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KOBIETY W POLICJI
Data publikacji 08.03.2007

Co siódmy polski policjant wyróżnia się nieco odmiennym krojem munduru - możemy zobaczyć
go nie tylko w spodniach, ale i w spódnicy. Na 96.586 zatrudnionych funkcjonariuszy Policji
13.280 to kobiety. Pracują na wszystkich stanowiskach - od szeregowych do kierowniczych, i we
wszystkich pionach: prewencyjnym, kryminalnym i logistycznym. Jaka jest typowa polska
policjantka?
Co druga służy w Policji od 3 do 10 lat. Najczęściej jest w wieku 30-40 lat (52,5 proc. policjantek); ponad 19 proc. z
nich ma 25-30 lat a ponad 17 proc. 40-50 lat . Więcej niż połowa funkcjonariuszek (66 proc.) ma wyższe wykształcenie,
a ponad 15 proc. policjantek to oﬁcerowie.
Informacje statystyczne o policjantkach:
Staż służby:
• Do 3 lat - 1.388
• 3-10 lat -6.695
• 11-15 lat - 2.535
• 16-20 lat - 773
• 20-30 lat - 1.660
• Powyżej 30 lat - 229
Wykształcenie:
• Wyższe - 8.868
• Policealne - 515
• Średnie - 3.897
• odowe i podstawowe

Wiek policjantek:
• poniżej 25 lat - 572
• 25- 30 lat - 2.558
• 31 -40 lat - 6.972
• 41 - 50 lat - 2.310
• Powyżej 50 lat - 868
Korpusy, w których służą policjantki:
• Oﬁcerowie - 2.042
• Aspiranci - 4.602
• Podoﬁcerowie - 5.001
• Szeregowcy - 1.635

Dane z 1.02.2012 r.

Policja zatrudnia także kobiety na stanowiskach cywilnych - jest ich 17.495.

W ubiegłym roku po raz pierwszy ogólnopolski konkurs na Dzielnicowego Roku wygrała kobieta - sierż. Agnieszka
Olejniczak z KPP w Pabianicach. 30-letnia policjantka skończyła resocjalizację w Wyższej Szkole Pedagogicznej w
Częstochowie i od czterech lat pracuje w Policji. Po Szkole Policyjnej w Słupsku, dość niespodziewanie dla niej samej,
otrzymała "przydział na dzielnicę". W życiu prywatnym jest świeżo upieczoną mamą, a wolny czas poświęca na
czytanie książek i doskonalenie zawodowe.

Pod koniec grudnia w Warszawie 62 policjantów z całej Polski odebrało nagrody za wyjątkowe osiągnięcia w
służbie, wiedzę i profesjonalizm. Wśród wyróżnionych funkcjonariuszy było sześć pań z wydziałów prewencji i sekcji
do spraw nieletnich: st. asp. Elżbieta Ilnicka, specjalista sekcji prewencji KMP w Zielonej Górze, sierż. Małgorzata

Hombesch, referent zespołu ds. nieletnich i patologii sekcji prewencji KPP w Wadowicach, nadkom. Anna
Wawrzczak-Gazda, naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Opolu, podinsp. Małgorzata Biskup, ekspert sekcji
prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu, nadkom. Teresa Wróbel,
specjalista sekcji prewencji KPP w Ostrowi Mazowieckiej i kom. Alina Pieniążek, specjalista Wydziału Prewencji KWP
w Rzeszowie.

W Lublinie dziennikarze wspólnie z czytelnikami wytypowali godne zaufania i podziwu kobiety, które odnoszą
sukces w działalności społecznej, pracy zawodowej, zdobywają aprobatę środowiska, przyjaciół i rodziny.
Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpiło 8 marca 2007 r. Wśród Złotej Dziesiątki Lublinianek 2006 Roku znalazła się
nadkom. Edyta Naja-Pasek z Wydziału Prewencji KWP w Lublinie. Pani Edyta skończyła pedagogikę na Wydziale
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na IV roku studiów postanowiła wstąpić w
szeregi Policji. Przez kilka lat pracowała w Policyjnej Izbie Dziecka. W 1998 r. ukończyła studia podyplomowe w
Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od ośmiu lat pracuje w Wydziale Prewencji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w
Lublinie, gdzie jej podstawowym zadaniem jest problematyka patologii społecznych i proﬁlaktyka.

