
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 426

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 lutego 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy  
na stopnie Straży Granicznej

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955 
oraz z 2017 r. poz. 60 i 244) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegóło-
wego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1340, z 2006 r. poz. 1086, z 2010 r. 
poz. 1294 oraz z 2014 r. poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 wyrazy „Służby Celnej” zastępuje się wyrazami „Służby 
Celno-Skarbowej”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy spełnia warunki w za-
kresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący 
w Straży Granicznej w korpusie oficerów albo chorążych, jeżeli:
1)  wykazuje się wskazanymi w części I załącznika nr 2 do rozporządzenia kwalifikacjami o charakterze ogólnym 

uzasadniającymi możliwość mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w określo-
nym korpusie, potwierdzonymi praktyką zawodową w postaci co najmniej 3-letniej zawodowej służby wojsko-
wej, oraz wykazuje się co najmniej jedną spośród wymienionych w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia 
kwalifikacji i umiejętności o charakterze specjalistycznym lub

2)  wykazuje się wskazanymi w części I załącznika nr 2 do rozporządzenia kwalifikacjami o charakterze ogólnym 
uzasadniającymi możliwość mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w określo-
nym korpusie oraz co najmniej 4-letnią praktyką zawodową związaną z wykorzystaniem co najmniej jednej 
spośród wymienionych w części III załącznika nr 2 do rozporządzenia kwalifikacji i umiejętności o charakterze 
specjalistycznym.

2. Wymóg potwierdzenia kwalifikacji o charakterze ogólnym praktyką zawodową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 
nie dotyczy absolwenta uczelni wojskowej, jeżeli jego przyjęcie do służby w Straży Granicznej następuje:
1) bezpośrednio po ukończeniu nauki w uczelni wojskowej albo
2)  w okresie do lat 3 od ukończenia nauki w uczelni wojskowej, ale bezpośrednio po zwolnieniu z zawodowej służby 

wojskowej pełnionej nieprzerwanie od zakończenia nauki.

3. Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy w korpusie podoficerów 
spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających mianowanie na stopień równorzędny 
obowiązujący w Straży Granicznej w korpusie podoficerów, jeżeli odbyła czynną służbę wojskową w wymiarze nie 
krótszym niż 2 lata.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).
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4. Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy starszego szeregowego 
(starszego marynarza) spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających mianowa-
nie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej, jeżeli odbyła czynną służbę wojskową w wymiarze 
nie krótszym niż wymiar zasadniczej służby wojskowej.

5. Wykaz kwalifikacji i umiejętności szczególnie przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej uzasadnia-
jących możliwość mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej osoby przyjmowanej do 
służby i posiadającej stopień wojskowy jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

3) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniej-
szego rozporządzenia.

§ 2. 1. W sprawach dotyczących mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej wszczętych i niezakończo-
nych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Wnioski o mianowanie na stopień Straży Granicznej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia zachowują ważność.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie 
z dniem 1 marca 2017 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r  (poz  426)

Załącznik nr 1

WZÓR

      
 

Za ąc niki do r zporządze   
Ministra S r w W w t znyc  i A  

      (   
 

 
   

WZÓ  
 
 
............................................................................... 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 
 

 
WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ 

STRAŻY GRANICZNEJ 
 

 Na podstawie art. …….  ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.) wnoszę o mianowanie: 

 
 

NA STOPIEŃ: …………………………………….………....  
 

w korpusie osobowym ……………….….………….……….. 
 
 
1. Stopień, nr i data postanowienia, rozkazu personalnego: 

 
 
 

2. Nazwisko, imię i imię ojca: 
 

3. Data i miejsce urodzenia: 
 
 
 

4. Stanowisko służbowe, stopień etatowy, nr i data rozkazu 
    personalnego:  

 

5. Nr PESEL: 
 
 
 

6. Data podjęcia służby w Straży Granicznej: 
 

7. Wykształcenie ogólne: 
 
 
 

8. Przeszkolenie zawodowe: 
 

 
UZASADNIENIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................. ……………………………….......................... 
 (miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis podmiotu uprawnionego 
  do złożenia wniosku) 
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PRZEBIEG SŁUŻBY*) 

 
Czas służby Nazwa jednostki Nazwa stanowiska służbowego 

od do 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
*)

 W przypadku mianowania na stopień w trybie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej wpisuje się przebieg służby obejmujący 
cały okres służby w Straży Granicznej, a w pozostałych przypadkach wpisuje się przebieg służby od ostatniego mianowania na stopień. 
 
 
 
 
 .................................................... 
 (podpis prowadzącego ewidencję) 

 
 
 

 

OPINIA WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH 
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I. Kwalifikacje o charakterze ogólnym uzasadniające możliwość mianowania osoby 
posiadającej stopień wojskowy na równorzędny stopień obowiązujący w korpusie: 
1) oficerów Straży Granicznej: 

a) ukończenie uczelni wojskowej i posiadanie tytułu zawodowego magistra 
(równorzędnego, w tym tytułu oficera dyplomowanego) albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) oraz odbycie szkolenia 
wojskowego i zdanie egzaminu na oficera, albo 

c) posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) i ukończenie uczelni 
niebędącej uczelnią wojskową, jeżeli studia lub nauka w tej szkole odbyte zostały 
na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy, albo 

d) posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) i zdanie egzaminu na 
oficera, przeprowadzonego w trybie zakwalifikowania chorążego zawodowego 
lub podoficera zawodowego do egzaminu na oficera; 

2) chorążych Straży Granicznej: 
a) ukończenie kursu specjalistycznego dla młodszych chorążych (młodszych 

chorążych marynarki) albo 
b) ukończenie szkoły chorążych kształcącej kandydatów na chorążych zawodowych, 

albo 
c) ukończenie szkoły podoficerskiej. 

