagę munduru, w szczególności
Wkładanie rąk do kieszeni spodni przez umundurowanego policjanta
Policjantów obowiązuje wzajemne oddawanie honorów
W czasie zajęć, odpraw lub konferencji służbowych z udziałem szeregowych policjantów
i pracowników cywilnych (grupa mieszana) honory oddaje się na komendę
Meldunek, zgodnie z regulaminem musztry Policji
Policjant jest obowiązany oddawać honory
Na szyk składają się
Postawa swobodna, wynikająca z regulaminu musztry Policji, to pozycja
Rozróżnia się następujące rodzaje musztry
Załatwianie spraw służbowych polegające na przekazywaniu informacji lub dokumentów
albo rzeczy przez podwładnych za pośrednictwem wszystkich kolejnych przełożonych, aż
do tego, który jest uprawniony do rozstrzygnięcia sprawy, jak również przekazywanie
rozkazów, poleceń lub wytycznych od przełożonego uprawnionego do ich wydania, przez
kolejnych niższych przełożonych do podwładnego to
Zapewnienie zarówno zdolności struktur organizacyjnych Policji do działań
uporządkowanych, jak i ustalenie odpowiedzialności indywidualnej w przypadku
naruszenia prawa, bezczynności pomimo obowiązku działania albo wykonania zadań
służbowych w sposób wadliwy to cele
Do zachowania drogi służbowej obowiązani są
W celu ochrony praw i wolności obywatelskich stosowne polecenie jest zobowiązany
wydać każdy policjant
Wykonywanie czynności przełożonego polega na
Pełniący służbę policjant, który uzyskał informację mogącą, w jego ocenie, świadczyć
o popełnieniu przez innego policjanta przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
przekazuje ją
Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, jeżeli nie może osobiście wykonywać
czynności stosownie do zakresu swoich uprawnień, w szczególności dyscypliny służbowej,
stosowania wyróżnień, kar dyscyplinarnych, ustalania rozkładu czasu służby lub pracy
podwładnych
Każdy policjant starszy stopniem jest zobowiązany do wydawania poleceń policjantowi
młodszemu stopniem
Zatrzymanemu przysługuje zażalenie na zasadność, legalność oraz prawidłowość
zatrzymania do

Osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona
przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki, ma prawo zatrzymać
Przeszukania można dokonać na podstawie
Przeszukania może dokonać
Jeżeli wydania rzeczy żąda Policja albo inny uprawniony organ działający we własnym
zakresie, osoba, która rzecz wyda, ma prawo niezwłocznie złożyć wniosek o sporządzenie
i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania rzeczy.
W jakim terminie, od zatrzymania rzeczy, powinno nastąpić jego doręczenie?
Policja ma prawo dokonać zatrzymania osoby w związku z popełnionym wykroczeniem
jeżeli
Zatrzymanemu przysługuje zażalenie na zatrzymanie do
Jeżeli wobec sprawcy wykroczenia NIE można poprzestać na zastosowaniu środków
oddziaływania wychowawczego
W przypadku zbiegu przepisów ustawy, o którym mowa w art. 9 § 1 kodeksu wykroczeń,
w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości
W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 54–56
i art. 57a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2171) można nałożyć grzywnę w wysokości
W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego
NIE można nałożyć grzywny w drodze mandatu karnego w przypadku
Grzywna nałożona mandatem karnym wydawanym ukaranemu po uiszczeniu grzywny
bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył i mandatem karnym kredytowanym,
może być uiszczona w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego
instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim
urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. Koszty związane z autoryzacją transakcji
i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy ponosi
Uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze
mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, jest właściwy
Potwierdzeniem rozliczenia się z otrzymanego wyposażenia i obowiązków służbowych jest
karta
Źródłem wszelkich wolności i praw człowieka jest
Przestrzeganie praw człowieka podczas interwencji policyjnych jest
Na mocy ustawy o Policji policjantowi za nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej grozi
odpowiedzialność
Dyskrecja zawodowa w kontekście etyki zawodowej policjanta oznacza

