
Zajęcia 27.05.2020

Temat: opis wybranych 
zawodów cd.

Zawód Policjant
Zawód policjanta stanowi jedną z bardziej intrygujących profesji na rynku pracy.

Do podstawowych zadań policji należy ochrona porządku publicznego, 
wykrywanie i walka z przestrzępczością, ściganie osób poszukiwanych oraz 
poszukiwania osób zaginionych. W zakresie zadań znajduje się również ochrona 
osób i mienia, działalność antykryzysowa w przypadku katastrof i klęsk 
żywiołowych, działalność antyterrostyczna oraz wszelkie działania prewencyjne.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w policji mają do wyboru pracę w 
jednostkach kryminalnych, prewencyjnych, bądź logistycznych, zaś w zależności 
od zainteresowań i umiejętności zatrudnienie można znaleźć w oddziałach 
lądowych, wodnych, oraz lotniczych.

Policjant jest jednym z nielicznych zawodów, w których prawo do świadczeń 
emerytalnych uzyskuje się już po 15 latach pracy, a do pensji podstawowej 
doliczane są specjalne dodatki.

1 stycznia 2013 roku zmieniły się przepisy i teraz policjanci (tylko wchodzący do 
służby po tej dacie) będą pracować 10 lat dłużej - tj. emerytura będzie im 
przysługiwała po 25 latach służby i osiągnięciu 55 lat.

Jak zostać policjantem ?

 Chcąc wstąpić w szeregi policji należy przede wszystkim spełniać poniższe 
kryteria:

- posiadać obywatelstwo polskie

- być osobą niekaraną

- korzystać z pełni praw publicznych

- posiadać nieposzlakowaną opinię

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie (osoby bez wykształcenia średniego
mogą jednak znaleźć zatrudnienie w oddziałach prewencji za zgodą komendanta 
wojewódzkiego policji, o ile wykażą szczególne predyspozycje do pracy w 
zawodzie)

- charakteryzować się zdolnością fizyczną i psychiczną do pracy w służbach 
uzbrojonych

- posiadać umiejętność podporządkowania się dyscyplinie służbowej.



 W wyznaczonym terminie należy zgłosić się w odpowiedniej jednostce 
organizacyjnej policji z wymaganymi dokumentami, tj:

- podaniem o przyjęcie do służby

- kwestionariuszem osobowym

- życiorysem

- kserokopiami dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie i 
ewentualne kwalifikacje zawodowe

- kserokopiami świadectw pracy lub służby

- wypełnioną ankietą bezpieczeństwa osobowego

- w przypadku osób, które odbyły służbę wojskową wymagana jest książeczka 
wojskowa

 Dodatkowo mogą być wymagane inne dokumenty, określane każdorazowo w 
ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, które jest podawane do wiadomości 
publicznej (na stronie internetowej Komendy Głównej Policji: 
http://www.policja.pl, w poszczególnych komendach w kraju oraz w urzędach 
pracy).

Oryginały wszystkich dokumentów kandydat przedkłada do wglądu przy 
składaniu kserokopii, zaś kwestionariusz oraz ankietę bezpieczeństwa osobowego
można pobrać ze strony internetowej Komendy Głównej Policji.

W trakcie przebiegu rekrutacji przeprowadzana jest rozmowa wstępna z 
kandydatem, test pisemny ze znajomości funkcjonowania administracji publicznej
(w tym policji), bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy o społeczeństwie, test 
sprawności fizycznej (obejmujący m. in. bieg, przewrót w przód i tył, przenoszenie
manekina, bieg z przeszkodami, rzut piłką lekarską), test psychologiczny 
oceniający predyspozycje intelektualne i osobowościowe, oraz wywiad 
zorganizowany. Ostatnim etapem rekrutacji jest pozytywna ocena zdolności 
fizycznej i psychicznej kandydata, wydana przez komisję lekarską.

