
 

 

Uczelnia Techniczno – Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie 

 

PROGRAM NAUCZANIA  

KURSU REKRUTACYJNEGO DO 

SŁUŻB PORZĄDKU 

PUBLICZNEGO ze szczególnym 

uwzględnieniem POLICJI 

Cele i zadania kształcenia 

Celem kształcenia na Kursie Rekrutacyjnym do Służb Porządku Publicznego jest 

nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przystąpienia do procedury rekrutacji 

w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu. Świadectwo ukończenia Kursu nie jest 

dokumentem potwierdzającym przyjęcie do pracy w ww. służbach, potwierdza jedynie 

przygotowanie teoretyczne zgodne z zakresem i sposobem przeprowadzenia procedury 

rekrutacji do służb porządku publicznego. Słuchacze otrzymają szczegółową wiedzę 

dotyczącą etapów postępowania kwalifikacyjnego do służb porządku publicznego. 

Absolwenci szkolenia nie podlegają obligatoryjnemu składaniu wymaganych dokumentów 

o przyjęcie do służb porządku publicznego
1
. 

Kurs Rekrutacyjny do Służb Porządku Publicznego jest przeznaczony dla wszystkich 

osób ubiegających się o przyjęcie do Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. 

Osoby, które mogą zostać przyjęte do służby muszą spełnić wymogi zawarte w przepisach 

resortowych. Kurs nie kwalifikuje osób z poza ww. zakresu, jak również nie upoważnia do 

zmiany kwalifikacji lub kategorii wojskowej. 

                                                           
1
 Informacji o miejscu składania dokumentów należy szukać na stronach internetowych i w Biuletynach 

Informacji Publicznej. 
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Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną UTH, a także przez 

specjalistów z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką szkoleń specjalistycznych 

w Policji, SG i BOR.   

Założenia organizacyjne 

Kurs składa się z bloku teoretyczno- psychologicznego oraz sportowego. 

Blok teoretyczno- psychologiczny realizowany jest w ramach dwudniowego 

spotkania (sobota-niedziela) i obejmuje przygotowanie do testu wiedzy oraz testu 

psychologicznego. Zajęcia odbędą się w siedzibie Uczelni. 

Blok sportowy zakłada cztery godzinne spotkania, średnio co 4 tygodnie (weekend). 

W ramach pierwszego spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z torem przeszkód. Po jego 

samodzielnym pokonaniu dostaną indywidulane wskazówki od trenera odnośnie możliwości 

poprawy i zalecanych ćwiczeń. Kolejne spotkania- po dwóch tygodniach i dalej, aż do 4 

spotkania mają na celu umożliwienie uczestnikom kolejnego pokonania toru przeszkód po 

okresie indywidualnego treningu ukierunkowanego na jego pokonanie. Na każdym spotkaniu 

uczestnicy uzyskają indywidualne zalecenia odnośnie ćwiczeń na kolejny okres i możliwości 

poprawy uzyskanego wyniku. 

Zajęcia zostaną przeprowadzone na hali sportowej. 

ZAPISY 

Kandydat na kurs składa w Uczelni następujące dokumenty: 

 wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni; 

 kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji. 

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do 

zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie, a także wniesienie 

stosownej opłaty. 

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób, które: 

 posiadają obywatelstwo polskie, 
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 ukończyły 18 lat, 

 posiadają wykształcenie co najmniej średnie, 

 mają pełną zdolność do czynności prawnych, 

 nie toczy się przeciwko nim postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

 nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

 

Opłata za kurs wynosi 800 zł. (istnieje możliwość dokupienia pojedynczych zajęć 

sportowych- tylko dla absolwentów kursu). 

Na kurs prowadzony jest nabór ciągły, a warunkiem uruchomienia edycji kursu jest 

zgłoszenie się co najmniej 12 osób.  

Słuchacz rozpoczynający kurs zobowiązany jest posiadać własny strój sportowy. 

 
 

 
Tematyka kursu 
 

Lp. Temat zajęć Teoria Praktyka 

I TEST WIEDZY 

1.  Zagadnienia z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej 1  

2.  Zagadnienia z zakresu funkcjonowania władzy wykonawczej 1  

3.  Zagadnienia z zakresu funkcjonowania władzy sądowniczej 1  

4.  Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa publicznego 1  

 RAZEM 4  

II TEST PSYCHOLOGICZNY 

1.  Sprawdzenie predyspozycji, zachowań i stabilności. 4  

2.  Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. 3  

 RAZEM 7  

 Ł Ą C Z N I E blok teoretyczno- psychologiczny 11 
 

1 h= 45 minut
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II TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – grupy 6-7 osobowe 

1.  Zapoznanie z torem przeszkód- pierwsze pokonanie toru  0,5 

2.  Indywidualna analiza każdego z uczestników. Zalecenia 

treningowe.  0,5 

3.  I spotkanie po 2 tygodniach. Pokonanie toru przeszkód. Analiza 

błędów. Wskazówki do dalszych treningów. Indywidualne 

konsultacje. 
 1 

4.  II spotkanie po kolejnych 2 tygodniach. Pokonanie toru przeszkód. 

Analiza błędów. Wskazówki do dalszych treningów. 

Indywidualne konsultacje. 
 1 

5.  III spotkanie po kolejnych 2 tygodniach. Pokonanie toru 

przeszkód. Analiza błędów. Wskazówki do dalszych treningów. 

Indywidualne konsultacje. 
 1 

 RAZEM  4 

 

1 h = 45 minut 