Jakim aktem prawnym zostały wprowadzone zasady etyki zawodowej w Policji?
Etyka zawodowa to
Fundamentalną zasadą etyki zawodowej policjanta poświęconą problematyce korupcji
jest zasada
Tolerancja jest to
Przełożony oceniając podległych policjantów jest zobowiązany kierować się
Zasady etyki zawodowej policjanta wynikają z
Podstawową wartość chronioną zasadami etyki zawodowej Policji stanowi
Policjant powinien wykonywać czynności służbowe według
Do podstawowych zadań Policji należy m.in.
Policjanci wykonując czynności służbowe mają prawo pobierania
Zasada, że policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek
respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, jest
zapisana w
Czas zatrzymania osoby w trybie przyspieszonym postępowania w sprawach o wykroczenia
wynosi
W postępowaniu mandatowym Policja może nałożyć grzywnę w wysokości do
Mandatem karnym gotówkowym może być nałożona grzywna jedynie
Wobec sprawcy wykroczenia Policja kieruje wniosek o ukaranie do sądu
Zgodnie z art. 244 § 1 k.p.k. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną
o popełnienie przestępstwa
Maksymalny czas zatrzymania osoby na podstawie art. 244 § 1 k.p.k., zakładając, że
prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, to
Osobę zatrzymaną przez Policję na podstawie art. 244 k.p.k., należy natychmiast zwolnić
w przypadku
Sprawcę rozboju, zatrzymanego na podstawie art. 244 §1 k.p.k., łącznie można zatrzymać
na
Policja składa się z następujących rodzajów służb
Zastępców komendanta głównego Policji, w tym I zastępcę, powołuje
Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji powołuje, spośród oficerów Policji i
odwołuje

Organami administracji rządowej na obszarze województwa w sprawach ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego są
Komendanci Policji składają roczne sprawozdania ze swojej działalności oraz informacje
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego
Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania przestępstw i wykroczeń
wykonuje czynności
Policjanta zwalnia się ze służby w przypadku
Policjant po 25 latach służby nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości
Karą dyscyplinarną w Policji NIE jest
W podstawowym rozkładzie czasu służby, po 8 godzinach służby policjantowi udziela się,
po zakończeniu służby, w danym dniu czasu wolnego nie krótszego niż
Policjant jest obowiązany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od
zaistnienia zdarzenia, poinformować w pisemnym raporcie drogą służbową przełożonego
właściwego w sprawach osobowych o
W celu ochrony dobrego imienia służby, policjant starszy stopniem
Na podstawie, którego z niżej wymienionych dokumentów policjant ustala tożsamość
osoby legitymowanej?
Po zakończeniu legitymowania policjant ustnie informuje osobę, wobec której czynność
tę podjęto, o prawie złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora na
Przystępując do legitymowania osoby, umundurowany policjant zobowiązany jest podać
Policjant dokumentuje czynność kontroli osobistej w notatniku służbowym, określając w
szczególności
Konwój to zespół czynności związanych z przemieszczaniem osoby
Za właściwe wyposażenie i uzbrojenie konwojentów odpowiedzialny jest
Konwojami o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa są konwoje
Plan konwoju sporządza
Konwoje wykonuje się na podstawie pisemnego polecenia sądu, które zostało wysłane do
jednostki organizacyjnej Policji nie później niż
NIE wolno konwojować w jednym przedziale policyjnego środka transportu
Policjanci wykonujący konwój osoby w przypadku, gdy zapadł wyrok uniewinniający
powinni osobę
Osobie poddanej kontroli osobistej, zwaną „osobą kontrolowaną”, na czynność kontroli
osobistej przysługuje

Przewiezienie osoby zwolnionej w przypadku uchylenia przez sąd tymczasowego
aresztowania lub wydania wyroku uniewinniającego do jednostki penitencjarnej,
w której osoba zwolniona przebywała przed rozpoczęciem konwoju, może nastąpić
jedynie na
Zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej uprawnionymi do
używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej są
funkcjonariusze
Użyciem środka przymusu bezpośredniego jest zastosowanie środka przymusu
bezpośredniego
Policjant może użyć broni palnej w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której istnieje
uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa
W pierwszej kolejności przed użyciem broni palnej uprawniony powinien
Broń palną policjant może wykorzystać w przypadku podjęcia jednego z następujących
działań
Policjanci na ubiorach umundurowania oraz nakryciach głowy noszą
Policjant w zmianowym rozkładzie czasu służby pełni służbę na zmiany trwające po
W podstawowym rozkładzie czasu służby policjantowi udziela się po zakończeniu służby
w danym dniu czasu wolnego nie krótszego niż
Czas na przygotowanie się policjanta do służby i jej zdanie NIE powinien przekraczać
Policjant może pełnić dyżur domowy (na polecenie przełożonego właściwego do spraw
osobowych) nieprzekraczający
Po zakończeniu kontroli osobistej policjant poucza osobę kontrolowaną o prawie do
Kontroli osobistej policjant może dokonać
Z kontroli osobistej policjant ma obowiązek sporządzenia protokołu
W nagłych wypadkach o udzielenie doraźnej pomocy policjant może zwrócić się ustnie do
Policjanci wykonujący ustawowe uprawnienia mają prawo żądać niezbędnej pomocy od
Policjanci wykonując swoje ustawowe uprawnienia mają prawo m.in. do legitymowania
osób, którego celem jest
Policjant ma prawo wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach
niezbędnych do wykonania czynności
Sprawdzenie osoby za pomocą środków technicznych niezbędnych do wykrywania
urządzeń niebezpiecznych to
Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku

Policjant zatrzymując dowód rejestracyjny może dopuścić pojazd do dalszej jazdy, gdy
Policjant nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem
Policjant zatrzymując dowód rejestracyjny dopuszcza pojazd do dalszej jazdy, gdy
Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół
w przypadku
Do głównych zadań Policji należy
Policjant w związku z wykonywaniem czynności kontroli ruchu drogowego może żądać
Policjant w związku z wykonywaniem czynności kontroli ruchu drogowego jest
uprawniony do uniemożliwienia
Kontrolę ruchu drogowego oprócz Policji może przeprowadzać również
Policjant w związku z wykonywaniem czynności kontroli ruchu drogowego jest
uprawniony do
Policjant usuwa pojazd z drogi na koszt właściciela jeżeli
Do pojazdu Policji uczestnik ruchu może być wpuszczony tylko w razie konieczności
Usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej pojazdu to
Kontrolujący może kierować kontrolowanym pojazdem w zakresie posiadanych
uprawnień jeżeli jest to niezbędne w celu
Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
20 maja 2009 r. policjanci noszą dystynkcje i znaki identyfikacyjne
Policja ma prawo, przy zachowaniu niezbędnych procedur opisanych w ustawie o Policji,
stosować kontrolę operacyjną w celu
Udzielenie informacji o prowadzonych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych oraz o
stosowanych środkach i metodach ich realizacji może nastąpić
Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na
okres
W korpusie oficerów młodszych Policji najniższym stopniem jest
Środkami przymusu bezpośredniego są
Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na
okres
Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub
internetowych sprawuje

W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych albo
w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych
lub ratowniczych, Policja może uzyskiwać dane niestanowiące treści
Przedmioty wydane lub znalezione w czasie przeszukania należy
Jeżeli zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie nastąpiło bez uprzedniego polecenia sądu lub
prokuratora
Pora nocna, w jakiej można dokonać przeszukania pomieszczeń mieszkalnych
Pracownik ochrony sklepu spożywczego zauważył, że jeden z klientów usiłował wynieść
towar, za który nie zapłacił. Następnie umieścił go w pomieszczeniu ochrony i powiadomił
Policję o zdarzeniu. W tym przypadku mamy do czynienia z
W wypadkach niecierpiących zwłoki dokumentem uprawniającym policjanta do
czynności przeszukania jest
Osobę zatrzymaną za popełnione przestępstwo należy natychmiast zwolnić, jeśli nie
została przekazana do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego
aresztowania w ciągu
W jednostkach organizacyjnych Policji wprowadza się rozkład czasu służby
W korpusie oficerów młodszych Policji występuje m.in. stopień służbowy
W granicach swych zadań Policja wykonuje m.in. czynności
Policja wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze m.in. w celu
Zgodnie z art. 19 ustawy o Policji kontrola operacyjna
NIE popełnia przestępstwa, kto będąc do tego
Policja przy wykonywaniu swych zadań może
W skład Policji wchodzi
W jakim akcie prawnym zapisane są przypadki użycia środków przymusu
bezpośredniego i broni palnej?
W jakim akcie prawnym zapisane są „Zasady etyki zawodowej policjanta”?
Do podstawowych zadań, zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r., należy
Broni palnej używa się lub wykorzystuje się ją wyłącznie, jeżeli
Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje
Policjanta zwalnia się ze służby w przypadku
Do korpusu oficerów starszych Policji, zaliczamy stopnie policyjne w następującym
porządku

