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ABSTRACT
The aim of the study is to present the concept of the process of qualification 
to service in State Security Service, which was established on February 
1, 2018 in lieu of the Government Protection Bureau. All requirements 
for candidates participating in the recruitment process to State Security 
Service are set out by relevant laws and ordinances of the Minister of 
Interior and Administration. The specificity of tasks carried out by the 
officers of the State Security Service requires superior physical fitness, 
high resistance to stressful situations and teamwork skills. The units 
responsible for recruitment make high demands on candidates in the face 
of changing security threats for the most important people in the state. 
Properly conducted recruitment process let the units to select the best 
candidates for officers who will ensure the highest standards of imple-
mentation of protective measures in the country as well as abroad. The 
article presents the author’s concept of such a process. For this purpose, 
theoretical research methods were used and documents related to the 
selection process for the State Security Service were analysed.

*  Mgr Tomasz Goryca, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut 
Organizacji i Zarządzania; correspondence address: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. 
gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Poland; e-mail: tomasz.goryca@wat.edu.pl 



38 • TOMASZ GORYCA

KEYWORDS
security, process, recruitment, training, State Security Service

ABSTRAKT
Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji procesu kwalifikacyjnego 
kandydatów do służby w Służbie Ochrony Państwa, która z dniem 1 lutego 
2018 roku została powołana w miejsce Biura Ochrony Rządu. Wszelkie 
wymagania stawiane kandydatom w procesie naboru do tej służby zostały 
określone przez odpowiednie ustawy oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Specyfika zadań realizowanych przez 
funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wymaga m.in. ponadprzecięt-
nej sprawności fizycznej, wysokiej odporności na sytuacje stresowe oraz 
umiejętności pracy zespołowej. W obliczu zmieniających się zagrożeń bez-
pieczeństwa najważniejszych osób w państwie komórki odpowiedzialne 
za rekrutację stawiają kandydatom wysokie wymagania. Na wybór najlep-
szych kandydatów na funkcjonariuszy, którzy zapewnią najwyższe standardy 
realizacji działań ochronnych w kraju oraz poza jego granicami, pozwoli 
odpowiednio przeprowadzony proces rekrutacji. W artykule została przed-
stawiona autorska koncepcja takiego procesu. W tym celu zastosowano 
teoretyczne metody badawcze. Analizie poddane zostały dokumenty zwią-
zane z procesem naboru kandydatów do Służby Ochrony Państwa.  

SŁOWA KLUCZOWE
bezpieczeństwo, proces, nabór, szkolenie, Służba Ochrony Państwa

WPROWADZENIE 
Służba w formacji ochronnej, jaką jest Służba Ochrony Państwa (SOP), 
stanowi szczególny rodzaj zatrudnienia, a co za tym idzie – kandydat do jej 
pełnienia powinien nie tylko spełniać wymogi formalne stawiane przed tymi, 
którzy chcą wstąpić do formacji mundurowych, ale także posiadać szereg 
umiejętności, które predysponują go do wykonywania zadań związanych 
z ochroną najważniejszych osób w państwie oraz obiektów o kluczowym 
znaczeniu dla jego funkcjonowania.

Różnorodność oraz specyfika zadań realizowanych przez funkcjona-
riuszy Służby Ochrony Państwa wymaga od kandydatów m.in. najwyższe-
go poziomu wiedzy ogólnej, ponadprzeciętnej odporności na stres, znajo-
mości języków obcych, umiejętności walki wręcz, szybkiego prowadzenia 
pojazdów i wielu innych. Z tego powodu zarówno proces rekrutacji kan-
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dydatów do służby w SOP, jak i procesy szkoleniowe będą miały w przy-
szłości wpływ na skuteczność realizacji działań ochronnych tej formacji 
i poprawę bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie.

Problem główny, który jest rozwijany w publikacji, to diagnoza i oce-
na procesu kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w SOP. Problemy 
szczegółowe, jakie są poruszane w pracy, to analiza porównawcza okre-
ślonych etapów procesów rekrutacji kandydatów w wybranych służbach 
mundurowych. 

Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej koncepcji procesu kwa-
lifikacyjnego dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Ochrony Pań-
stwa.

