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Na podstawie art. 31 ust. 3 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 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W post´powaniu kwalifikacyjnym, zwanym
dalej „post´powaniem”, ustala si´ przydatnoÊç i pre-
dyspozycje kandydata na funkcjonariusza Stra˝y Gra-
nicznej ubiegajàcego si´ o przyj´cie do s∏u˝by, zwane-
go dalej „kandydatem”.

2. Post´powaniem obejmuje si´ kandydatów po-
siadajàcych co najmniej wykszta∏cenie Êrednie.

3. Post´powaniem mo˝na objàç kandydatów nie-
posiadajàcych wykszta∏cenia Êredniego, je˝eli dyspo-
nujà cechami preferencyjnymi do pe∏nienia s∏u˝by
w Stra˝y Granicznej, o których mowa w ust. 4, nie
ukoƒczyli 30 roku ˝ycia i brak jest kandydatów spe∏nia-
jàcych wymóg okreÊlony w ust. 2.

4. Za cechy preferencyjne kandydatów okreÊlonych
w ust. 3, szczególnie przydatne do pe∏nienia s∏u˝by
w Stra˝y Granicznej na stanowiskach w bezpoÊredniej
ochronie granicy paƒstwowej, uwa˝a si´:

1) posiadanie umiej´tnoÊci w szczególnoÊci takich jak
strzelanie, alpinisty, spadochroniarza, nurka i p∏e-
twonurka udokumentowanych posiadaniem
uprawnieƒ instruktorskich,

2) udokumentowane posiadanie kwalifikacji niezb´d-
nych na proponowanym stanowisku s∏u˝bowym,
potwierdzone co najmniej pi´cioletnià praktykà za-
wodowà,

5. Wobec poborowych skierowanych do s∏u˝by
kandydackiej w Stra˝y Granicznej post´powanie prze-
prowadza si´ w zakresie:

1) uzyskania orzeczenia komisji lekarskiej ustalajàce-
go zdolnoÊci psychiczne i fizyczne,

2) sprawdzenia w Krajowym Rejestrze Karnym,

3) post´powania sprawdzajàcego,

4) sprawdzenia niezb´dnego do uzyskania dost´pu do
informacji niejawnych.

§ 2. 1. Post´powanie rozpoczyna si´ od przeprowa-
dzenia z kandydatem wst´pnej rozmowy kwalifikacyj-
nej pozwalajàcej na poznanie jego predyspozycji do
s∏u˝by oraz motywacji do jej podj´cia.

2. Post´powanie prowadzi jednostka organizacyjna
Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej w∏aÊciwa w spra-
wach osobowych oraz komórki organizacyjne w∏aÊci-
we w tych sprawach w oddzia∏ach lub oÊrodkach szko-
lenia Stra˝y Granicznej.

§ 3. 1. Kandydat sk∏ada:

1) pisemne podanie o przyj´cie do s∏u˝by,

2) wype∏niony kwestionariusz osobowy,

3) dwie aktualne fotografie,

4) Êwiadectwa pracy (s∏u˝by) z poprzednich miejsc
pracy (s∏u˝by),

5) dokumenty potwierdzajàce posiadane wykszta∏ce-
nie i kwalifikacje zawodowe,

6) inne dokumenty, je˝eli obowiàzek ich przed∏o˝enia
wynika z odr´bnych przepisów.

2. Kandydat mo˝e dodatkowo przed∏o˝yç doku-
menty potwierdzajàce jego umiej´tnoÊci i osiàgni´cia
zawodowe, a tak˝e opinie polecajàce.

3. Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 2, stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia.

§ 4. 1. Post´powanie prowadzone jest w dwóch eta-
pach.

2. Etap pierwszy post´powania koƒczy si´ wysta-
wieniem opinii w przedmiocie dopuszczenia kandyda-
ta do drugiego etapu post´powania.

3. Etap drugi koƒczy si´ sporzàdzeniem list kandy-
datów spe∏niajàcych wymogi przyj´cia do s∏u˝by
w Stra˝y Granicznej, którzy osiàgn´li minimum 15
punktów, w kolejnoÊci uzyskanych w post´powaniu
kwalifikacyjnym ogólnych ocen punktowych od oceny
najwy˝szej do najni˝szej.