II. Kwalifikacje i umiejętności o charakterze specjalistycznym uzasadniające możliwość 
mianowania osoby posiadającej stopień wojskowy na równorzędny stopień obowiązujący 
w Straży Granicznej w korpusie oficerów i chorążych w przypadku, gdy mianowanie na 
stopień uzależnione jest od potwierdzenia kwalifikacji o charakterze ogólnym praktyką 
zawodową w postaci co najmniej 3-letniej zawodowej służby wojskowej: 

1) doświadczenie w wykonywaniu czynności: 
a) analityczno-informacyjnych lub 
b) operacyjno-rozpoznawczych, lub 
c) dochodzeniowo-śledczych 

– nabyte podczas co najmniej 3-letniej zawodowej służby wojskowej w Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej lub 
wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury; 

2) ukończenie szkoleń specjalistycznych lub posiadanie tytułu zawodowego magistra  
(równorzędnego) o specjalności pozwalającej na samodzielne wykonywanie czynności 
w zakresie kontroli: 

a) chemicznej lub 
b) radiometrycznej, lub 
c) pirotechnicznej; 

3) uprawnienia budowlane pozwalające na samodzielne wykonywanie funkcji w zakresie 
nadzoru inwestorskiego; 

4) uprawnienia tłumacza przysięgłego; 
5) ukończenie aplikacji sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, legislacyjnej lub 

kontrolerskiej; 

Załącznik nr 2

WYKAZ KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI SZCZEGÓLNIE PRZYDATNYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY 
W STRAŻY GRANICZNEJ UZASADNIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ MIANOWANIA NA STOPIEŃ RÓWNORZĘDNY 

OBOWIĄZUJĄCY W STRAŻY GRANICZNEJ OSOBY PRZYJMOWANEJ DO SŁUŻBY  
I POSIADAJĄCEJ STOPIEŃ WOJSKOWY
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6) kwalifikacje zawodowe trenera lub instruktora uprawniające do prowadzenia zajęć 
z wychowania fizycznego o charakterze specjalistycznym; 

7) udokumentowane kwalifikacje zawodowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, 
przydatne w procesie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej; 

8) aktualna licencja pilota zawodowego; 
9) aktualna licencja mechanika lotniczego lub mechanika pokładowego; 
10) uprawnienia operatora bezzałogowych statków powietrznych; 
11) prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub lekarza weterynarii; 
12) tytuł zawodowy magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologia; 
13) tytuł biegłego rewidenta lub spełnianie wymogów uprawniających do sprawowania funkcji 

głównego księgowego; 
14) tytuł technika kryminalistyki lub eksperta kryminalistyki; 
15) prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego; 
16) zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego i posiadanie 

co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych 
z wykonywaniem kontroli wewnętrznej lub audytu wewnętrznego; 

17) wykształcenie wyższe o kierunku studiów w zakresie: elektronika, mechatronika, 
telekomunikacja, informatyka, geodezja, kryptografia lub cybernetyka; 

18) ukończenie szkoleń w zakresie umożliwiającym prowadzenie prawidłowej eksploatacji 
i naprawy: 

a) sprzętu radiowego, telefoniczno-telegraficznego, informatycznego lub 
telekomunikacyjnego, 

b) urządzeń łączności, optoelektronicznych lub utajniających; 
19) umiejętności przydatne do służby w Straży Granicznej w komórkach właściwych w zakresie 

zabezpieczenia działań, nabyte podczas co najmniej 3-letniej zawodowej służby wojskowej w 
jednostkach kawalerii powietrznej, jednostkach desantowo-szturmowych lub pododdziałach 
do działań specjalnych; 

20) aktualny dyplom lub świadectwo uprawniające do zajmowania stanowisk na polskich statkach 
morskich; 

21) udokumentowana praktyka stoczniowa przy nadzorowaniu budów lub remontów jednostek 
pływających; 

22) aktualne uprawnienia dewiatora; 
23) kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu technika nawigacyjnego; 
24) doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji transportu lub eksploatacji i naprawy 

pojazdów kołowych; 
25) doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji i napraw uzbrojenia; 
26) doświadczenie zawodowe w kierowaniu i zarządzaniu jednostkami wojskowymi na 

stanowisku służbowym co najmniej dowódcy pułku (równorzędnym); 
27) wykształcenie wyższe o kierunku studiów w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub 

ukończenie studiów podyplomowych w zakresie obronności państwa lub zarządzania 
kryzysowego. 

III. Kwalifikacje i umiejętności o charakterze specjalistycznym, których wykorzystanie w co 
najmniej 4-letniej praktyce zawodowej uzasadnia możliwość mianowania osoby 
posiadającej stopień wojskowy na równorzędny stopień obowiązujący w Straży 
Granicznej w korpusie oficerów i chorążych stanowią kwalifikacje wymienione w pkt II 
ppkt 2–25 i 27. 

 