Autor wykorzystał w pracy teoretyczne metody badawcze, takie jak ana-
liza i synteza. Analizie zostały poddane przepisy prawne regulujące proces 
kwalifikacyjny do służby w SOP oraz w innych służbach mundurowych.

STRUKTURY I PODMIOTOWOŚĆ SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA
Formacje ochronne, których zadaniem była ochrona najważniejszych osób 
w państwie oraz zapewnienie bezpieczeństwa kluczowych obiektów, od 
zawsze miały istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa całego 
państwa1. Trudno dziś wskazać kraj, w którym nie została odnotowana 
próba pozbawienia życia lub/i zdrowia króla, prezydenta, premiera lub 
innego przedstawiciela kierowniczych organów państwa2. 

W Rzeczypospolitej Polskiej formacją odpowiedzialną za bezpieczeń-
stwo i ochronę kierowniczych organów państwa jest m.in. Służba Ochrony 
Państwa.  Funkcjonariusze SOP wykonują zadania z obszaru kompetencji 
administracji publicznej i w ramach służby realizują ustawowe zadania 
mieszczące się w kategorii przedsięwzięć administracji rządowej, do któ-
rych należy zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
bezpieczeństwa państwa. SOP zgodnie z klasyfikacją działów administra-
cji rządowej funkcjonuje w ramach działu sprawy wewnętrzne, obejmują-
cego m.in. sprawy ochrony i porządku publicznego3.

1 J. Cymerski, Polskie formacje ochronne na przestrzeni lat 1924–2014, [w:] Bezpieczeń-    
  stwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, P. Bogdalski,  
   J. Cymerski, K. Jałoszyński (red. nauk.), Szczytno 2014, s. 331.
2  J. Kaczyński, Biuro Ochrony Rządu wobec współczesnych zagrożeń, Warszawa 2013, s. 11.
3  Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 2018 poz. 762). 
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SOP jest jednolitą, uzbrojoną formacją wykonującą zadania z zakresu 
ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania skierowanych przeciw nim 
przestępstw i zapobiegania im4. Ta stosunkowo nowa formacja ochronna 
została powołana z dniem 1 lutego 2018 roku i zastąpiła dotychczas funk-
cjonujące Biuro Ochrony Rządu5. SOP podlega ministrowi właściwemu 
do spraw wewnętrznych i administracji i jest najmniej liczną służbą mun-
durową w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Obecnie w SOP służy około 2 tys. funkcjonariuszy, ale docelowo w prze-
ciągu kilku najbliższych lat ich liczba ma wzrosnąć do około 3 tys.6.

Jak wynika ze statutu SOP, w skład struktury organizacyjnej tej forma-
cji wchodzą następujące rodzaje komórek organizacyjnych: 

    1) zarządy
    2) wydziały
    3) sekcje
    4) zespoły.
W skład SOP mogą również wchodzić zamiejscowe komórki organi-

zacyjne oraz stanowiska podległe bezpośrednio Komendantowi SOP lub 
jego zastępcom, a także inne wskazane przez nich stanowiska występujące 
w strukturach komórek organizacyjnych SOP7.

WYBRANE ZADANIA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA  
Każde państwo dysponuje formacją, której zadaniem jest zapewnienie bez-
pieczeństwa osobom zajmującym najważniejsze stanowiska w kraju. Od 
czasów odzyskania niepodległości w Polsce powierzano to zadanie różnym 
formacjom, ale zawsze przestrzegano wymogu, by były to osoby odpowied-
nio wyselekcjonowane i doskonale wyszkolone8.

Do zadań SOP, określonych ustawowo, należy m.in.: 

4  Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. 2018 poz. 138),  
art. 2 § 1 (dalej: ustawa o SOP).

5  Zob. ustawa o SOP.
6  T. Goryca, Służba Ochrony Państwa w kontekście poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego 

Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Bezpieczeństwo Państwa w świetle zagrożeń i nowych wy-
zwań, P. Majdan, A. Mróz-Jagiełło, A. Zagórska (red.), Warszawa 2018, s. 323.

