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Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność ﬁzyczną
zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do
testów sprawności ﬁzycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji
obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność
podejmowanych działań. Testy te nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w
Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w
późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością ﬁzyczną.
Z dniem 20 maja 2021 r. weszło w życie Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 maja 2021 roku w
sprawie testu sprawności ﬁzycznej policjantów, wprowadzające zmiany w organizacji testów sprawnościowych
policjantów.
Zgodnie z zapisami nowego zarządzenia m. in.:
nie przewiduje się żadnych wyłączeń (wcześniejsze przepisy dawały taką możliwość) funkcjonariuszy z
obowiązku przystąpienia do testu sprawności ﬁzycznej np. z powodu przynależności do grupy wiekowej albo z
powodu delegowania do pełnienia służby w innej jednostce w kraju lub poza granicami kraju;
policjant przystępujący do testu sprawności ﬁzycznej jest oceniany w skali od 1 do 6, przy czym do zaliczenia
testu sprawnościowego w każdej z prób konieczne jest uzyskanie oceny co najmniej 2 (dopuszczający),
a nie tak jak dotychczas uzyskanie średniej ze wszystkich prób;
zarządzenie wprowadza jednolite minimalne normy niezbędne do zaliczenia testu bez względu na płeć i wiek.
W przypadku minimalnego poziomu sprawności ﬁzycznej, gwarantującego efektywność podejmowanych działań
służbowych, brak jest bowiem podstaw do różnicowania wymagań sprawnościowych ze względu na płeć i wiek
policjanta. Uzyskanie przez policjanta lepszego rezultatu w danej próbie skutkuje uzyskaniem wyższej oceny, a
nie ma wpływu na sam fakt zaliczenia testu sprawności ﬁzycznej.
Wbrew niektórym sugestiom medialnym zmiany w testach sprawności ﬁzycznej policjantów nie wynikają ze spadku
ogólnej kondycji ﬁzycznej społeczeństwa, a wręcz służą zintensyﬁkowaniu działań mających na celu utrzymanie przez
wszystkich policjantów jak najlepszej sprawności ﬁzycznej przez cały okres służby bez względu na wiek, staż czy płeć.
Na przestrzeni lat nie odnotowano sytuacji, w których policjanci w obowiązkowych terminach nie zaliczali testów
sprawności.

Zmiany zostały wprowadzone po uprzedniej konsultacji z jednostkami terenowymi oraz specjalistami z
Akademii Wychowania Fizycznego, którzy wskazali i określili uniwersalne normy testów sprawności
ﬁzycznej.
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