4. Oceny punktowej dokonuje si´ w karcie kwalifi-
kacyjnej kandydata, wype∏nianej na ka˝dym etapie po-
st´powania.

5. Wzór karty kwalifikacyjnej kandydata, o której
mowa w ust. 4, stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdze-
nia.

§ 5. 1. Etap pierwszy post´powania sk∏ada si´ z:

1) rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez
funkcjonariusza komórki kadrowej z wytypowa-
nym kandydatem, majàcych na celu okreÊlenie je-
go przydatnoÊci do s∏u˝by oraz ustalenie motywów
jej podj´cia,
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2) badaƒ psychofizjologicznych okreÊlajàcych predys-
pozycje intelektualne i osobowoÊciowe wytypowa-
nego kandydata,

3) testu sprawnoÊci fizycznej,

4) przeprowadzenia odpowiedniego post´powania
sprawdzajàcego w zakresie dost´pu do wiadomo-
Êci stanowiàcych tajemnic´ s∏u˝bowà i paƒstwowà
w stosunku do wytypowanego kandydata,

5) sprawdzenia prawdziwoÊci danych osobowych wy-
typowanego kandydata zawartych w kwestionariu-
szu osobowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

6) skierowania wytypowanego kandydata do w∏aÊci-
wej komisji lekarskiej podleg∏ej ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych, w celu ustalenia
zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w Stra-
˝y Granicznej.

2. Test sprawnoÊci fizycznej, o którym mowa
w ust. 1 w pkt 3, stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdze-
nia.

§ 6. 1. Etap drugi post´powania sk∏ada si´ z testów,
które majà na celu okreÊlenie stopnia posiadanej wie-
dzy ogólnej, sprawnoÊci fizycznej i znajomoÊci j´zyków
obcych kandydata, rozmowy kwalifikacyjnej oraz
z analizy przydatnoÊci i predyspozycji kandydata do
s∏u˝by w Stra˝y Granicznej, na podstawie danych uzy-
skanych w trakcie pierwszego etapu post´powania
z karty kwalifikacyjnej kandydata, karty sprawnoÊci fi-
zycznej kandydata i wype∏nionego kwestionariusza
osobowego.

2. Testy, rozmow´ kwalifikacyjnà oraz analiz´,
o których mowa w ust. 1, przeprowadza komisja powo-
∏ana przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej.

§ 7. Do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej przyjmuje si´ za-
kwalifikowanych w trakcie post´powania kandydatów
zgodnie z kolejnoÊcià na listach, o których mowa w § 4

ust. 3, z uwzgl´dnieniem kwalifikacji kandydata, wol-
nych etatów i aktualnych potrzeb s∏u˝bowych jednost-
ki organizacyjnej Stra˝y Granicznej, w której funkcjona-
riusz ma pe∏niç s∏u˝b´.

§ 8. 1. Negatywne wyniki testów, post´powania
sprawdzajàcego lub negatywne orzeczenie komisji le-
karskiej, o których mowa w § 5 i 6, powodujà odstàpie-
nie od dalszego post´powania.

2. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
mo˝e przerwaç post´powanie w ka˝dym czasie, infor-
mujàc kandydata pisemnie o jego przyczynie.

3. Kandydata zawiadamia si´ pisemnie o zakoƒcze-
niu post´powania i o jego wyniku.

§ 9. 1. W przypadku kandydatów ubiegajàcych si´
o przyj´cie do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej posiadajà-
cych kwalifikacje zawodowe szczególnie przydatne do
s∏u˝by na przewidywanym stanowisku s∏u˝bowym na
podstawie decyzji Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej, mo˝na odstàpiç od czynnoÊci podejmowanych
w post´powaniu okreÊlonych w § 4 ust. 3, § 6 ust. 1
oraz w § 7.