7  Statut Służby Ochrony Państwa (Załącznik do zarządzenia nr 5 Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Służbie 
Ochrony Państwa), poz. 7.

8  T. Goryca, Rys historyczny i ewolucja polskich formacji ochronnych w latach 1918–2018, 
[w:] Polska niepodległa 1918–2018, K. Łukomiak (red.), Łódź 2018, s. 173.
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1) Ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Mar-
szałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwe-
go do spraw zagranicznych, a także byłych prezydentów Rzeczypospo-
litej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposaże-
niu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej9. Ochroną objęte są 
również osoby posiadające status głowy państwa, szefa rządu oraz ich 
zastępców, przewodniczącego parlamentu lub izby parlamentu albo 
ministra spraw zagranicznych wchodzące w skład delegacji państw 
obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
inne osoby ze względu na dobro państwa. Procesy ochrony dotyczą też 
obiektów służących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezeso-
wi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 
oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, jak również in-
nych obiektów wskazanych w decyzji ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych i stanowiących siedziby członków Rady Ministrów, 
z wyłączeniem obiektów służących Ministrowi Obrony Narodowej 
i Ministrowi Sprawiedliwości. Ważną grupę obiektów chronionych 
stanowią także placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Rozpoznawanie przestępstw przeciwko: Rzeczypospolitej Polskiej, ży-
ciu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu 
w komunikacji, wolności, czci i nietykalności cielesnej, porządkowi 
publicznemu – i zapobieganie im oraz zamachom i czynnej napaści 
skierowanym przeciwko osobom, o których mowa w pkt 1.

3) Rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw popełnianych przez funk-
cjonariuszy i pracowników SOP określonych w art. 228, art. 229, art. 
231, art. 265 i art. 266 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny10 
w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, a także funk-
cjonariuszy i pracowników Policji i Straży Granicznej lub strażaków 
i pracowników Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wynikającym 
z art. 11 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych 
formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych11 – a także zapobieganie tym przestępstwom12.

9  Dz. U. 2017 poz. 1992.
10  Dz. U. 2017 poz. 2204 oraz Dz. U. 2018 poz. 20.
11  Dz. U. 1996  nr 106, poz. 491, z późn. zm.
12  Ustawa o SOP, art. 3.
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Prezentowane tu zadania wskazują na różnorodność i szeroki zakres 
obowiązków funkcjonariuszy SOP, a co za tym idzie – również wymagań 
wobec kandydatów do służby.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE 
OCHRONY PAŃSTWA
Nawiązanie stosunku służbowego funkcjonariusza SOP powstaje w drodze 
mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby13. Jednak 
zanim to nastąpi, kandydat musi spełnić wiele wymogów formalnych, które 
zostały zawarte w rozdziale 4 ustawy o SOP14.

Zgodnie z ustawą służbę w SOP może pełnić osoba, która: posiada wy-
łącznie obywatelstwo polskie, nie była skazana prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzla-
kowaną opinią, korzysta z pełni praw publicznych, posiada co najmniej 
wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psy-
chiczną do służby w formacji uzbrojonej, jest gotowa podporządkować 
się dyscyplinie służbowej, daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie 
do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, 
a także nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała w organach bezpie-
czeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów ani nie była ich 
współpracownikiem15.

Nabór do służby w SOP rozpoczyna się w momencie podania przez 
Komendanta SOP do wiadomości informacji o planowanym postępowa-
niu kwalifikacyjnym. Ogłoszenie zostaje udostępnione w Biuletynie Infor-
macji Publicznej SOP i zawiera:

1) informacje o wymaganiach stawianych kandydatom do służby;
2) preferencje dotyczące wykształcenia lub umiejętności kandydatów 
do służby;
3) wykaz dokumentów wymaganych do złożenia;
4) wskazanie miejsca złożenia dokumentów;
5) określenie miejsca, w którym można otrzymać druk kwestionariu-
sza osobowego kandydata do służby;

13  Ibidem, art. 76.
14  Zob. ibidem, rozdz. 4.
15  Ibidem, art. 68.



• 43

6) termin złożenia wymaganych dokumentów16.
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w formie konkursu 

i rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby wymaganych 
dokumentów. Są one sprawdzane i weryfikowane przez komórkę organi-
zacyjną SOP właściwą do spraw doboru kandydatów17.

Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w dwóch etapach. 
Etap pierwszy obejmuje: 

1) złożenie przez kandydata podania o przyjęcie do służby, kwestionariu-
sza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wy-
kształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzed-
nim zatrudnieniu; 

2) rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, pozwalającą na ustalenie jego 
predyspozycji do służby w SOP, w tym jego umiejętności w zakresie 
skutecznego komunikowania się z innymi osobami oraz motywację 
do podjęcia służby i sposób autoprezentacji; rozmowę przeprowadza 
zespół powołany przez Komendanta SOP, który składa się z dwóch 
do czterech osób; czas jej trwania nie powinien przekraczać 30 minut18.
Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie etap pierwszy, przechodzą 

do etapu drugiego. Obejmuje on:  
1) test wiedzy kandydata, który sprawdza wiedzę z zakresu:
•  źródeł prawa w Rzeczypospolitej oraz trójpodziału władzy; 
• konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej oraz trójpodziału 

władzy, znajomości podstawowych zagadnień społecznych i ekono-
micznych;

• rodzajów oraz zakresu działania formacji mundurowych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

• funkcji i struktury organów władzy i administracji publicznej;
• zadań, uprawnień i organizacji SOP oraz historii i tradycji w zakresie 

działań ochronnych;
• działań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, związa-

nych z ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz 
majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami 

16  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2018 r. 
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. 2018 poz. 610), § 8–10.

17  Ibidem, § 3–6.
18  Ibidem, § 2.
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klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i technicznych, organów od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny;

• znajomości elementarnych zagadnień ekonomicznych i społecznych19.
Bez względu na liczbę punktów otrzymanych z testu wiedzy kandydat 

nadal bierze udział w postępowaniu kwalifikacyjnym i przystępuje do ko-
lejnych przewidzianych w drugim etapie testów i badań20.
2) badania psychologiczne w celu ustalenia poziomu rozwoju społeczno-

-emocjonalnego oraz cech osobowości kandydata, które mają formę 
testu psychologicznego przeprowadzanego przez komórkę organiza-
cyjną SOP właściwą do badań psychologicznych21; na podstawie testu 
psycholog ocenia kandydata do służby w zakresie:

• zachowań społecznych;
• predyspozycji intelektualnych;
• cech charakterologicznych oraz osobowości;
• postaw wobec pracy i obowiązków;
• stabilności emocjonalnej22;

3) test sprawności fizycznej o zakresie zróżnicowanym ze względu na płeć 
i wiek kandydata, obejmujący próby sprawnościowe ukierunkowane 
na ocenę jego cech motorycznych23;

4) sprawdzenie w rejestrach, ewidencjach i kartotekach prawdziwości da-
nych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata; 

5) poddanie kandydata postępowaniu sprawdzającemu określonemu 
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz uzyskanie po-
świadczenia bezpieczeństwa określonego w przepisach ustawy z dnia  
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; 

6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby na pod-
stawie orzeczenia komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu 
do spraw wewnętrznych; 

7) badania psychofizjologiczne kandydata24.
Postępowanie kwalifikacyjne kończy się oceną spełnienia przez 

kandydata warunków stawianych funkcjonariuszom SOP, jego pre-

19  Ibidem, § 13.
20  Ibidem, § 14.
21  Ibidem, § 15.
22  Ibidem, § 18, pkt 1.
23  Ibidem, § 18, pkt 1.
24  Ibidem, art. 69.
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dyspozycji i przydatności do tej służby25. Dane kandydata zostają 
umieszczone na liście kandydatów, zostaje on też pisemnie poinfor-
mowany o możliwości przyjęcia go do służby w SOP lub w przypadku 
negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego – o odmowie  
przyjęcia26. 
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej SOP 

przyjęcia do tej formacji realizowane są w miarę potrzeb i mają określo-
ny limit. Dotyczą kandydatów o szczególnych kwalifikacjach przydatnych  
w służbie27.