W przypadku negatywnego wyniku testu sprawności fizycznej i wywiadu 
środowiskowego, można powtórnie przystąpić do zdawania obu etapów, jeżeli w 
terminie od 30 do 60 dni od otrzymania wyników złoży się podanie o dalsze 
ubieganie się o przyjęcie do policji. Po przekroczeniu tego terminu można ubiegać
się o ponowne przyjęcie dopiero po okresie 6 miesięcy. W przypadku uzyskania 
negatywnego wyniku z testu wiedzy lub odmowy wydania poświsdczenia 
bezpieczeństwa do ponownego procesu rekrutacyjnego można przystąpić dopiero
po upływie 12 miesięcy.

Osobami, które mogą zostać zwolnione z obowiązku przystępowania do 
egzaminu, są pracownicy następujących służb:

- funkcjonariusze Straży Granicznej

- Biura Ochrony Rządu

- Państwowej Straży Pożarnej

- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego



- Agencji Wywiadu

- Służb Wywiadu Wojskowego

- Służb Kontrwywiadu Wojskowego

- Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do oddziałów prewencji, które nie
posiadają wykształcenia średniego, przyznawane są dodatkowe punkty za 
ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej, ukończenie specjalistycznych kursów 
(m. in. strzelectwa), posiadanie prawa jazdy kategorii „C”, uprawianie 
przydatnych w policji dyscyplin sportowych (np. strzelectwo, sporty walki, sporty 
motorowe), wzrost minimum 175 cm.

Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe otrzymują dodatkowe punkty w 
zależności od posiadanego tytułu oraz kierunku ukończonych studiów (prawo, 
administracja, ekonomia, informatyka).

Zarówno osoby cywilne, jak również pracownicy policji chcący podnieść swoje 
kwalifikacje i uzyskać możliwość awansu, mogą ukończyć studia w Wyższej 
Szkole Policji w Szczytnie.Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia 
nieodpłatne) i zaocznym (studia odpłatne). Policjanci, którzy uzyskali skierowanie 
na studia z miejsca pracy nie ponoszą kosztów kształcenia, zaś po ukończeniu 
studiów I stopnia i złożeniu egzaminu oficerskiego, otrzymuje stopień 
podkomisarza policji.

Zarobki policjanta

 Wysokość zarobków w policji uzależniona jest zarówno od zajmowanego 
stanowiska, ilości przepracowanych lat, otrzymywanych dodatków, jak również 
indywidualnie otrzymywanych zadań, wyników zawodowych, czy nagród.

Średnia kwota wynagrodzenia wraz z podstawowymi dodatkami wzrasta od ok. 
1,500 zł na stanowisku kursanta i 2,500 zł na stanowisku policjanta, do ok 4 tys. 
zł w przypadku kierownika rewiru. Na stanowisku komendanta powiatowego 
można już liczyć na zarobki powyżej 7 tys. zł, komendanta wojewódzkiego blisko 
9 tys. zł, zaś awansując na komendanta głównego ok. 15 tys. zł.

Obok uposażenia dochodzą także liczne dodatki (m. in. za stopień, funkcyjny, 
służbowy, stołeczny, za opiekę nad służbowymi zwierzętami, instruktorski, 
lotniczy). Dodatki za stopień kształtują się od 330 zł na stanowisku 
posterunkowego, 560 zł na stanowisku aspiranta, 650 zł na stanowisku 
komisarza, 800 zł na stanowisku inspektora do 1000 zł na stanowisku 
generalnego inspektora.

Zawód farmaceuta
Zawód farmaceuty bywa najczęściej utożsamiany z aptekarzem, choć jest 
to znacznym uproszczeniem i zawężeniem funkcji i zadań, jakie mogą wykonywać
osoby posiadające ten tytuł. Błędnie wskazuje również na aptekę jako jedyne 



miejsce pracy dla farmaceutów.

Do zadań farmaceuty zatrudnionego w aptece należy m.in. realizowanie recept, 
sprzedaż produktów medycznych i leków gotowych oraz wytwarzanie 
recepturowych, udzielanie porad w zakresie stosowania i działania leków. Do 
niego należy również ocena jakości leków, sprawowanie nadzoru nad gospodarką 
produktami leczniczymi, czy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i 
dydaktycznej.

