
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o stra˝ach gminnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r.
Nr 130, poz. 1190) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla minimalny zakres
programu szkolenia podstawowego stra˝ników gmin-
nych (miejskich), zwanych dalej „stra˝nikami”, warun-
ki i zakres udzia∏u Policji w szkoleniu podstawowym,
sposób powo∏ywania, sk∏ad i tryb dzia∏ania komisji
egzaminacyjnych, kwalifikacje cz∏onków komisji, obo-
wiàzki przewodniczàcego komisji, form´ egzaminu
oraz organ w∏aÊciwy do wydania Êwiadectwa z∏o˝enia
egzaminu i wzór Êwiadectwa.

2. Minimalny zakres programu szkolenia podsta-
wowego stra˝ników okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. 1. Szkolenie podstawowe stra˝ników mogà
prowadziç wy∏àcznie:

1) jednostki szkoleniowe Policji,

2) jednostki innych stra˝y gminnych (miejskich),

3) inne podmioty dzia∏ajàce na podstawie przepisów
o dzia∏alnoÊci gospodarczej albo przepisów o sys-
temie oÊwiaty, których przedmiot dzia∏alnoÊci jest
zwiàzany z zakresem szkolenia podstawowego
stra˝ników 

— zwane dalej „podmiotami szkolàcymi”, zgodnie
z umowà zawartà z wójtem (burmistrzem, prezyden-
tem miasta), któremu podlega stra˝ gminna (miej-
ska), dla której jest organizowane szkolenie podsta-
wowe.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, stra˝ gmin-
na (miejska) mo˝e prowadziç równie˝ samodzielnie.

3. Szkolenie podstawowe w zakresie przedmiotów,
o których mowa w lp. 7—11 za∏àcznika nr 1 do rozpo-
rzàdzenia, prowadzi wy∏àcznie Policja.

§ 3. W∏aÊciwy miejscowo komendant wojewódzki
Policji zatwierdza:

1) szczegó∏owy program szkolenia podstawowego
opracowany przez podmiot szkolàcy;

2) testy do cz´Êci pisemnej egzaminu i zestawy pytaƒ
do cz´Êci ustnej egzaminu przygotowane przez
podmiot szkolàcy.

§ 4. Szkolenie podstawowe koƒczy si´ egzaminem
z zakresu wiedzy i umiej´tnoÊci okreÊlonego w pro-
gramie szkolenia.

§ 5. 1. Egzamin, o którym mowa w § 4, przeprowa-
dza komisja egzaminacyjna powo∏ana przez w∏aÊciwe-
go terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.

2. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej wchodzà:

1) dwóch przedstawicieli komendanta wojewódzkie-
go Policji;

2) komendant stra˝y gminnej (miejskiej) lub upowa˝-
niona przez niego osoba;

3) przedstawiciel podmiotu szkolàcego.

3. Cz∏onkowie komisji, o których mowa w ust. 2,
powinni posiadaç wiedz´, umiej´tnoÊci i doÊwiadcze-
nie w zakresie wynikajàcym z programu szkolenia.

4. Komendant wojewódzki Policji wyznacza spo-
Êród swoich przedstawicieli przewodniczàcego komi-
sji egzaminacyjnej.

§ 6. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej:

1) czuwa nad prawid∏owym przebiegiem egzaminu;

2) kieruje pracà komisji egzaminacyjnej;

3) dokumentuje przebieg egzaminu koƒcowego lub
poprawkowego oraz ich wynik protoko∏em sporzà-
dzonym w dwóch egzemplarzach, podpisanych
przez komisj´ w pe∏nym sk∏adzie i opatrzonych da-
tà;

4) po zakoƒczeniu egzaminu koƒcowego lub popraw-
kowego niezw∏ocznie przekazuje jeden egzem-
plarz protoko∏u egzaminu podmiotowi szkolàce-
mu, drugi egzemplarz w∏aÊciwemu miejscowo ko-
mendantowi wojewódzkiemu Policji oraz pisem-
nie informuje o wynikach egzaminu komendanta
stra˝y gminnej (miejskiej), w której sà zatrudnieni
egzaminowani stra˝nicy.

§ 7. Stra˝nik przyst´puje do egzaminu koƒczàcego
szkolenie podstawowe po ukoƒczeniu wszystkich
przewidzianych programem przedmiotów szkolenia.

§ 8. 1. Egzamin sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej, ustnej
i praktycznej.

2. Cz´Êç pisemna egzaminu polega na rozwiàzaniu
testu.

3. Cz´Êç ustna egzaminu polega na udzieleniu od-
powiedzi na pi´ç tematów wylosowanych przez stra˝-
nika z przygotowanego zestawu pytaƒ.

4. Cz´Êç praktyczna egzaminu polega na zaprezen-
towaniu okreÊlonych przez komisj´ egzaminacyjnà
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 stycznia 2004 r.

w sprawie szkolenia podstawowego stra˝ników gminnych (miejskich)

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



praktycznych umiej´tnoÊci nabytych w czasie trwania
szkolenia.

§ 9. 1. Komisja egzaminacyjna ocenia ka˝dà cz´Êç
egzaminu odr´bnie.

2. Komisja egzaminacyjna uznaje egzamin za z∏o-
˝ony z wynikiem pozytywnym, je˝eli stra˝nik otrzyma
pozytywne oceny z cz´Êci ustnej i cz´Êci praktycznej
od wi´kszoÊci cz∏onków komisji egzaminacyjnej oraz
gdy zaznaczy w arkuszu testowym egzaminu pisemne-
go minimum 60 % prawid∏owych odpowiedzi.

§ 10. 1. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu
stra˝nik mo˝e jednokrotnie przystàpiç do egzaminu po-
prawkowego, nie wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie
dwóch tygodni od daty egzaminu koƒczàcego szkolenie.

2. Sk∏ad komisji, termin i miejsce egzaminu po-
prawkowego okreÊla komendant wojewódzki Poli-
cji.

§ 11. Na podstawie protoko∏u egzaminu w∏aÊciwy
miejscowo komendant wojewódzki Policji wydaje
Êwiadectwo ukoƒczenia przez stra˝nika szkolenia pod-
stawowego, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
J. Oleksy
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 27 stycz-
nia 2004 r. (poz. 127)

Za∏àcznik nr 1

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRA˚NIKÓW GMINNYCH (MIEJSKICH)

Lp. Przedmiot IloÊç godzin

1 Organizacja i zadania stra˝y gminnych (miejskich) 9

2 Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników
stra˝y gminnych (miejskich) 14

3 Elementy prawa karnego i prawa wykroczeƒ 64

4 Post´powanie w sprawach karnych 40

5 Elementy kryminalistyki 10

6 Podstawowe elementy psychologii 13

7 Wybrane zagadnienie z prewencji 30

8 U˝ycie Êrodków przymusu bezpoÊredniego 10

9 Podstawowe wiadomoÊci z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów 15

10 Podstawowe wiadomoÊci z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony
obiektów 15

11 Wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego 28

12 Wybrane zagadnienia z techniki i taktyk interwencji 51

13 Wybrane zagadnienia z ∏àcznoÊci 5

14 Elementy bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpo˝arowych 12

15 Udzielanie pierwszej pomocy 17

16 Organizacja oraz zakres i sposoby wspó∏dzia∏ania z w∏aÊciwymi podmiotami w za-
kresie ochrony porzàdku w gminie 5

17 Zadania stra˝y gminnej (miejskiej) w systemie obrony cywilnej 6

18 Praktyka zawodowa odbywana w jednostce stra˝y gminnej (miejskiej) 160

19 Egzamin

OGÓ¸EM 504



Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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