KONCEPCJA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W STOSUNKU 
DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY 
W SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA
Charakter współczesnych zagrożeń wobec osób podlegających ochronie 
SOP w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz związanych 
z tym działań ochronnych podejmowanych przez funkcjonariuszy formacji 
nakłada na jej kierownictwo obowiązek wyselekcjonowania jak najlepszych 
kandydatów do służby. 

Zgodnie z art. 14 ustawy o SOP za prowadzenie polityki kadrowej for-
macji odpowiada Komendant SOP, który może upoważnić swoich zastęp-
ców, a także innych funkcjonariuszy do załatwiania w jego imieniu spraw 
w określonym zakresie28. 

Na podstawie analizy i porównania procesów rekrutacyjnych do wy-
branych służb mundurowych, w tym do SOP, poniżej przedstawiona zosta-
ła koncepcja procesu rekrutacji dla kandydatów na funkcjonariuszy SOP. 

Każdy proces rekrutacji do służb mundurowych rozpoczyna się od 
złożenia stosownego podania. W ocenie autora niniejszego artykułu po-
danie o przyjęcie do służby w SOP wraz z kwestionariuszem osobowym 
zawierającym informacje o kandydacie powinno być wysyłane drogą elek-
troniczną (a nie za pośrednictwem poczty tradycyjnej), aby usprawnić 
i przyspieszyć proces selekcji. Taka forma nadsyłania podań i kwestiona-
riuszy jest praktykowana w procesie naboru do Agencji Wywiadu29. 
25 Ibidem, art. 69, pkt 7.
26  Ibidem, § 29.
27  Nabór do SOP, „Służba Ochrony Państwa”, https://www.sop.gov.pl/pl/o-sluzbie/dla-

-kandydatow/203,Nabor-do-SOP.html (dostęp: 28.07.2019).
28  Ustawa o SOP, art. 14 ppkt 2, art. 15.
29  Nabór na funkcjonariuszy, „Agencja Wywiadu”, https://aw.gov.pl/rekrutacja/nabor-na-

-funkcjonariuszy/ (dostęp: 12.09.2019).
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Kwestionariusz kandydata do służby w SOP powinien zawierać: 
1) podstawowe dane osobowe kandydata wraz ze zdjęciem (m.in.: dane 

kontaktowe kandydata, imiona, nazwiska, datę urodzenia, numer do-
wodu osobistego, prawa jazdy, paszportu,  numer PESEL, numer NIP, 
informacje dotyczące ubiegania się o przyjęcie do innych służb mun-
durowych, aktualne miejsce zameldowania oraz zamieszkania, infor-
macje dotyczące stanu cywilnego kandydata, zainteresowania pozaz-
awodowe itp.);

2) podstawowe informacje dotyczące wykształcenia kandydata oraz 
ukończonych kursów, szkoleń, znajomości języków obcych, obsługi 
wybranych programów komputerowych oraz umiejętności przydat-
nych w służbie, osiągnięć sportowych, naukowych itp.;

3) podstawowe informacje dotyczące historii zatrudnienia oraz doświad-
czeń zawodowych kandydata, odbytych stażów, praktyk oraz ewentu-
alnej służby wojskowej, w tym stosunku do powszechnego obowiązku 
obrony RP, a także przyznanej kategorii zdrowia;

4) podstawowe informacje dotyczące danych osobowych członków naj-
bliższej rodziny kandydata (rodziców, teściów, małżonki/małżonka, 
partnerki/partnera, rodzeństwa);

5) informacje dotyczące przebywania/zamieszkiwania kandydata poza 
granicami RP powyżej 30 dni (kiedy, gdzie i na jaki czas nastąpił wy-
jazd, czy był to wyjazd służbowy czy prywatny itp.);

6) informacje dotyczące utrzymywania kontaktów (dawniej i obecnie) 
z obywatelami, instytucjami, organizacjami innych państw;

7) informacje dotyczące przynależności kandydata do organizacji poli-
tycznych, społecznych, pełnione funkcje itp.
Złożone przez kandydatów na funkcjonariuszy podania wraz z kwe-

stionariuszami podlegać powinny analizie i selekcji przez funkcjonariuszy 
SOP odpowiedzialnych za prowadzenie rekrutacji i przydzielonych do ko-
mórki kadrowej.

