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ZARZĄDZENIE NR 54

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 10 września 2010 r.

w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 
12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 

1) ustawa – ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Stra-
ży Granicznej; 

2) Komenda Główna – Komendę Główną Straży Granicz-
nej; 

3) Biuro Kadr – Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej 
Straży Granicznej; 

4) dyrektor Biura Kadr – dyrektora Biura Kadr i Szkolenia 
Komendy Głównej Straży Granicznej; 

5) komórka organizacyjna – komórkę organizacyjną Ko-
mendy Głównej; 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszo-
ne 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 
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. 
Nr 127, poz. 857.

6) kierownik komórki organizacyjnej – kierownika komór-
ki organizacyjnej Komendy Głównej; 

7) ośrodek szkolenia – Centralny Ośrodek Szkolenia Stra-
ży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 
w Koszalinie, Centrum Szkolenia Straży Granicznej 
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie 
i Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
w Lubaniu; 

8) jednostka organizacyjna – oddział Straży Granicznej, 
ośrodek szkolenia; 

9) kierownik jednostki organizacyjnej – komendanta od-
działu Straży Granicznej i komendanta ośrodka szko-
lenia; 

10) komórka organizacyjna właściwa w sprawach osobo-
wych – Biuro Kadr, wydział kadr i szkolenia oddziału 
Straży Granicznej, wydział kadr ośrodka szkolenia; 

11) komórka organizacyjna właściwa w sprawach we-
wnętrznych – Zarząd Spraw Wewnętrznych Straży 
Granicznej, Wydział Zamiejscowy Zarządu Spraw 
Wewnętrznych Straży Granicznej; 

12) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w spra-
wach wewnętrznych – dyrektora Zarządu Spraw We-
wnętrznych Straży Granicznej, naczelnika Wydziału 
Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży 
Granicznej; 

13) komórka wewnętrzna – placówkę Straży Granicznej, 
dywizjon Straży Granicznej, wydział, samodzielną 
sekcję w komendzie oddziału Straży Granicznej oraz 
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wydział, zakład, pododdział szkolny, samodzielną 
sekcję w ośrodku; 

14) kierownik komórki wewnętrznej – komendanta pla-
cówki Straży Granicznej, komendanta dywizjonu 
Straży Granicznej, naczelnika wydziału, kierownika 
samodzielnej sekcji w komendzie oddziału Straży 
Granicznej oraz naczelnika wydziału, kierownika za-
kładu, komendanta pododdziału szkolnego, kierowni-
ka samodzielnej sekcji w ośrodku szkolenia; 

15) funkcjonariusz – funkcjonariusza Straży Granicznej; 

16) pracownik – osobę zatrudnioną w Komendzie Głównej 
i jednostce organizacyjnej; 

17) słuchacz – osobę uczestniczącą w szkoleniu realizo-
wanym w ośrodku szkolenia. 

§ 2. 

1. Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie 
funkcjonariuszy i pracowników do wykonywania za-
dań, stosownie do zajmowanego stanowiska służbo-
wego oraz zapewnienie podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych i wiedzy ogólnej. 

2. Funkcjonariusze i pracownicy są kierowani na szkolenia 
przy uwzględnieniu potrzeb służbowych jednostek 
organizacyjnych lub komórek organizacyjnych, w któ-
rych pełnią służbę lub są zatrudnieni. 

§ 3. 

1. Szkolenia realizowane są w ośrodkach szkolenia, oraz 
w zależności od potrzeb, w oddziałach Straży Granicz-
nej i komórkach organizacyjnych. 

2. W przypadku realizacji szkolenia w ośrodku szkolenia, 
zapewnia on funkcjonariuszom i pracownikom zakwa-
terowanie i wyżywienie na czas udziału w szkoleniu. 
Pozostałe należności funkcjonariusze i pracownicy 
otrzymują na warunkach i w zakresie określonym 
w odrębnych przepisach dotyczących odpowiednio 
należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za po-
dróże służbowe, przeniesienia lub delegowania oraz 
przepisach w sprawie wysokości oraz warunków usta-
lania należności przysługujących pracownikowi zatrud-
nionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obsza-
rze kraju.

3. Szkolenia mogą być realizowane poza Strażą Granicz-
ną, w szczególności w szkołach i ośrodkach szkolenia 
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz innych resortów, 
a także w wyspecjalizowanych ośrodkach i instytucjach 
krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych. 

§ 4. 

1. Dyrektor Biura Kadr koordynuje i nadzoruje szkolenia 
w Straży Granicznej. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz komórek 
organizacyjnych organizujący szkolenia, realizują i nad-
zorują je na bieżąco oraz odpowiadają za ich przebieg, 
w zakresie swojej właściwości. 

3. Dyrektor Biura Kadr sporządza i przedkłada Komen-
dantowi Głównemu Straży Granicznej corocznie, 
w terminie do końca lutego, sprawozdanie z działalno-
ści szkoleniowej za rok ubiegły. 

4. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia 
się w szczególności: 
1) realizację najistotniejszych zadań w ramach dzia-

łalności szkoleniowej; 
2) ilość i rodzaje szkoleń zrealizowanych w jednost-

kach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych; 
3) liczbę funkcjonariuszy i pracowników objętych 

szkoleniami; 
4) wykorzystanie środków finansowych przeznaczo-

nych na działalność szkoleniową. 

§ 5. 

Dyrektor Biura Kadr współpracuje ze szkołami 
i ośrodkami szkolenia, w zakresie szkolenia funkcjonariu-
szy i pracowników, w szczególności ze szkołami i ośrodka-
mi szkolenia urzędu obsługującego ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych, Policji, Państwowej Straży Pożar-
nej, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz innych resortów, 
a także z wyspecjalizowanymi ośrodkami i instytucjami 
krajowymi, zagranicznymi lub międzynarodowymi. 

§ 6. 

1. Na podstawie corocznej analizy potrzeb szkoleniowych, 
dokonywanej przez kierowników jednostek organiza-
cyjnych oraz komórek organizacyjnych, dyrektor Biura 
Kadr, uwzględniając możliwości ośrodków szkolenia 
w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń, określa, 
w formie decyzji, limit miejsc dla jednostek organiza-
cyjnych i Komendy Głównej na szkolenia, o których 
mowa w § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 i § 24 ust. 1, a także 
określa terminy tych szkoleń, terminy składania przez 
kandydatów próśb o dopuszczenie do postępowania 
kwalifikacyjnego na przeszkolenie specjalistyczne do 
mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Gra-
nicznej, terminy prowadzenia postępowania kwalifika-
cyjnego dla kandydatów ubiegających się o skierowa-
nie na przeszkolenie, terminy przesyłania do ośrodków 
szkolenia dokumentacji dotyczącej kandydatów ubie-
gających się o odbycie szkoleń.

2. W przypadku gdy jednostka organizacyjna lub Komen-
da Główna nie wykorzystała limitu miejsc na szkolenia 
ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów, dyrektor 
Biura Kadr może przekazać niewykorzystany limit 
miejsc innym jednostkom organizacyjnym lub Komen-
dzie Głównej. 

3. Informacje o limitach i terminach określone w decyzji, 
o której mowa w ust. 1, a także inne istotne dla orga-
nizacji i przebiegu szkoleń informacje, dyrektor Biura 
Kadr przekazuje kierownikom jednostek organizacyj-
nych i komórek organizacyjnych, celem zapoznania 
funkcjonariuszy zainteresowanych szkoleniem, 
w szczególności poprzez zamieszczenie tych informacji 
na stronie intranetowej jednostki organizacyjnej lub 
komórki organizacyjnej. 

Rozdział 2 

Formy i tryb szkolenia 

§ 7. 

1. Szkolenie funkcjonariuszy realizowane jest w formie: 
1) szkolenia podstawowego; 
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2) szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej; 
3) szkolenia w zakresie szkoły chorążych; 
4) przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na 

pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej; 
5) doskonalenia zawodowego. 

2. Szkolenie pracowników realizowane jest w formie 
doskonalenia zawodowego. 

3. Doskonalenie zawodowe prowadzone jest jako dosko-
nalenie: 
1) centralne; 
2) lokalne; 
3) zewnętrzne. 

§ 8. 

Szkolenie funkcjonariuszy i pracowników może być 
prowadzone w trybie: 

1) stacjonarnym; 

2) niestacjonarnym; 

3) nauczania na odległość, z wykorzystaniem technik 
komputerowych, w tym Internetu (e-learning).

Rozdział 3 

Szkolenie funkcjonariuszy przewidzianych                                      
do objęcia stanowisk w korpusie podoficerów 

§ 9. 

1. Funkcjonariuszy przyjętych do służby w Straży Granicz-
nej kieruje się do ośrodka szkolenia celem odbycia 
szkolenia podstawowego i następującego bezpośred-
nio po nim szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej. 

2. Na szkolenie podstawowe oraz szkolenie w zakresie 
szkoły podoficerskiej, o którym mowa w § 12 ust. 1 
i § 14 ust. 1, kieruje kierownik jednostki organizacyjnej 
lub kierownik komórki organizacyjnej, w której funk-
cjonariusz pełni służbę. 

§ 10. 

1. Szkolenie podstawowe odbywa sie w trybie stacjonar-
nym według programu dla funkcjonariuszy w służbie 
przygotowawczej. 

2. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem. 

3. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, organizuje się 
w terminach podstawowym i poprawkowym. 

4. Negatywny wynik egzaminu, o którym mowa w ust. 2, 
albo nieprzystąpienie do tego egzaminu, oznacza nie-
uzyskanie kwalifikacji zawodowych podstawowych 
w rozumieniu przepisów w sprawie warunków w za-
kresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz 
stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjona-
riusz Straży Granicznej na określonym stanowisku 
służbowym. 