Miejscem pracy mogą być jednak nie tylko apteki i punkty apteczne, ale 
również laboratoria i firmy farmaceutyczne, gdzie leki są wytwarzane i 
prowadzone są badania nad nowymi preparatami. Również firmy kosmetyczne 
zatrudniają farmaceutów do produkcji i badań produktów kosmetycznych. 
Farmaceuta może być zostać także przedstawicielem handlowym danej firmy. 
Inną możliwością są inspekcje farmaceutyczne lub stacje sanitarno-
epidemiologiczne.

Kolejną opcją są hurtownie farmaceutyczne oraz firmy spedycyjne, zajmujące się 
magazynowaniem, dystrybucją i przewozem towarów medycznych.

Od kandydata na farmaceutę wymagana jest przede wszystkim duża wiedza
i wysoki stopień zorganizowania, odpowiedzialność, dokładność i dobra pamięć.
Osoby zainteresowane pracą o podobnym charakterze mogą także znaleźć 
zatrudnienie w zawodzie technika farmaceutycznego.
Jak zostać farmaceutą, aptekarzem

Wykształcenie farmaceutyczne i możliwość pracy w tym zawodzie uzyskuje się po
ukończeniu studiów magisterskich na kierunku farmacji. W zależności od uczelni 
studia trwają min. 10 semestrów i obejmują zajęcia m.in. z anatomii, fizjologii, 
biologii, botaniki, chemii, psychologii, socjologii, chemii leków, farmakoterapii, 
farmakognozji, toksykologii, bromatologii, technologii postaci leków, historii 
farmacji, metodologii badań czy prawa farmaceutycznego. Kończą się obroną 
pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra farmacji. Dodatkowo 
obowiązkowe jest zaliczenie praktyk w trakcie trwania studiów (z reguły pierwsza 
praktyka odbywa się w aptece ogólnodostępnej, a druga w aptece szpitalnej, 
stacji sanitarno-epidemiologicznej, przemyśle farmaceutycznym lub w 
laboratoriach kontroli leków) i półrocznego stażu w aptece już po obronie pracy 
magisterskiej.

O pracę farmaceuty mogą ubiegać się również osoby,
które przed dniem 1 maja 2004 roku ukończyły czteroletnie lub pięcioletnie 
studia i uzyskały tytuł magistra farmacji.

W przypadku osób, które uzyskały kwalifikacje poza granicami kraju w państwach
Unii Europejskiej wymagane są stosowne dokumenty, uznawane w Polsce, które 
poświadczają zdobycie odpowiedniego wykształcenia i są uznawane za 
równoważne z krajowym dyplomem i tytułem magistra farmacji. Wykaz 
wszystkich uznawanych obecnie dokumentów, dyplomów i zaświadczeń jest 
publikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku osób, które ukończyły studia poza terenem Unii Europejskiej 
wymagane są stosowne dokumenty, równoważne z krajowym dyplomem i 
tytułem magistra farmacji, potwierdzające zdobycie tytułu magistra farmacji po 
ukończeniu min. 5-letnich studiów, obejmujących również półroczną praktykę.



Ukończenie studiów nie jest jeszcze równoznaczne z uzyskaniem prawa do 
wykonywania zawodu farmaceuty.
Ubiegając się o prawo do niego należy zgłosić do okręgowej izby aptekarskiej 
następujące dokumenty:
wniosek o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu
dokumenty poświadczające zdobycie wymaganego wykształcenia
orzeczenie lekarskie potwierdzające możliwość wykonywania zawodu farmaceuty
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo 
umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego
2 zdjęcia paszportowe
opcjonalnie niektóre okręgowe izby aptekarskie wymagają wypełnionego 
kwestionariusza osobowego, który można pobrać ze stron internetowych 
poszczególnych izb okręgowych

Dodatkowo w przypadku cudzoziemców wymagane jest
pozytywne zdanie egzaminu językowego organizowanego przez Naczelną Radę 
Aptekarską, który potwierdza wymagany zakres znajomości języka polskiego. 
Muszą oni dostarczyć także wniosek o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa do 
wykonywania zawodu.

