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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania
na pierwszy stopieƒ oficerski Stra˝y Granicznej.

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163
i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124,
poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554

i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255,
z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110,
poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Przeszkolenie specjalistyczne wymagane do
mianowania na pierwszy stopieƒ oficerski Stra˝y Gra-
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nicznej, zwane dalej „przeszkoleniem specjalistycz-
nym”, prowadzone jest w zakresie:

1) s∏u˝by granicznej,

2) kontroli ruchu granicznego,

3) operacyjno-Êledczym,

4) logistycznym,

5) specjalnoÊci morskich.

2. Przeszkolenie specjalistyczne mo˝e byç prowa-
dzone tak˝e w innym zakresie ni˝ okreÊlony w ust. 1, je-
˝eli b´dà tego wymaga∏y potrzeby s∏u˝by.

§ 2. Przeszkolenie specjalistyczne organizujà i prze-
prowadzajà oÊrodki szkolenia Stra˝y Granicznej, zwa-
ne dalej „oÊrodkami szkolenia”.

§ 3. 1. Przeszkolenie specjalistyczne jest prowadzo-
ne w formie stacjonarnego lub zaocznego kursu oficer-
skiego.

2. Przeszkolenie specjalistyczne sk∏ada si´ z cz´Êci
teoretycznej oraz praktycznej (praktyk zawodowych)
i koƒczy si´ egzaminem na pierwszy stopieƒ oficerski
Stra˝y Granicznej.

3. Praktyki zawodowe, o których mowa w ust. 2,
przeprowadzane sà w jednostkach organizacyjnych
Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej, oddzia∏ach,
stra˝nicach, granicznych placówkach kontrolnych i dy-
wizjonach Stra˝y Granicznej.

4. Program przeszkolenia specjalistycznego opra-
cowujà komendanci oÊrodków szkolenia, który po za-
akceptowaniu przez dyrektora jednostki organizacyjnej

Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej w∏aÊciwej
w sprawach kadr i szkolenia zatwierdza Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej.

§ 4. 1. Funkcjonariusz sk∏ada egzamin, o którym
mowa w § 3 ust. 2, przed komisjà egzaminacyjnà po-
wo∏anà przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Ko-
mendy G∏ównej Stra˝y Granicznej w∏aÊciwej w spra-
wach kadr i szkolenia.

2. Szczegó∏owe zasady i tryb przeprowadzania eg-
zaminu oficerskiego oraz dzia∏ania komisji egzamina-
cyjnej, o której mowa w ust. 1, okreÊla regulamin nauki
ustalony przez komendanta oÊrodka szkolenia.

§ 5. Funkcjonariusz, który odby∏ przeszkolenie spe-
cjalistyczne i zda∏ egzamin na pierwszy stopieƒ oficer-
ski Stra˝y Granicznej, otrzymuje dyplom ukoƒczenia
tego przeszkolenia.

§ 6. Do funkcjonariuszy, którzy w dniu wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia odbywajà przeszkolenie specjali-
styczne w oÊrodkach szkolenia, stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

§ 7. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
16 czerwca 2002 r.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


