
Dziennik Ustaw Nr 194 — 14439 — Poz. 1499

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 paêdzierni-
ka 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) kwalifikacje podstawowe — kwalifikacje zawodo-
we uzyskane podczas szkolenia podstawowego
funkcjonariuszy;

2) kwalifikacje podoficerskie — kwalifikacje zawodo-
we uzyskane podczas szkolenia w zakresie szko∏y
podoficerskiej;

3) kwalifikacje chorà˝ych — kwalifikacje zawodowe
uzyskane podczas szkolenia w zakresie szko∏y cho-
rà˝ych; 

4) kwalifikacje oficerskie — kwalifikacje zawodowe
uzyskane podczas przeszkolenia specjalistycznego
do mianowania na pierwszy stopieƒ oficerski Stra-
˝y Granicznej;

5) kwalifikacje kadry kierowniczej — kwalifikacje za-
wodowe uzyskane podczas szkolenia specjali-
stycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej
Stra˝y Granicznej;

6) kwalifikacje specjalistyczne — kwalifikacje podofi-
cerskie, kwalifikacje chorà˝ych, kwalifikacje oficer-
skie i kwalifikacje kadry kierowniczej;

7) stanowisko kierownicze — stanowisko s∏u˝bowe,
na którym wymagane sà kwalifikacje kadry kie-
rowniczej.

§ 2. 1. Warunki w zakresie wykszta∏cenia i kwalifi-
kacji zawodowych oraz sta˝u s∏u˝by, jakim powinien
odpowiadaç funkcjonariusz Stra˝y Granicznej, zwany
dalej „funkcjonariuszem”, na okreÊlonym stanowisku
s∏u˝bowym, okreÊlajà tabele stanowiàce za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

2. Warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych nie
dotyczà funkcjonariusza mianowanego z dniem przy-
j´cia do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej na stanowisko
s∏u˝bowe m∏odszego asystenta albo kontrolera — do
czasu uzyskania wymaganych kwalifikacji zawodo-
wych.

§ 3. 1. Warunkiem uzyskania kwalifikacji podsta-
wowych jest ukoƒczenie szkolenia podstawowego
funkcjonariuszy.

2. Warunkiem uzyskania kwalifikacji specjalistycz-
nych jest ukoƒczenie, w zale˝noÊci od wykonywanych
obowiàzków, szkolenia w zakresie szko∏y podoficer-
skiej, szkolenia w zakresie szko∏y chorà˝ych, przeszko-
lenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy
stopieƒ oficerski Stra˝y Granicznej lub szkolenia spe-
cjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej
Stra˝y Granicznej.

3. Za równoznaczne ze spe∏nieniem warunku,
o którym mowa w ust. 2, uwa˝a si´:

1) ukoƒczenie akademii wojskowych, szkó∏ oficer-
skich, chorà˝ych i podoficerskich Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkó∏ oficerskich,
chorà˝ych i podoficerskich Policji, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej,

2) odbycie szkolenia, przeszkolenia albo kursu oficer-
skiego, chorà˝ego i podoficera w Si∏ach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urz´dzie Ochro-
ny Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Agencji Wywiadu, S∏u˝bie Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego, Biu-
rze Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝bie Wi´ziennej

— je˝eli kwalifikacje uzyskane w tych szko∏ach lub
w ramach tego przeszkolenia odpowiadajà kwalifika-
cjom wymaganym do pe∏nienia s∏u˝by na danym
stanowisku s∏u˝bowym w Stra˝y Granicznej.

4. W przypadku osoby przyjmowanej do s∏u˝by
w Stra˝y Granicznej i posiadajàcej stopieƒ wojskowy,
o której mowa w art. 61 ust. 1a ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, przepis ust. 3
stosuje si´.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
mo˝na:

1) mianowaç na stanowisko s∏u˝bowe  funkcjonariu-
sza przyjmowanego do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej
przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji podsta-
wowych, je˝eli posiada wykszta∏cenie, kwalifikacje
specjalistyczne oraz sta˝ s∏u˝by wymagane na da-
nym stanowisku oraz niezw∏ocznie po przyj´ciu do
s∏u˝by w Stra˝y Granicznej zostanie skierowany na
szkolenie podstawowe funkcjonariuszy;