5. Negatywny wynik egzaminu, o którym mowa w ust. 2, 
albo nieprzystąpienie do tego egzaminu, stanowi prze-
słankę oceny przydatności funkcjonariusza do służby 
w okresowej opinii służbowej sporządzonej w trybie 
i na warunkach określonych w przepisach w sprawie 
okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej. 

6. Funkcjonariusze zwolnieni od zajęć służbowych z po-
wodu choroby lub innych przyczyn określonych w prze-

pisach w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, 
zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbo-
wych funkcjonariuszom Straży Granicznej, których 
łączny okres zwolnienia od zajęć służbowych nie prze-
kracza 1/3 czasu trwania szkolenia podstawowego, 
a którzy nie przystąpili do egzaminu, o którym mowa 
w ust. 2, przystępują do egzaminu w terminie wyzna-
czonym przez komendanta ośrodka szkolenia, nie 
później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zwol-
nienia od zajęć służbowych. 

7. Funkcjonariusze, których łączny okres zwolnienia od 
zajęć służbowych z powodu choroby lub innych przy-
czyn określonych w przepisach, o których mowa 
w ust. 6, jest dłuższy niż 1/3 czasu trwania szkolenia 
podstawowego, są odwoływani ze szkolenia podsta-
wowego i kierowani na najbliższe szkolenie podstawo-
we prowadzone według programu dla funkcjonariuszy 
w służbie przygotowawczej, rozpoczynające się po 
ustaniu przyczyn zwolnienia od zajęć służbowych. 

§ 11. 

1. Funkcjonariusze, którzy w dniu przyjęcia do służby: 
1) posiadali stopień policyjny, Urzędu Ochrony Pań-

stwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochro-
ny Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożar-
nej lub Służby Więziennej i zostali mianowani na 
stopień równorzędny obowiązujący w Straży Gra-
nicznej; 

2) posiadali stopień wojskowy oraz kwalifikacje 
i umiejętności umożliwiające ich mianowanie na 
stopień Straży Granicznej równorzędny ze stop-
niem wojskowym w korpusie oficerów, chorążych 
albo podoficerów, określone w przepisach w spra-
wie szczegółowego trybu mianowania funkcjona-
riuszy na stopnie Straży Granicznej; 

3) posiadali kwalifikacje i umiejętności zawodowe 
szczególnie przydatne do służby na przewidywa-
nym stanowisku służbowym, których posiadanie 
umożliwia zwolnienie kandydata z drugiego etapu 
postępowania kwalifikacyjnego, określone w prze-
pisach w sprawie przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubie-
gających się o przyjęcie do służby w Straży Gra-
nicznej 

 – podlegają szkoleniu podstawowemu według 
odrębnego programu szkolenia. 

2. Funkcjonariusze posiadający stopień wojskowy, poli-
cyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej 
Straży Pożarnej lub Służby Więziennej, których miano-
wanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży 
Granicznej uzależnione zostało od odbycia przeszkole-
nia wymaganego w Straży Granicznej do mianowania 
na dany stopień, przed skierowaniem na dane szkole-
nie, podlegają szkoleniu podstawowemu, o którym 
mowa w ust. 1. 

3. Szkolenie podstawowe, o którym mowa w ust. 1, od-
bywa się w trybie stacjonarnym. Przepisy § 10 ust. 2-4 
stosuje się odpowiednio. 

4. Funkcjonariusze, którzy uzyskali negatywny wynik 
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egzaminu kierowani są na najbliższe szkolenie podsta-
wowe, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

5. Funkcjonariusze zwolnieni od zajęć służbowych z po-
wodu choroby lub innych przyczyn określonych w prze-
pisach w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, 
zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbo-
wych funkcjonariuszom Straży Granicznej, których 
łączny okres zwolnienia od zajęć służbowych nie prze-
kracza 1/3 czasu trwania szkolenia podstawowego, 
a którzy nie przystąpili do egzaminu kończącego 
szkolenie podstawowe, przystępują do egzaminu 
w terminie wyznaczonym przez komendanta ośrodka 
szkolenia, nie póżniej niż w ciągu 14 dni od dnia zakoń-
czenia zwolnienia od zajęć służbowych.

6. Funkcjonariusze, których łączny okres zwolnienia od 
zajęć służbowych z powodu choroby lub innych przy-
czyn określonych w przepisach, o których mowa 
w ust. 5, jest dłuższy niż 1/3 czasu trwania szkolenia 
podstawowego, są odwoływani ze szkolenia podsta-
wowego i kierowani na najbliższe szkolenie podstawo-
we prowadzone według programu, o którym mowa 
w ust. 1. 

7. Funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1 pkt 3, po 
pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego, 
podlegają szkoleniu w zakresie szkoły podoficerskiej, 
o którym mowa w § 14, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 
i § 27 ust. 1. 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do funkcjonariuszy po-
siadających kwalifikacje podoficerskie, o których mowa 
w § 15 ust. 2 

§ 12. 