Preferowani powinni być kandydaci ze znajomością języków obcych 
(potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami), absolwenci studiów związa-
nych z bezpieczeństwem, szkół wojskowych i Policji, stosunków między-
narodowych, logistyki, elektroniki, transportu, zarządzania, informatyki, 
teleinformatyki, prawa, kryptologii, filologii itp. Dodatkowo punktowane 
powinny być studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrzne-
go, narodowego itp. oraz posiadanie stopnia naukowego. 
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Dodatkowe punkty do całościowej oceny powinni także otrzymywać 
kandydaci posiadający uprawnienia instruktorskie przydatne w służbie, 
np. instruktorzy strzelania, jazdy, ratownictwa medycznego, ratownictwa 
wodnego, płetwonurkowania, spadochroniarstwa, sportów walki, narciar-
stwa oraz osoby, które pełniły bądź pełnią służbę w innych formacjach 
mundurowych. Nie bez znaczenia pozostaje także wiek kandydata oraz 
jego wzrost.

Wybrani przez komórkę kadrową kandydaci powinni otrzymywać 
informację zwrotną w formie elektronicznej z wyznaczonym terminem 
rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacjami, jakie dokumenty powinni 
dostarczyć.

Podobną procedurę stosują komórki kadrowe Państwowej Straży Po-
żarnej: kandydaci na początku składają podanie o przyjęcie do służby 
wraz z życiorysem w formie papierowej, a dopiero później osoby wybrane 
na tej podstawie przez komórki kadrowe przed rozmową kwalifikacyjną 
dostarczają dokumenty potwierdzające informacje zawarte w składanym 
wcześniej podaniu30.

Następnym etapem rekrutacji kandydatów do służby w SOP powinien 
być według autora test z wiedzy ogólnej oraz test z wybranego przez kan-
dydata języka. Pierwszy z nich powinien trwać około 60 minut i zawierać 
około 50 pytań (jednokrotnego wyboru) z zakresu: historii Polski i historii 
powszechnej, elementarnych zagadnień związanych z działalnością insty-
tucji i organizacji międzynarodowych takich jak np. ONZ, NATO czy Unia 
Europejska, podstawowych zagadnień prawa konstytucyjnego, karnego, 
administracyjnego, wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania 
administracji, służb porządku publicznego, aktualnej sytuacji politycznej, 
społecznej, gospodarczej w Polsce i na świecie,  podstawowych zagadnień 
i przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem SOP. W zależności od 
liczby poprawnych odpowiedzi kandydat mógłby otrzymać ocenę w skali 
od 0 do 5.

Test z wybranego przez kandydata języka (do wyboru powinno być 
przynajmniej 3–5 języków, np. angielski, niemiecki, francuski, rosyj-
ski, ukraiński) również powinien trwać około 60 minut i zawierać około  
50 pytań (jednokrotnego wyboru). Absolwenci filologii lub kandydaci 

30  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. 
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz. U. 2018 poz. 672), § 5.
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posiadający certyfikaty językowe przynajmniej na poziomie średnioza-
awansowanym mogliby być zwolnieni z testu językowego. W zależności 
od liczby poprawnych odpowiedzi kandydatom przyznawano by ocenę 
punktową w skali od 0 do 5.

Test z języka obcego w procesie rekrutacji kandydatów na funkcjo-
nariuszy jest przeprowadzany przez komórki kadrowe Straży Granicznej. 
Test składa się z 60 pytań i trwa 70 minut31. Jako że funkcjonariusze SOP 
pełnią służbę również podczas wyjazdów osób ochranianych poza granice 
RP oraz są odpowiedzialni za ochronę i bezpieczeństwo delegacji zagra-
nicznych przybywających na terytorium Polski, znajomość języków ob-
cych także w przypadku tej formacji jest niezwykle ważna.