2) powo∏aç na stanowisko kierownicze funkcjonariu-
sza przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji ka-
dry kierowniczej, je˝eli ukoƒczy∏ studia drugiego
stopnia oraz zostanie, w terminie okreÊlonym
przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej,
skierowany na szkolenie specjalistyczne dla kadry
kierowniczej i dowódczej Stra˝y Granicznej;
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z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie warunków w zakresie wykszta∏cenia i kwalifikacji zawodowych oraz sta˝u s∏u˝by,
jakim powinien odpowiadaç funkcjonariusz Stra˝y Granicznej na okreÊlonym stanowisku s∏u˝bowym

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82,
poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199,
Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.
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3) za zgodà Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej:

a) mianowaç na stanowisko s∏u˝bowe funkcjona-
riusza przyjmowanego do s∏u˝by w Stra˝y Gra-
nicznej przed uzyskaniem przez niego kwalifika-
cji zawodowych, je˝eli ukoƒczy∏ studia drugiego
stopnia oraz po przyj´ciu do s∏u˝by w Stra˝y
Granicznej zostanie, w terminie okreÊlonym
przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej, skierowany na szkolenie podstawowe funk-
cjonariuszy oraz na przeszkolenie specjalistycz-
ne do mianowania na pierwszy stopieƒ oficer-
ski Stra˝y Granicznej, 

b) mianowaç na stanowisko kierownicze funkcjo-
nariusza przed uzyskaniem przez niego kwalifi-
kacji kadry kierowniczej, je˝eli ukoƒczy∏ studia
wy˝sze drugiego stopnia oraz zostanie nie-
zw∏ocznie skierowany na szkolenie specjali-
styczne dla kadry kierowniczej i dowódczej
Stra˝y Granicznej.

§ 4. 1. Warunek ukoƒczenia studiów drugiego stop-
nia na okreÊlonym stanowisku s∏u˝bowym nie dotyczy
funkcjonariusza, który pe∏niàc zawodowà s∏u˝b´ woj-
skowà, uzyska∏ tytu∏ oficera dyplomowanego.

2. Warunek posiadania kwalifikacji kadry kierowni-
czej uwa˝a si´ za spe∏niony przez funkcjonariusza,
który w Stra˝y Granicznej ukoƒczy∏ przeszkolenie spe-
cjalistyczne do mianowania na pierwszy stopieƒ ofi-
cerski Stra˝y Granicznej, obejmujàce program w za-
kresie szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowni-
czej i dowódczej Stra˝y Granicznej.

§ 5. Do sta˝u s∏u˝by wymaganego do mianowania
lub powo∏ania na okreÊlone stanowisko s∏u˝bowe za-
licza si´ okresy s∏u˝by lub pracy w Stra˝y Granicznej,
Policji, Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝bie
Wywiadu Wojskowego, S∏u˝bie Kontrwywiadu Woj-
skowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biu-

rze Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Si-
∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Inspekcji
Celnej i S∏u˝bie Wi´ziennej.

§ 6. 1. Funkcjonariusz mianowany lub powo∏any
na stanowisko s∏u˝bowe przed dniem wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia, który nie spe∏nia warunków w zakre-
sie wykszta∏cenia i kwalifikacji zawodowych oraz sta-
˝u s∏u˝by, okreÊlonych w rozporzàdzeniu, zachowuje
uprawnienie do zajmowania tego stanowiska oraz do
mianowania na stanowisko s∏u˝bowe równorz´dne
do dotychczas zajmowanego pod wzgl´dem grupy
uposa˝enia zasadniczego.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do funk-
cjonariusza, który na zajmowane stanowisko s∏u˝bo-
we zosta∏ mianowany w drodze wyró˝nienia mimo
niespe∏niania warunków w zakresie wykszta∏cenia lub
kwalifikacji zawodowych.

§ 7. Warunek uzyskania kwalifikacji podstawo-
wych dotyczy funkcjonariusza przyj´tego do s∏u˝by
w Stra˝y Granicznej po dniu 18 lipca 2002 r.