1. Bezpośrednio po ukończeniu szkolenia podstawowego, 
o którym mowa w § 10 ust. 1, rozpoczyna się stacjo-
narne szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej we-
dług programu dla funkcjonariuszy w służbie przygo-
towawczej. 

2. Funkcjonariusze: 
1) o których mowa w § 10 ust. 6, oczekujący na egza-

min, w terminie wyznaczonym przez komendanta 
ośrodka szkolenia; 

2) oczekujący na egzamin w terminie poprawkowym, 
o którym mowa w § 10 ust. 3 

 – warunkowo uczestniczą w szkoleniu w zakresie 
szkoły podoficerskiej. 

3. Funkcjonariusze, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz 
w § 10 ust. 6, jeżeli uzyskali pozytywny wynik z egza-
minu kończącego szkolenie podstawowe, w okresie: 
1) nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozpoczęcia szko-

lenia w zakresie szkoły podoficerskiej, kontynuują 
szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej; 

2) przekraczającym 14 dni od dnia rozpoczęcia szko-
lenia w zakresie szkoły podoficerskiej są odwoły-
wani ze szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej 
i kierowani na najbliższe szkolenie w zakresie 
szkoły podoficerskiej prowadzone według progra-
mu dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej. 

§ 13. 

1. Szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej, o którym 
mowa w § 12 ust. 1, kończy się egzaminem. 

2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, organizuje się 

w terminach podstawowym i poprawkowym.

3. Negatywny wynik egzaminu, o którym mowa w ust. 1, 
albo nieprzystąpienie do tego egzaminu, oznacza nie-
uzyskanie kwalifikacji podoficerskich w rozumieniu 
przepisów w sprawie warunków w zakresie wykształ-
cenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim 
powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej 
na określonym stanowisku służbowym. Przepis § 10 
ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

4. Funkcjonariusze zwolnieni od zajęć służbowych z po-
wodu choroby lub innych przyczyn określonych w 
przepisach w sprawie zakresu obowiązków oraz pod-
staw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć 
służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej, któ-
rych łączny okres zwolnienia od zajęć służbowych nie 
przekracza 1/3 czasu trwania szkolenia w zakresie 
szkoły podoficerskiej, a którzy nie przystąpili do egza-
minu, o którym mowa w ust. 1, przystępują do egza-
minu w terminie wyznaczonym przez komendanta 
ośrodka szkolenia, nie później niż w ciągu 14 dni od 
dnia zakończenia zwolnienia od zajęć służbowych. 

5. Funkcjonariusze, których łączny okres zwolnienia od 
zajęć służbowych z powodu choroby lub innych przy-
czyn określonych w przepisach, o których mowa 
w ust. 4, jest dłuższy niż 1/3 czasu trwania szkolenia 
w zakresie szkoły podoficerskiej, są odwoływani ze 
szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej i kierowani 
na najbliższe szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej 
prowadzone według programu dla funkcjonariuszy 
w służbie przygotowawczej, rozpoczynające się po 
ustaniu przyczyn zwolnienia od zajęć służbowych. 

§ 14. 

1. Funkcjonariusze w służbie stałej, którzy: 
1) uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe albo 

zostali zwolnieni z obowiązku uzyskania kwalifika-
cji podstawowych w rozumieniu przepisów w spra-
wie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifi-
kacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien 
odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na 
określonym stanowisku służbowym; 

2) posiadają pozytywną opinię służbową, aktualną co 
najmniej do dnia rozpoczęcia szkolenia; 

3) nie są w trakcie odbywania kary dyscyplinarnej i nie 
toczy się wobec nich postępowanie dyscyplinarne; 

4) uzyskali pozytywną ocenę lekarską o zdolności do 
uczestnictwa w szkoleniu w zakresie szkoły podofi-
cerskiej 

 – podlegają szkoleniu w zakresie szkoły podofi-
cerskiej według programu szkolenia dla funk-
cjonariuszy w służbie stałej. 

2. Ocena lekarska, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jest do-
konywana po zbadaniu funkcjonariusza przez lekarza 
poradni przyzakładowej Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Straży Granicznej, z uwzględnieniem ba-
dań profilaktycznych oraz orzeczeń lekarskich wyda-
wanych na okoliczność stwierdzonych ograniczeń 
zdrowotnych, aktualnych co najmniej do dnia zakoń-
czenia szkolenia, któremu podlega funkcjonariusz.

3. Wyniki oceny lekarskiej, o której mowa w ust. 2, za-
mieszcza się w kwestionariuszu informacyjnym funk-
cjonariusza kierowanego na szkolenie. 

4. Wzór kwestionariusza, o którym mowa w ust. 3, okre-
śla załącznik nr 1 do zarządzenia. 
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5. Skierowanie na szkolenie w zakresie szkoły podoficer-
skiej może być uzależnione od pozytywnej oceny 
końcowej testu lub badań w przypadku ich zarządzenia 
przez Komendanta Głównego Straży Granicznej na 
podstawie art. 39b ust. 3 ustawy. 

6. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się w try-
bie stacjonarnym i kończy się egzaminem. 

7. Egzamin, o którym mowa w ust. 6, organizuje się 
w terminach podstawowym i poprawkowym. 

8. Negatywny wynik egzaminu, o którym mowa w ust. 6, 
albo nieprzystąpienie do tego egzaminu oznacza nie-
uzyskanie kwalifikacji podoficerskich w rozumieniu 
przepisów w sprawie warunków w zakresie wykształ-
cenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim 
powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej 
na określonym stanowisku służbowym. 

9. Funkcjonariuszy, którzy nie uzyskali kwalifikacji pod-
oficerskich, o których mowa w ust. 8, kieruje się na 
najbliższe szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej, 
według programu dla funkcjonariuszy w służbie przy-
gotowawczej. W przypadku uzyskania negatywnego 
wyniku egzaminu kończącego to szkolenie lub nieprzy-
stąpienia do egzaminu, funkcjonariusze mogą zostać 
ponownie skierowani na szkolenie w zakresie szkoły 
podoficerskiej, według programu dla funkcjonariuszy 
w służbie przygotowawczej, jednak nie więcej niż jeden 
raz. 

10. Funkcjonariusze zwolnieni od zajęć służbowych z po-
wodu choroby lub innych przyczyn określonych 
w przepisach w sprawie zakresu obowiązków oraz 
podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć 
służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej, 
których łączny okres zwolnienia od zajęć służbowych 
nie przekracza 1/3 czasu trwania szkolenia w zakresie 
szkoły podoficerskiej, a którzy nie przystąpili do egza-
minu, o którym mowa w ust. 6, przystępują do egza-
minu w terminie wyznaczonym przez komendanta 
ośrodka szkolenia, nie później niż w ciągu 14 dni od 
dnia zakończenia zwolnienia od zajęć służbowych. 

11. Funkcjonariusze, których łączny okres zwolnienia od 
zajęć służbowych z powodu choroby lub innych przy-
czyn określonych w przepisach, o których mowa w ust. 
10, jest dłuższy niż 1/3 czasu trwania szkolenia w za-
kresie szkoły podoficerskiej, są odwoływani z tego 
szkolenia i kierowani na najbliższe szkolenie w zakre-
sie szkoły podoficerskiej prowadzone według progra-
mu szkolenia dla funkcjonariuszy w służbie stałej, 
rozpoczynające się po ustaniu przyczyn zwolnienia od 
zajęć służbowych. 

Rozdział 4 

Szkolenie funkcjonariuszy przewidzianych                                          
do objęcia stanowisk w korpusie chorążych 

§ 15. 

1. Funkcjonariusze w służbie stałej, którzy: 
1) posiadają kwalifikacje zawodowe podstawowe albo 

zostali zwolnieni z obowiązku uzyskania kwalifika-
cji podstawowych w rozumieniu przepisów w spra-
wie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifi-
kacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien 
odpowiadać funkcjonariusz na określonym stano-
wisku służbowym; 

2) posiadają kwalifikacje podoficerskie; 
3) posiadają wykształcenie co najmniej średnie; 
4) legitymują się co najmniej 3 – letnim stażem służ-

by w Straży Granicznej; 
5) posiadają pozytywną opinię służbową aktualną co 

najmniej do dnia rozpoczęcia szkolenia; 
6) nie są w trakcie odbywania kary dyscyplinarnej i nie 

toczy sie wobec nich postępowanie dyscyplinarne; 
7) zajmują stanowiska etatowe chorążych albo są 

przewidziani do mianowania na takie stanowiska 
w ciągu roku od ukończenia szkolenia; 

8) uzyskali pozytywną ocenę lekarską o zdolności do 
uczestnictwa w szkoleniu w zakresie szkoły chorą-
żych 
 – mogą zostać skierowani na szkolenie w zakresie 

szkoły chorążych. 

2. Za posiadanie kwalifikacji podoficerskich, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się kwalifikacje określone 
w przepisach w sprawie przenoszenia do służby w Stra-
ży Granicznej, w przepisach w sprawie warunków 
w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz 
stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjona-
riusz Straży Granicznej na określonym stanowisku 
służbowym oraz w przepisach w sprawie szczegółowe-
go trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Stra-
ży Granicznej. 

3. Do stażu służby w Straży Granicznej, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 4, zalicza się także okresy służby i pracy 
określone w przepisach w sprawie przenoszenia do 
służby w Straży Granicznej, w przepisach w sprawie 
warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawo-
dowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać 
funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym sta-
nowisku służbowym oraz w przepisach w sprawie 
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyję-
cie do służby w Straży Granicznej. 