Kolejnym etapem w procesie rekrutacji kandydatów do służby w SOP 
powinno być przeprowadzenie testu sprawności fizycznej. Sprawdzenie 
cech psychomotorycznych, takich jak wytrzymałość, siła, szybkość, gib-
kość oraz zwinność i koordynacja ruchowa stanowi punkt wyjścia niezbęd-
ny do przeprowadzania w przyszłości innych form szkolenia o charakterze 
specjalistycznym32. Elementem koniecznym w przekonaniu autora winno 
być również sprawdzenie umiejętności pływania stylem dowolnym oraz 
pływania pod wodą. Reasumując, test sprawnościowy powinien obejmo-
wać: próbę wytrzymałościową (tak jak obecny test sprawności fizycznej 
dla kandydatów do służby w SOP), próbę siłową – wyciskanie sztangi 
w pozycji leżącej, podciąganie na drążku, skłony tułowia w czasie minuty, 
próbę szybkościową – bieg na dystansie 60 m, bieg na dystansie 1000 m 
oraz pływanie stylem dowolnym na dystansie 50 m, a także przepłynięcie 
dystansu 15 m pod lustrem wody. Tworząc normy egzaminacyjne spraw-
ności fizycznej dla kandydatów na funkcjonariuszy SOP należy również 
wprowadzić podział na kategorie wiekowe oraz płeć. Za każdą poprawnie 
wykonaną próbę kandydat otrzymywałby odpowiednią ocenę w zależno-
ści od liczby wykonanych powtórzeń czy ukończenia zadania w określo-
nym czasie. 

31  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandyda-
tów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. 2006 nr 23, poz. 
175), § 13.

32  A. Dróżdż, Założenia organizacyjno-metodyczne przygotowania funkcjonariuszy forma-
cji policyjnych przeznaczonych do bezpośredniej ochrony osób, „Zeszyty Naukowe SGSP” 
2013, nr 48 (4), s. 197–198.
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W następnym etapie zespół psychologów powinien przeprowadzać 
badanie psychologiczne kandydatów w celu ustalenia poziomu ich roz-
woju społeczno-emocjonalnego, predyspozycji intelektualnych oraz cech 
osobowości kandydata do służby (tego typu rozwiązanie obowiązuje rów-
nież w obecnym procesie rekrutacji nie tylko w SOP, ale i w każdej służbie 
mundurowej).  

Elementem niezbędnym procesu powinno być oczywiście poddanie 
kandydata postępowaniu sprawdzającemu (postępowanie sprawdzające 
jest przeprowadzane w większości służb mundurowych w RP, wyjątkiem 
jest Państwowa Straż Pożarna), które jest określone w przepisach o ochro-
nie informacji niejawnych, oraz uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa 
określonego w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie in-
formacji niejawnych. 

Ostatnim etapem w postępowaniu rekrutacyjnym powinno być usta-
lenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby na podstawie 
orzeczenia komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych. 

Ryc. 1. przedstawia omówioną wyżej koncepcję procesu naboru kan-
dydatów do służby w SOP w formie schematu.

Ryc. 1. Koncepcja procesu kwalifikacyjnego dla kandydatów do 
służby w SOP

Źródło: opracowanie własne.
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1.
Ogłoszenie naboru do służby w SOP

2.
Przesłanie przez kandydata podania wraz z kwestionariuszem

3.
Rozmowa kwalifikacyjna

4.
Test z wiedzy ogólnej oraz test językowy

5.
Test sprawności fizycznej

6.
Badanie psychologiczne

7.
Postępowanie sprawdzające (ankieta bezpieczeństwa)

8.
Ustalenie zdolności fizycznych i psychicznych kandydata (komisja lekarska)
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Postępowanie kwalifikacyjne do służby w SOP powinno kończyć się 
oceną spełnienia przez kandydata warunków do zostania funkcjonariu-
szem oraz wskazaniem jego predyspozycji i przydatności do wybranych 
komórek SOP. Kandydat, który przejdzie pozytywnie procedurę rekrutacji, 
powinien być umieszczony na liście kandydatów do służby w SOP wraz 
z liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym oraz z planowa-
nym terminem przyjęcia do służby.