Kto odpowiada za przebieg i sposób wykonania konwoju?
Policjant jest obowiązany nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia,
poinformować w pisemnym raporcie drogą służbową przełożonego właściwego
w sprawach osobowych między innymi o
Policjant powinien rozliczyć się z otrzymanego wyposażenia oraz obowiązków służbowych
między innymi w przypadku
Święto Policji obchodzone jest w rocznicę powołania w 1919 r. Policji Państwowej
w II Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu
Szczegółowy zakres zadań i zasady organizacji policji sądowej, która wchodzi
w skład Policji określa
Do korpusu oficerów starszych Policji należą stopnie policyjne
Komendant Główny Policji powoływany i odwoływany jest przez
Policjant NIE może
Po 8 godzinach służby pełnionej w porze nocnej, podczas zmianowego rozkładu czasu
służby policjantowi udziela się co najmniej
Policjantowi przysługuje czas na bezpośrednie przygotowanie do służby i jej zdanie, który
wlicza się do czasu służby. Czas ten nie powinien być dłuższy niż
Do podstawowych zadań Policji należą
Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest
Okres służby przygotowawczej policjanta trwa
Nieuprawnieni do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego
i broni palnej są
Użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego przez pododdział zwarty
następuje na rozkaz
Policjant jako funkcjonariusz publiczny zgodnie z zarządzeniem nr 805 Komendanta
Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta”
powinien
Wykonywanie czynności podwładnego w szczególności polega na
Sprawy osobowe policjantów NIE dotyczą
W przypadku legitymowania osoby znajdującej się w pojeździe policjant, ze względów
bezpieczeństwa
W przypadku gdy osoba legitymowana jest znana osobiście policjantowi

Do czasu służby trwającej 8 godzin wlicza się
Zdolność fizyczną i psychiczną do służby ustalają
Które ze zdań, dotyczących etyki zawodowej w Policji, jest fałszywe?
Zasady etyki zawodowej policjanta wynikają z
Przestrzeganie zasad etyki zawodowej policjanta jest dla funkcjonariusza tej formacji
Które ze zdań, dotyczących etyki zawodowej w Policji, jest prawdziwe?
Wykonując zadania służbowe policjant powinien dostosowywać swoje zachowanie
w szczególności do
W stosunku do ofiar przestępstwa lub innego zdarzenia, w trakcie wykonywania
czynności służbowych, policjant, według wskazań etyki zawodowej, powinien zachować
Postępowanie policjanta w kontaktach z ludźmi, w myśl zasad etyki zawodowej
policjanta, powinna cechować
Do wystrzegania się jakiego przestępstwa literalnie, wprost zobowiązują policjantów
zasady etyki zawodowej?
Do przesłanek ujęcia obywatelskiego osoby należy obawa
Do przesłanek zatrzymania osoby przez Policję NIE należy obawa
Maksymalny czas zatrzymania osoby przez Policję — na podstawie decyzji policjanta
Maksymalny czas pozbawienia wolności osoby w ramach ujęcia obywatelskiego
Zatrzymany przez Policję — w zażaleniu na zatrzymanie — NIE może kwestionować jego
Do dokonania przeszukania uprawnia policjanta nakaz
Jeżeli NIE zachodzi wypadek niecierpiący zwłoki — to przeszukanie pomieszczenia
zamieszkałego — Policja najwcześniej może rozpocząć o godzinie
Termin na zatwierdzenie czynności zatrzymania rzeczy dokonanego bez postanowienia sądu
lub prokuratora
Kodeks postępowania karnego NIE przewiduje uzyskania rzeczy na potrzeby
postępowania karnego za pomocą
Jeżeli NIE uniemożliwia przeszukania albo NIE utrudnia go w istotny sposób, to podczas
tej czynności może być obecna osoba
Załącznik do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r.
zawiera zasady