4. Do oceny lekarskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 8, 
przepisy § 14 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

5. Na szkolenie, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać 
skierowani funkcjonariusze, którzy uzyskali: 
1) stanowisko kierownika komórki organizacyjnej 

właściwej w sprawach wewnętrznych; 
2) pozytywną opinię komisji do przeprowadzenia 

rozmowy opiniującej, o której mowa w § 19 ust. 1 
- w przypadku funkcjonariuszy przewidywanych do 
skierowania na szkolenie w zakresie szkoły chorą-
żych dla przewodników psów służbowych. 

6. Skierowanie na szkolenie, o którym mowa w ust. 1, 
może być uzależnione od pozytywnej oceny końcowej 
testów lub badań, w przypadku ich zarządzenia przez 
Komendanta Głównego Straży Granicznej na podsta-
wie art. 39b ust. 3 ustawy.

§ 16. 

1. Funkcjonariuszy, o których mowa w § 15 ust. 1, na 
szkolenie w zakresie szkoły chorążych kieruje kierownik 
jednostki organizacyjnej lub kierownik komórki orga-
nizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę. 

2. Na szkolenie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się 
funkcjonariuszy, którzy zostali zakwalifikowani, w ra-
mach określonego limitu miejsc, przez: 
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1) Komendanta Głównego Straży Granicznej – na 
wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w któ-
rej funkcjonariusze pełnią służbę; 

2) kierownika jednostki organizacyjnej – na wniosek 
kierownika komórki wewnętrznej, w której funkcjo-
nariusze pełnią służbę. 

3. Kierownicy komórek organizacyjnych lub komórek 
wewnętrznych, sporządzone wnioski w sprawie zakwa-
lifikowania funkcjonariuszy na szkolenie w zakresie 
szkoły chorążych, składają w komórce organizacyjnej 
właściwej w sprawach osobowych, która dokonuje ich 
weryfikacji w zakresie warunków wymaganych do 
skierowania na to szkolenie. 

4. Po zakwalifikowaniu na szkolenie, o którym mowa 
w ust. 1, komórka organizacyjna właściwa w sprawach 
osobowych przesyła do ośrodka szkolenia wypełniony 
kwestionariusz informacyjny, o którym mowa w § 14 
ust. 3, funkcjonariusza kierowanego na szkolenie. 

§ 17. 

1. W zależności od potrzeb służbowych funkcjonariusze, 
o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, bezpośrednio po 
ukończeniu szkolenia podstawowego mogą zostać 
skierowani na szkolenie w zakresie szkoły chorążych. 

2. Funkcjonariuszy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, 
na szkolenie w zakresie szkoły chorążych kieruje kie-
rownik jednostki organizacyjnej lub kierownik komór-
ki organizacyjnej, w której funkcjonariusze pełnią 
służbę.

3. Skierowanie na szkolenie następuje po uzyskaniu 
zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej udzie-
lonej z urzędu albo na pisemny wniosek kierownika 
jednostki organizacyjnej lub kierownika komórki orga-
nizacyjnej, w której funkcjonariusze pełnią służbę, 
poza limitem miejsc określonym na szkolenie, o którym 
mowa w § 15 ust. 1. Wniosek składa się za pośrednic-
twem dyrektora Biura Kadr. 

4. Szkolenie w zakresie szkoły chorążych oraz poprzedza-
jące je szkolenie podstawowe dla funkcjonariuszy, 
o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, mogą także odby-
wać sie w terminach określonych przez Komendanta 
Głównego Straży Granicznej. 

5. Funkcjonariuszy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, 
którzy zostali skierowani na szkolenie w zakresie szko-
ły chorążych i uzyskali negatywny wynik egzaminu 
kończącego to szkolenie kieruje się na najbliższe szko-
lenie w zakresie szkoły podoficerskiej, prowadzone dla 
funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej, o którym 
mowa w § 12 ust. 1. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do funkcjonariuszy po-
siadających kwalifikacje podoficerskie, o których mowa 
w § 15 ust. 2. 

§ 18. 

1. Szkolenie, o którym mowa w § 15 ust. 1, odbywa się 
w trybie stacjonarnym i kończy się egzaminem. 

2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, organizuje się 
w terminach podstawowym i poprawkowym. 

3. Negatywny wynik egzaminu, o którym mowa w ust. 1, 
albo nieprzystąpienie do tego egzaminu oznacza nie-
uzyskanie kwalifikacji chorążych w rozumieniu przepi-
sów w sprawie warunków w zakresie wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim 
powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej 
na określonym stanowisku służbowym. 

4. Funkcjonariusze, którzy uzyskali negatywny wynik 
egzaminu, mogą zostać skierowani ponownie na szko-
lenie, o którym mowa w § 15 ust. 1, po upływie dwóch 
lat od daty uzyskania negatywnego wyniku egzaminu. 

5. Funkcjonariusze zwolnieni od zajęć służbowych z po-
wodu choroby lub innych przyczyn określonych w prze-
pisach w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, 
zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbo-
wych funkcjonariuszom Straży Granicznej, których 
łączny okres zwolnienia od zajęć służbowych nie prze-
kracza 1/3 czasu trwania szkolenia w zakresie szkoły 
chorążych lub którzy nie przystąpili do egzaminu, 
o którym mowa w ust. 1, przystępują do egzaminu 
w terminie wyznaczonym przez komendanta ośrodka 
szkolenia, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakoń-
czenia zwolnienia od zajęć służbowych. 

