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KOBIETY W POLICJI
Data publikacji 08.03.2012

Co siódmy polski policjant wyróżnia się nieco odmiennym krojem munduru - możemy zobaczyć
go nie tylko w spodniach, ale i w spódnicy. Chociaż mogłoby się wydawać, że to męski zawód,
liczba kobiet go wykonujących systematycznie rośnie. Ogółem w Policji pracuje blisko 31 tys.
pań, z czego ponad 13 tys. to policjantki.
Kobiety – policjanci, podejmujące interwencje wobec awanturników, zabezpieczające mecze, podczas których dochodzi
do chuligańskich wybryków, zatrzymujące niebezpiecznych przestępców to widok coraz bardziej powszechny. Policjantki
tak jak koledzy, z którymi pełnią codzienną służbę, muszą być twarde, mieć silny charakter i dużą odporność na stres.
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. O tym czy
zajmują one stanowiska wykonawcze czy kierownicze decydują głównie kwestie charakteru i posiadanych predyspozycji.
Co druga policjantka służy w Policji od 3 do 10 lat. 229 pań, które założyły policyjny mundur, ma za sobą 30-letni staż
pracy. Więcej niż połowa funkcjonariuszek (66 proc.) ma wyższe wykształcenie. Ponad 15 proc. policjantek to
oﬁcerowie.
Policja zatrudnia także kobiety na stanowiskach cywilnych - jest ich 17.495.
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
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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