§ 8. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie warunków w zakresie wykszta∏cenia, kwali-
fikacji zawodowych oraz sta˝u s∏u˝by, jakim powinien
odpowiadaç funkcjonariusz Stra˝y Granicznej na
okreÊlonym stanowisku s∏u˝bowym (Dz. U. Nr 109,
poz. 965, z 2005 r. Nr 60, poz. 530 i Nr 194, poz. 1624,
z 2006 r. Nr 66, poz. 475 oraz z 2008 r. Nr 30, poz. 186
i Nr 56, poz. 342).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 4 listopada 2009 r. (poz. 1499)

WARUNKI W ZAKRESIE WYKSZTA¸CENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ STA˚U S¸U˚BY,
JAKIM POWINIEN ODPOWIADAå FUNKCJONARIUSZ STRA˚Y GRANICZNEJ NA OKREÂLONYM

STANOWISKU S¸U˚BOWYM

Tabela nr 1

Komenda G∏ówna Stra˝y Granicznej
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*) Wykszta∏cenie wy˝sze pierwszego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia studiów pierwszego
stopnia. Wykszta∏cenie wy˝sze drugiego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia jednolitych stu-
diów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.
W zakresie wykszta∏cenia obowiàzujà dodatkowe wymogi wed∏ug odr´bnych  przepisów, zale˝ne od specyfiki stanowi-
ska s∏u˝bowego. W szczególnoÊci wymagane jest dodatkowo wykszta∏cenie specjalistyczne — dla pilotów, techników
kryminalistyki i audytora wewn´trznego.
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Tabela nr 2 

Komenda oddzia∏u Stra˝y Granicznej
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*) Wykszta∏cenie wy˝sze pierwszego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia studiów pierwszego
stopnia. Wykszta∏cenie wy˝sze drugiego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia jednolitych stu-
diów magisterskich lub studiów drugiego stopnia. 
W zakresie wykszta∏cenia obowiàzujà dodatkowe wymogi wed∏ug odr´bnych  przepisów, zale˝ne od specyfiki stanowi-
ska s∏u˝bowego. W szczególnoÊci wymagane jest dodatkowo wykszta∏cenie specjalistyczne — dla pilotów, marynarzy,
techników kryminalistyki i funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w Orkiestrze Reprezentacyjnej Stra˝y Granicznej.
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Tabela nr 3

OÊrodek szkolenia Stra˝y Granicznej
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*) Wykszta∏cenie wy˝sze pierwszego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia studiów pierwszego
stopnia. Wykszta∏cenie wy˝sze drugiego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia jednolitych stu-
diów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.
W zakresie wykszta∏cenia obowiàzujà dodatkowe wymogi zale˝ne od specyfiki stanowiska s∏u˝bowego. W szczególnoÊci
wymagane jest dodatkowo:
— przygotowanie pedagogiczne — na stanowiskach dydaktycznych,
— udokumentowana znajomoÊç wyk∏adanego j´zyka obcego — dla lektorów,
— przygotowanie z zakresu kynologii — na stanowiskach w oÊrodku w∏aÊciwym w zakresie szkolenia przewodników

psów s∏u˝bowych oraz psów s∏u˝bowych.
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Tabela nr 4

Dywizjon Stra˝y Granicznej
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*) Wykszta∏cenie wy˝sze pierwszego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia studiów pierwszego
stopnia. Wykszta∏cenie wy˝sze drugiego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia jednolitych stu-
diów magisterskich lub studiów drugiego stopnia. 
W zakresie wykszta∏cenia obowiàzujà dodatkowe wymogi zale˝ne od specyfiki stanowiska s∏u˝bowego. W szczególnoÊci
wymagane sà dodatkowo wykszta∏cenie lub kwalifikacje specjalistyczne morskie odpowiednie dla danego stanowiska —
na stanowiskach na jednostkach p∏ywajàcych Stra˝y Granicznej.
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Tabela nr 5

Placówka Stra˝y Granicznej kategorii I
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*) Wykszta∏cenie wy˝sze pierwszego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia studiów pierwszego
stopnia. Wykszta∏cenie wy˝sze drugiego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia jednolitych stu-
diów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.
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Tabela nr 6

Placówka Stra˝y Granicznej kategorii II
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*) Wykszta∏cenie wy˝sze pierwszego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia studiów pierwszego
stopnia. Wykszta∏cenie wy˝sze drugiego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia jednolitych stu-
diów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.
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Tabela nr 7

Placówka Stra˝y Granicznej kategorii III
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*) Wykszta∏cenie wy˝sze pierwszego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia studiów pierwszego
stopnia. Wykszta∏cenie wy˝sze drugiego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia jednolitych stu-
diów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.
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Tabela nr 8

Placówka Stra˝y Granicznej kategorii IV
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*) Wykszta∏cenie wy˝sze pierwszego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia studiów pierwszego
stopnia. Wykszta∏cenie wy˝sze drugiego stopnia oznacza wykszta∏cenie uzyskane w wyniku ukoƒczenia jednolitych stu-
diów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.
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