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Gdy zapytamy się małego Jasia, kim chciałby być, jak będzie duży to przeważnie dostaniemy
takie odpowiedzi: policjantem lub strażakiem. Chłopiec nie wie przecież, że zostanie
policjantem nie jest takie proste. Z jakiego powodu tylko niewielu się to udaje? Co powinno się
zrobić, aby dostać się do policji? Krok pierwszy nie jest niesłychanie wymagający. Wystarczy
złożyć należyte zaświadczenia, które są weryfikowane i pojawić się przed komisją lekarską. Nie
dostaje się za to żadnych punktów. Dlatego, jak ktoś ma kategorię A z komisji wojskowej oraz
zero kłopotów ze zdrowiem a przy okazji czuje się osobą odważną i śmiałą, to tę fazę przejdzie
prędko. Trudności dopiero się zaczną. Wpierw punktowany sprawdzian wiedzy, a w następnej
kolejności sprawdzian sprawności fizycznej a również ten, którego się wcale niemało
pretendujących się obawia - psychologiczny. Na zakończenie zostaje jeno rozmowa
kwalifikacyjna. Pytania egzaminacyjne sporządza Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z
wykorzystaniem zgłoszonychprzez inne placówki szkoleniowe propozycji pytań . I niewątpliwie
nie są one bezproblemowe. Choć jeżeli ktoś skutecznie "zakuwa" i w mgnieniu oka wchłania
nową wiedzę (razem z treścią ustaw), to jest duża szansa, że dostanie się do szkoły policyjnej.
Chętni do tego rodzaju pracy, dosyć niebezpiecznej bądź co bądź, muszą jednakże pamiętać o
spełnieniu paru żądań. Przede wszystkim konieczne jest minimum wykształcenie średnie a
także obywatelstwo polskie. Drugą szalenie znaczącą rzeczą jest nieposzlakowana opinia.
Pretendenci nie mogą być skazanymi mającym moc prawną werdyktem sądu za przestępstwo
lub przestępstwo fiskalne. Muszą posiadać wszelkie prawa publiczne a również być rozumie się
samo przez się zdrowymi psychicznie i cieleśnie. Nie jest nieważny również odbyta służba
wojskowa (a także wzmiankowana kategoria A). Kiedy już dojrzały, napomknięty już Jasio zda
wszystkie sprawdziany a także przejdzie weryfikację, to poza tym musi przejść szkolenie
podstawowe w policji np. Szkoła Policji Słupsk . Jego program przygotuje, praktycznie a także
teoretycznie do pełnienia konkretnych zadań służbowych na poziomie zasadniczym. Na takiego
typu szkolenie wysłani są policjanci, którym m.in.: udało się przebyć te wcześniejsze procedury
związane z przyjęciem do szeregów policji oraz którzy w następnej kolejności złożyli policyjne
ślubowanie i ukończyli w placówkach macierzystych policji szkolenie z zakresu należytej
ochrony informacji niejawnych. Program kształcenia zawodowego początkowego kończy się też
sprawdzianem. Jak zatem widać etapów do zaliczenia jest całkiem sporo, ażeby zostać
policjantem z zapałem wykonującym swoją pracę.
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