Ostatnim etapem jest złożenie ślubowania, po którym uzyskuje się prawo do 
wykonywania zawodu.

Chcąc zdobywać dodatkowe kwalifikacje, dające możliwości awansu (w tym 
również uprawnienia do pracy na stanowisku kierownika apteki), farmaceuci 
mogą brać udział w szkoleniach specjalizacyjnych, do prowadzenia których 
akredytację posiada obecnie 10 wydziałów w kraju (stan na dzień 2. 09.2008 r.).

Obecnie na wyznaczonych uczelniach można uzyskać specjalizację z zakresu:
farmacji aptecznej
farmacji szpitalnej
farmacji przemysłowej
farmacji klinicznej
analityki farmaceutycznej
farmakologii
mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej
toksykologii
zdrowia publicznego
leku roślinnego

Ubiegając się o rozpoczęcie specjalizacji należy przedstawić:
wniosek o rozpoczęcie specjalizacji
odpis dyplomu szkoły wyższej
kserokopię dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu farmaceuty
dokument potwierdzający co najmniej roczny staż pracy
zaświadczenie o aktualnym miejscu pracy
potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

Na zakończenie kursu farmaceuci zdają egzamin państwowy z zakresu danej 
specjalizacji.



Farmaceuci zatrudnieni w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych mają także 
obowiązek ciągłego szkolenia, odbywającego się w ramach 5-letnich okresów 
rozliczeniowych (edukacyjnych). W ich trakcie zobowiązani są do uzyskania co 
najmniej 100 punktów edukacyjnych, z czego minimum 50 punktów należy 
zdobyć w trakcie kursów, kończących się testem sprawdzającym. Zdobywane 
punkty wpisywane są w Karcie Ciągłego Szkolenia, którą otrzymuje się w Izbie 
Aptekarskiej.

Punkty przyznawane są m. in. za kursy odbywające się w ramach specjalizacji, 
kursy internetowe, wykłady, publikowanie książek, artykułów lub tłumaczeń, 
udział w zjazdach i konferencjach, wygłaszanie referatów na sympozjach, 
przygotowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej, opieka nad studentami w 
trakcie stażu lub praktyk.

Od osób ubiegających się o pracę na stanowisku kierownika apteki, głównym 
wymogiem jest wiek poniżej 65 roku życia (wojewódzki inspektor farmaceutyczny
po zapoznaniu się z opinią okręgowej izby aptekarskiej może przedłużyć 
kierownikowi apteki prawo pracy na tym stanowisku do 70 roku życia).
Poza tym należy spełniać poniższe kryteria:
ukończyć co najmniej pięcioletnie studia wyższe na kierunku farmacja, w ramach 
których odbywa się także co najmniej sześciomiesięczny staż w aptece i uzyskać 
tytuł zawodowy magistra lub ukończyć czteroletnie studia na kierunku farmacja w
szkole wyższej i uzyskać tytuł zawodowy magistra oraz odbyć roczną praktykę w 
aptece
w przypadku osób kształcących się za granicą, posiadać odpowiednie dokumenty 
uznawane w kraju
odbyć co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż, pod warunkiem 
posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej

W przypadku punktów aptecznych kierownikiem może zostać osoba posiadająca 
tytuł magistra farmacji, która odbyła roczny staż w aptece ogólnodostępnej lub 
technik farmaceuta z trzyletnim stażem w aptece ogólnodostępnej.

Zarobki farmaceuty, aptekarza

Zarobki farmaceutów są przede wszystkim uzależnione od miejsca 
zatrudnienia, a w przypadku apteki również od jej lokalizacji w danej 
miejscowości oraz konkurencji. W małych miejscowościach można liczyć na płacę 
od ok. 1000-1500 zł do 1500-2000 zł w dużych miastach. Doświadczony 
farmaceuta może liczyć na zarobki od 3 tys. wzwyż. Jako właściciel lub kierownik 
apteki można liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenie.

W firmach farmaceutycznych zarobki są uzależnione od zajmowanego 
stanowiska, ale wahają się od ok. 4 tyś. zł wzwyż.
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