2. Wykaz kwalifikacji zawodowych, o których mowa
w ust. 1, stanowi za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie zasad
przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego dla
kandydatów do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej niemajà-
cych wykszta∏cenia Êredniego (Dz. U. Nr 146, poz. 684).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 16 maja 2002 r.
(poz. 673)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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I. Zasady przeprowadzania testu:

1) normy sprawnoÊci fizycznej dla I i II etapu post´po-
wania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego w jed-
nostkach SG i w oÊrodkach szkolenia SG, okreÊlajà
tabele norm sprawnoÊciowych kwalifikacji kandy-
datów do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej;

2) kandydat zg∏aszajàcy si´ na test do instruktora
sportowego w I i II etapie post´powania kwalifika-
cyjnego musi posiadaç kart´ sprawnoÊci fizycznej
kandydata do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej, ze sto-
sownym wpisem lekarza dopuszczajàcym do
udzia∏u w teÊcie;

3) karta, o której mowa w ust. 2, po wype∏nieniu do∏à-
czana jest do pozosta∏ych dokumentów kandydata
do s∏u˝by w SG;

4) test sprawnoÊci fizycznej przeprowadzony jest
w hali sportowej oraz na stadionie;

5) test wykonuje si´ wy∏àcznie w stroju sportowym;

6) kolejnoÊç wykonywanych elementów testu jest Êci-
Êle okreÊlona w tabelach norm sprawnoÊciowych
kandydatów do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej;

7) rozpocz´cie testu poprzedza kilkuminutowa roz-
grzewka;

8) wyniki testu wpisywane sà do karty sprawnoÊci fi-
zycznej kandydata do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej.

II. Opis çwiczeƒ

1. Skr´tosk∏ony:
— z pozycji le˝àc ty∏em, d∏onie splecione palcami

za g∏owà, nogi w lekkim rozkroku zgi´te w sta-
wach kolanowych oparte stopami o dolny szcze-
bel drabinek gimnastycznych, çwiczàcy dyna-
micznie unosi tu∏ów z jego jednoczesnym skr´-
tem i dotyka prawym ∏okciem lewego kolana,
wraca do le˝enia i kolejno unosi si´ dotykajàc le-
wym ∏okciem prawego kolana. Liczona jest iloÊç
pe∏nych powtórzeƒ çwiczenia w okreÊlonym
czasie.

2. Uginanie i prostowanie ramion w podporze le˝àc
przodem:
— z podporu le˝àc przodem, çwiczàcy ugina r´ce

w stawach ∏okciowych i barkowych tak, aby sta-
wy barkowe znalaz∏y si´ co najmniej na wysoko-
Êci ∏okci (tu∏ów wyprostowany), po czym doko-
nuje wyprostu w ww. stawach a˝ do uzyskania
pozycji wyjÊciowej. Liczona jest iloÊç prawid∏o-
wo wykonanych powtórzeƒ çwiczenia. W trakcie
çwiczenia nie wolno wykonywaç przerw odpo-
czynkowych.

3. Skok w dal z miejsca obunó˝:
— çwiczàcy staje w odleg∏oÊci 50 cm od materaca

na specjalnie oznaczonej linii, wykonuje zamach
r´kami i, odbijajàc si´ jednoczeÊnie obiema sto-
pami od pod∏o˝a, skacze w przód. Prób´ powta-
rza si´ trzykrotnie. Oceniany jest najd∏u˝szy skok
mierzony od linii wyznaczajàcej miejsce odbicia
do najbli˝szego miejsca kontaktu cia∏a z matera-
cem.

4. Koperta:
— na prostokàcie o wymiarach 300 x 500 cm

umieszczamy pi´ç choràgiewek o wysokoÊci
150 cm (po jednej w naro˝nikach oraz na prze-
ci´ciu przekàtnych). åwiczàcy, zaczynajàc od
choràgiewki umieszczonej w naro˝niku krótsze-
go boku prostokàta, przebiega do choràgiewki
umieszczonej na przeci´ciu przekàtnych, skr´ca
w prawo, obiega choràgiewk´ ustawionà w na-
ro˝niku d∏u˝szego boku prostokàta, nast´pnie
po krótszym boku obiega choràgiewk´ naro˝nà,
kierujàc si´ do umieszczonej na przeci´ciu prze-
kàtnych, skr´ca w prawo, obiega choràgiewk´
ustawionà na naro˝niku d∏u˝szego boku, kieru-
jàc si´ do choràgiewki, od której rozpoczyna∏
bieg, obiega jà i pokonuje ca∏à tras´ jeszcze
dwukrotnie.