PODSUMOWANIE
Biorąc pod uwagę specyfikę oraz różnorodność zadań wykonywanych przez 
SOP, należy podkreślić wagę właściwego procesu rekrutacji kandydatów 
na funkcjonariuszy formacji. Mając na uwadze ogromne znaczenie tego 
procesu, autor zaproponował własną koncepcję dotyczącą naboru do służby 
w SOP, będącą w jego ocenie propozycją udoskonalającą obecne praktyki. 

Przeprowadzane obecnie za pomocą wariografu (potocznie zwanego 
wykrywaczem kłamstw) badanie psychofizyczne nie występuje w zapro-
ponowanej koncepcji. Powinno się ono bowiem zdaniem autora odby-
wać na późniejszym etapie służby, np. podczas rekrutacji funkcjonariuszy 
(kandydatów) do grup ochronnych realizujących zadania bezpośredniej 
ochrony najważniejszych osób w Rzeczypospolitej Polskiej lub ochro-
ny polskiego personelu dyplomatycznego. Wiąże się to z bezpośrednim 
kontaktem z informacjami wrażliwymi podczas pełnienia służby, których 
funkcjonariusz nie powinien nigdy ujawniać.

Autor uważa również, że wymagania stawiane kandydatom do służby 
zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę VIP-ów powinny być bardziej re-
strykcyjne.

Zasadne wydaje się stwierdzenie, że w procesie rekrutacji do służby 
w SOP kandydaci powinni przechodzić test znajomości języka obcego, 
podobnie jak to się odbywa w procesie rekrutacji do innych służb. Znajo-
mość języka obcego jest elementem niezbędnym w trakcie realizacji zadań 
ochronnych poza granicami RP, a także w tracie ochrony delegacji zagra-
nicznych przebywających na terytorium RP. 

Wskazane jest również umożliwienie kandydatom składania podań 
o przyjęcie do służby w formie elektronicznej (e-rekrutacja), gdyż mogło-
by to skrócić wstępny etap selekcji zgłoszeń. 

W komórce odpowiedzialnej za nabór do służby w SOP powinni pra-
cować oficerowie z dużym doświadczeniem zawodowym z pionów ochro-
ny, ale także logistyki, informatyki, szkolenia itp., aby mieć możliwość 
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wyselekcjonowania kandydatów, którzy bezpośrednio mogą trafić do  
ww. komórek.

Warty zmiany jest fakt biernej formy pozyskiwania kandydatów 
do służby w SOP. Uaktywnienie komórek kadrowych SOP pozwoliłoby 
na pozyskiwanie większej liczby kandydatów, zwłaszcza tych o specjali-
stycznych kompetencjach. Przykładem aktywnej formy pozyskiwania 
kandydatów są m.in. spotkania informacyjne dla kandydatów do służby 
organizowane na wyższych uczelniach chociażby przez Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wy-
wiadu czy Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 

Przedstawione rozważania pozwalają na konstatację, że odpowiednio 
przeprowadzony proces naboru kandydatów do SOP, a także ich później-
szego szkolenia wpływa bezpośrednio na podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa osób i obiektów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania 
państwa.  

Reasumując, zasadne wydaje się stwierdzenie, że wysokie wymagania 
stawiane kandydatom do służby w SOP pozwolą w przyszłości na wybór 
najlepiej przygotowanych do jej pełnienia osób, a tym samym na zmini-
malizowanie zagrożeń i poprawę bezpieczeństwa osób i obiektów podle-
gających ochronie tej formacji.

Kwestie poruszane w tym artykule nie wyczerpują wszystkich zagad-
nień związanych z naborem kandydatów do służby w SOP. Mogą jednakże 
być wprowadzeniem do szerokiej problematyki związanej z bezpieczeń-
stwem osób i obiektów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa Rze-
czypospolitej Polskiej oraz stanowić punkt wyjścia do kolejnych analiz 
i rozważań w tym zakresie.
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do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018 poz. 672).

Statut Służby Ochrony Państwa (Załącznik do Zarządzenia nr 5 Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie 
nadania statutu Służbie Ochrony Państwa).

Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz. 1992).

Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania 
nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. 
1996  nr 106, poz. 491, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. 2017 poz. 2204 
oraz Dz. U. 2018 poz. 20). 

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 
2018 poz. 762). 

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. 2018 
poz. 138).
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