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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 kwietnia 2006 r.

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

s∏u˝bowym

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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie
warunków w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji za-

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podsta-

wie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

wodowych oraz sta˝u s∏u˝by, jakim powinien odpo-
wiadaç funkcjonariusz Stra˝y Granicznej na okreÊlo-
nym stanowisku s∏u˝bowym (Dz. U. Nr 109, poz. 965
oraz z 2005 r. Nr 60, poz. 530 i Nr 194, poz. 1624) w § 3
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝-
na:

1) mianowaç na stanowisko s∏u˝bowe funkcjona-
riusza przyjmowanego do s∏u˝by w Stra˝y Gra-
nicznej przed uzyskaniem przez niego kwalifi-
kacji zawodowych podstawowych, je˝eli posia-
da wykszta∏cenie, kwalifikacje zawodowe spe-
cjalistyczne 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 skiero-
wany na szkolenie podstawowe funkcjonariu-
szy,

2) za zgodà Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej, mianowaç na stanowisko s∏u˝bowe
funkcjonariusza przyjmowanego do s∏u˝by
w Stra˝y Granicznej przed uzyskaniem przez
niego kwalifikacji zawodowych, je˝eli posiada
wykszta∏cenie wy˝sze magisterskie (równo-
rz´dne) 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
funkcjonariuszy oraz oficerskie przeszkolenie
specjalistyczne.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn
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