5. Uginanie i prostowanie ramion w podporze ty∏em
na ∏aweczkach:
— çwiczàca wykonuje podpór zwieszony ty∏em

w oparciu o ∏aweczk´ gimnastycznà, nogi wy-
prostowane w stawach kolanowych opiera
o drugà ∏aweczk´. Na komend´ wykonuje ryt-
miczne pionowe ugi´cia ramion. Podczas wyko-
nywania çwiczenia nogi w stawach kolanowych
muszà byç wyprostowane, a poÊladki ka˝dora-
zowo dotykaç pod∏o˝a. W trakcie çwiczenia nie
wolno wykonywaç przerw odpoczynkowych.

6. Uginanie i prostowanie ramion na por´czach:
— çwiczàcy wskakuje na por´cze do podpór, ra-

miona wzd∏u˝ tu∏owia, tu∏ów wyprostowany. Na
komend´ „çwicz” ugina r´ce tak, aby ∏okcie zna-
laz∏y si´ na wysokoÊci linii barków, nast´pnie
powraca do pozycji wyjÊciowej. Liczona jest
iloÊç pe∏nych ugi´ç.

7. „Delfin” w ciàgu 1 minuty:
— z pozycji na bacznoÊç çwiczàcy poprzez sk∏on

i ugi´cie nóg w stawach kolanowych przechodzi
do podporu le˝àc przodem, nast´pnie szybko
podnosi si´ do pozycji na bacznoÊç. Liczona jest
iloÊç pe∏nych powtórzeƒ çwiczenia w czasie
1 minuty.

Za∏àcznik nr 3

TEST SPRAWNOÂCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO S¸U˚BY W STRA˚Y GRANICZNEJ
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1. Piloci samolotów lub Êmig∏owców posiadajàcy
wykszta∏cenie wy˝sze oraz aktualnà licencj´ pilota za-
wodowego.

2. Mechanicy lotniczy posiadajàcy co najmniej 
5-letnie doÊwiadczenie zawodowe mechanika lotnicze-
go i aktualnà licencj´ mechanika obs∏ugi lub mechani-
ka pok∏adowego.

3. Marynarze i oficerowie marynarki przeznaczeni
do pe∏nienia s∏u˝by bezpoÊrednio na jednostkach p∏y-
wajàcych Stra˝y Granicznej.

4. Oficerowie marynarki posiadajàcy co najmniej 
5-letnie doÊwiadczenie zawodowe planowani do przy-
j´cia do s∏u˝by w komendzie oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej.

5. Kandydaci posiadajàcy wykszta∏cenie wy˝sze —
informatyczne, elektroniczne, ∏àcznoÊci, optoelektroni-
ki, teletransmisji lub telekomunikacji.

6. Kandydaci legitymujàcy si´ co najmniej wy-
kszta∏ceniem wy˝szym magisterskim, posiadajàcy
w zakresie swojej specjalnoÊci dodatkowe uprawnie-
nia zawodowe udokumentowane dyplomem (np. apli-
kacjà sàdowà, prokuratorskà, adwokackà lub radcow-
skà, in˝ynierowie z uprawnieniami nadzoru budowla-
nego, osoby z wykszta∏ceniem filozoficznym z upraw-
nieniami t∏umacza przysi´g∏ego).

7. Kandydaci posiadajàcy co najmniej 5-letnie do-
Êwiadczenie zawodowe w pracy/s∏u˝bie w Policji, Mini-
sterstwie Obrony Narodowej, Urz´dzie Ochrony Paƒ-
stwa, Biurze Ochrony Rzàdu.

Za∏àcznik nr 4

WYKAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SZCZEGÓLNIE PRZYDATNYCH DO PE¸NIENIA S¸U˚BY W STRA˚Y
GRANICZNEJ


