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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 6 grudnia 1996 r. 

w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach 
z oskarżenia prywatnego. 

Na podstawie art. 544 § 2 Kodeksu postępowania 
karnego zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wysokość zryczałtowanej równowartości kosz
tów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatne
go określa prezes sądu w granicach od 40 do 200 zł, 
biorąc pod uwagę wysokość przewidywanych wydat
ków w tym postępowaniu. 

§ 2. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał 
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-

dzenia, opłatę pobiera się w dotychczasowej wyso
kości. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedli
wości z dnia 4 czerwca 1993 r. w sprawie wysokości 
zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania 
w sprawach z oskarżenia prywatnego (Dz. U. Nr 49, 
poz. 224 i z 1994 r. Nr 119, poz. 582). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1997 r. 

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 3 grudnia 1996 r. 

w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby 
w Straży Granicznej nie mających wykształcenia średniego. 

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 paź
dziernika 1990 r. o Straży 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 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, 
poz. 583) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Celem postępowania kwalifikacyjnego, zwa
nego dalej "postępowaniem", jest ustalenie szczegól
nych predyspozycji kandydatów do służby w Straży 
Granicznej nie mających średniego wykształcenia. 

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, jest do
datkowym w stosunku do czynności prowadzonych 
wobec kandydatów do służby w Straży Granicznej, 
spełniających pozostałe warunki określone w art. 31 
ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
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 oraz z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 i Nr 124, poz. 583). 

§ 2. 1. Postępowanie wszczyna się na podstawie 
decyzji komendanta oddziału (ośrodka szkolenia) Stra
ży Granicznej właściwego do przyjęcia kandydata do 
służby. W decyzji tej powołuje się zespół, który prze
prowadzi postępowanie. 

2. W ramach postępowania przeprowadza się roz
mowę kwalifikacyjną , z której sporządza się protokół. 

§ 3. Postępowanie przeprowadza się wobec kandy
datów, którzy mają ukończoną zasadniczą szkołę zawo
dową, a ponadto powinni posiadać: 

1) odbytą służbę kandydacką w Straży Granicznej i ka
tegorię "A" zdolności do czynnej służby wojskowej , 

2) nie ukończone 30 lat życia. 

§ 4. W postępowaniu bierze się pod uwagę nastę
pujące cechy preferencyjne kandydatów: 

1) posiadanie prawa jazdy kategorii A, B, C niezbędnej 
na przewidywanym stanowisku, 

2) praktyczne umiejętności zawodowe, zwłaszcza me
chanika samochodowego, 

3) uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych 
w służbie w Straży Granicznej, zwłaszcza sportów 
motorowodnych, taternictwa, strzelectwa, pływa
nia, oraz posiadanie umiejętności posługiwania się 
wschodnimi stylami walki . 

§ 5. Po zakończeniu postępowania i czynności, 
o których mowa w § 1 ust. 2, komendant oddziału 
(ośrodka szkolenia) Straży Granicznej przyjmie kandy
datów do służby po uzyskaniu zgody Komendanta 
Głównego Straży Granicznej. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Siemiątkowski 