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zasad etyki zawodowej policjanta w sytuacjach
nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w niniejszych zasadach etyki
zawodowej policjant powinien kierować się
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z
dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zasad etyki zawodowej policjanta policjant powinien
wykonywać czynności służbowe według najlepszej woli i wiedzy z należytą
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z
dnia 31 grudnia 2003 r., policjant, podejmując decyzję o użyciu broni palnej lub
zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego, powinien zachować
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2003 r. policjant powinien przestrzegać zasad
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2003 r. policjant wykonując zadania służbowe, powinien dostosowywać
swoje zachowanie do sytuacji i cech osób uczestniczących w zdarzeniu, w szczególności
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2003 r., policjant powinien zachować
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia
31 grudnia 2003 r. przełożony powinien zapewnić podległym policjantom właściwe warunki
wykonywania zadań i rozwoju zawodowego oraz dbać o
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia
31 grudnia 2003 r. przełożony kierując działaniami podległych policjantów powinien
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z
dnia 31 grudnia 2003 r. przełożony oceniając podległych policjantów, jest zobowiązany
kierować się
Policja jako umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu przeznaczona jest
do
Policja składa się z następujących rodzajów służb
Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest
Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji oraz komendant powiatowy
(miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im
W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności
Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze
Policjantowi można powierzyć pełnienie obowiązków na innym stanowisku w tej samej
miejscowości na czas nieprzekraczający
W korpusie podoficerów Policji stopniem policyjnym NIE jest

Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia służbowego, jeżeli
wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem
Policjantowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie
i doskonali kwalifikacje zawodowe NIE może być udzielone wyróżnienie w postaci
Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest
Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” jest jednostką organizacyjną
Policji podległą
Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje
W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji komendant
wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków
komendanta powiatowego (miejskiego) Policji jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu
oficerowi na okres nie dłuższy niż
Komisariat kolejowy, wodny, lotniczy lub inny komisariat specjalistyczny tworzy,
w razie potrzeby
Jeżeli zachodzą wątpliwości co do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jego kwalifikacji
prawnej albo tożsamości sprawcy, przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego
przełożony dyscyplinarny funkcjonariusza Policji zleca przeprowadzenie czynności
wyjaśniających. Czynności te należy ukończyć w terminie
Wobec sprawcy wykroczenia
Policjanta zawiesza się w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu
postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne,
ścigane z oskarżenia publicznego na czas nie dłuższy niż
Umundurowana i uzbrojona formacja służącą społeczeństwu i przeznaczona do ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, to
Wskaż rodzaj służby, który NIE wchodzi w skład rodzajów służb w Policji.
Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest
Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje
W korpusie podoficerów Policji wyróżniamy następujące stopnie policyjne
W korpusie oficerów starszych Policji, wyróżniamy następujące stopnie policyjne
Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na
okres
Zasady etyki policjantów określa

Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie, w którym zobowiązuje się do
przestrzegania zasad
Za naruszenie zasad etyki zawodowej przewidziana jest odpowiedzialność
Do zadań Policji należy
Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest
Centralne Biuro Śledcze Policji „CBŚP”, jest jednostką organizacyjną Policji
Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych
Policjanci w celu realizacji ustawowych zadań NIE mają prawa
Służbę w Policji może pełnić obywatel
Początek służby w Policji liczy się od dnia
W korpusie podoficerów występują następujące stopnie
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji jest organem Policji podległym
Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje
Programy szkoleń zawodowych policjantów określa
W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności
Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub
internetowych sprawuje
Postępowanie kwalifikacyjne do Policji NIE obejmuje
Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze
Policja jest formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do
Stopniami w korpusie oficerów młodszych Policji są
Karą dyscyplinarną zgodnie z ustawą o Policji NIE jest
Policjantowi po 25 latach służby przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości
Służby w Policji NIE może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który
O pozbawieniu stopnia oficerskiego policjanta decyduje
Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie
Czas pełnienia służby policjanta został określony w wymiarze 40-godzinnego tygodnia
służby w

Okres służby przygotowawczej w Policji wynosi
Święto Policji obchodzone jest
Policja składa się ze służby: kryminalnej, śledczej, prewencyjnej oraz wspomagającej
działalność Policji, ponadto w jej skład wchodzi również
Przesłanką zwolnienia policjanta ze służby w Policji, jest orzeczenie
Policjantowi skierowanemu do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju
Policjantowi po 20 latach służby przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości
Policjantowi, w związku z mianowaniem na stałe, przysługuje zasiłek na zagospodarowanie
w wysokości
Uposażenie policjanta składa się z
Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego
w wymiarze
Do korpusu szeregowych Policji zaliczamy
Osobę zgłaszającą się do podjęcia służby w Policji mianuje się policjantem w służbie
przygotowawczej, na okres