6. Funkcjonariusze, których łączny okres zwolnienia od 
zajęć służbowych z powodu choroby lub innych przy-
czyn określonych w przepisach, o których mowa 
w ust. 5, jest dłuższy niż 1/3 czasu trwania szkolenia 
w zakresie szkoły chorążych, są odwoływani ze szkole-
nia w zakresie szkoły chorążych i kierowani na najbliż-
sze szkolenie w zakresie szkoły chorążych prowadzone 
dla funkcjonariuszy w służbie stałej, rozpoczynające 
się po ustaniu przyczyn zwolnienia od zajęć służbo-
wych. 

Rozdział 5 

Organizacja rozmowy opiniującej dla funkcjonariuszy 
kierowanych na szkolenie w zakresie szkoły chorążych 

dla przewodników psów służbowych 

§ 19. 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej przesyła, w terminie 
określonym przez dyrektora Biura Kadr, wykaz funk-
cjonariuszy przewidywanych do skierowania na szko-
lenie w zakresie szkoły chorążych dla przewodników 
psów służbowych, zwanych dalej „kandydatami”, 
z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa opiniu-
jąca, zwana dalej „rozmową”. 

2. Celem rozmowy jest ustalenie predyspozycji kandyda-
tów do służby na stanowiskach przewodników psów 
służbowych. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, przesyła się do ko-
mendanta ośrodka szkolenia właściwego w zakresie 
szkolenia przewodników psów służbowych. 

4. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się 
kandydatów spełniających warunki określone w § 15 
ust.1. 

§ 20. 

1. Dyrektor Biura Kadr może wyznaczyć spośród funkcjo-
nariuszy Biura Kadr przedstawiciela, pełniącego funk-
cję obserwatora rozmowy, zwanego dalej „obserwa-
torem rozmowy”, bądź wystąpić z wnioskiem do ko-
mendanta oddziału Straży Granicznej o wyznaczenie 
obserwatora rozmowy. 

2. Obserwator rozmowy nadzoruje prawidłowość działań 
związanych z organizacją i przeprowadzaniem rozmo-
wy. 
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3. Obserwator rozmowy może uczestniczyć we wszelkich 
czynnościach związanych z prowadzeniem, oceną 
i ogłaszaniem wyników rozmowy, w tym ma prawo 
wglądu do dokumentacji wytworzonej w związku z roz-
mową. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą-
cych mieć wpływ na wynik rozmowy, obserwator 
rozmowy informuje o nich komendanta ośrodka szko-
lenia, o którym mowa w § 19 ust. 3, oraz dyrektora 
Biura Kadr. 

5. Dyrektor Biura Kadr podejmuje decyzję w sprawie 
nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4, oraz dal-
szego sposobu postępowania.

6. Po zakończeniu rozmowy obserwator rozmowy przed-
stawia dyrektorowi Biura Kadr opinię, w formie notat-
ki służbowej, na temat przeprowadzonej rozmowy. 

7. Dyrektor Biura Kadr po zapoznaniu się z notatką, o któ-
rej mowa w ust. 6, przekazuje ją kierownikowi komór-
ki organizacyjnej właściwej w sprawach nadzoru 
i kontroli, celem ewentualnego wykorzystania w dzia-
łalności służbowej zawartych w niej ustaleń. 

§ 21. 

1. Rozmowę z kandydatami na szkolenie w zakresie szko-
ły chorążych dla przewodników psów służbowych 
przeprowadza komisja powołana przez komendanta 
ośrodka szkolenia, o którym mowa w § 19 ust. 3, zwa-
na dalej „komisją”. 

2. W skład komisji wchodzą: 
1) przewodniczący komisji; 
2) sekretarz komisji; 
3) członkowie komisji w liczbie co najmniej trzech 

osób, w tym psycholog. 

3. Do składu komisji powołuje się przedstawicieli ośrod-
ka szkolenia, o którym mowa w § 19 ust. 3. 

4. Regulamin pracy komisji opracowany w ośrodku szko-
lenia, o którym mowa w § 19 ust. 3, zatwierdza komen-
dant tego ośrodka. 

§ 22. 

1. Przebieg i wyniki rozmów komisja dokumentuje w for-
mie sprawozdania. 

2. Wyniki rozmów podawane są do wiadomości kandy-
datów niezwłocznie po ich zakończeniu, poprzez 
umieszczenie listy wyników w miejscu ogólnie dostęp-
nym w ośrodku szkolenia, o którym mowa w § 19 ust. 3. 

3. Do wyniku rozmowy oraz jej przebiegu kandydat mo-
że zgłosić pisemne zastrzeżenie w terminie 7 dni od 
dnia ogłoszenia wyników. 

4. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 3, składa się do 
przewodniczącego komisji. 

5. Przewodniczący komisji rozpatruje zastrzeżenie w ter-
minie 3 dni od dnia jego otrzymania. 

6. Przewodniczący komisji udziela kandydatowi pisemnej 
odpowiedzi na zastrzeżenie, której kopię włącza do 
dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych rozmów.

7. Dokumentację, o której mowa w ust. 6, przewodniczą-
cy komisji przedstawia komendantowi ośrodka szko-
lenia, o którym mowa w § 19 ust. 3. 

8. Dokumentacja związana z pracą komisji archiwizowana 
jest w ośrodku szkolenia, o którym mowa w § 19 ust. 3. 

§ 23. 

1. Komendant ośrodka szkolenia, o którym mowa w § 19 
ust. 3, przesyła wyniki rozmów przeprowadzonych 
z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w danej jedno-
stce organizacyjnej, kierownikowi tej jednostki. 

2. Komendant ośrodka szkolenia, o którym mowa w § 19 
ust. 3, przesyła zbiorczą listę wyników rozmów prze-
prowadzonych z funkcjonariuszami dyrektorowi Biura 
Kadr. 

Rozdział 6 

Szkolenie funkcjonariuszy przewidzianych                                    
do objęcia stanowisk w korpusie oficerów 

§ 24. 

1. Funkcjonariusze w służbie stałej, którzy: 
1) posiadają kwalifikacje zawodowe podstawowe albo 

zostali zwolnieni z obowiązku uzyskania kwalifika-
cji podstawowych w rozumieniu przepisów w spra-
wie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifi-
kacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien 
odpowiadać funkcjonariusz na określonym stano-
wisku służbowym; 

2) posiadają kwalifikacje chorążych; 
3) posiadają wykształcenie wyższe co najmniej pierw-

szego stopnia; 
4) legitymują się co najmniej 4 - letnim stażem służby 

w Straży Granicznej; 
5) posiadają pozytywną opinię służbową, aktualną co 

najmniej do dnia rozpoczęcia przeszkolenia specja-
listycznego; 

6) nie są w trakcie odbywania kary dyscyplinarnej i nie 
toczy się wobec nich postępowanie dyscyplinarne; 

7) zajmują stanowiska etatowe oficerów albo są prze-
widziani do mianowania na takie stanowiska w cią-
gu roku od ukończenia przeszkolenia; 

8) uzyskali pozytywną ocenę lekarską o zdolności do 
uczestnictwa w przeszkoleniu specjalistycznym

 – mogą podlegać przeszkoleniu specjalistyczne-
mu do mianowania na pierwszy stopień oficer-
ski Straży Granicznej, zwanemu dalej „przeszko-
leniem”. 

2. Za posiadanie kwalifikacji chorążych, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, uznaje się kwalifikacje określone w prze-
pisach w sprawie przenoszenia do służby w Straży 
Granicznej, w przepisach w sprawie wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim po-
winien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej 
na określonym stanowisku służbowym, oraz w przepi-
sach w sprawie szczegółowego trybu mianowania 
funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej. 

3. Do stażu służby w Straży Granicznej, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 4, zalicza się także okresy służby i pracy 
określone w przepisach w sprawie przenoszenia do 
służby w Straży Granicznej i przepisach w sprawie 
warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawo-
dowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać 
funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym sta-
nowisku służbowym oraz w przepisach w sprawie 
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyję-
cie do służby w Straży Granicznej. 
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4. Do oceny lekarskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 8, 
przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

5. Wynik oceny lekarskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 8, 
zamieszcza się w kwestionariuszu informacyjnym 
funkcjonariusza kierowanego na przeszkolenie. 

6. Wzór kwestionariusza, o którym mowa w ust. 5, okre-
śla załącznik nr 2 do zarządzenia. 

7. Na przeszkolenie mogą zostać skierowani funkcjona-
riusze, którzy: 
1) pozytywnie zakończyli postępowanie kwalifikacyj-

ne, o którym mowa w § 30 ust. 1; 
2) uzyskali stanowisko kierownika komórki organiza-

cyjnej właściwej w sprawach wewnętrznych. 

8. Skierowanie na przeszkolenie może być uzależnione 
od pozytywnej oceny końcowej testu lub badań, 
w przypadku ich zarządzenia przez Komendanta Głów-
nego Straży Granicznej na podstawie art. 39b ust. 3 
ustawy. 

§ 25. 

1. Funkcjonariuszy, o których mowa w § 24 ust. 1, na 
przeszkolenie kieruje kierownik jednostki organizacyj-
nej lub kierownik komórki organizacyjnej, w której 
funkcjonariusz pełni służbę, a w przypadku kierownika 
jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej 
– Komendant Główny Straży Granicznej. 

2. Skierowanie na przeszkolenie następuje w ramach 
określonego limitu miejsc i jest uzależnione od zgody 
Komendanta Głównego Straży Granicznej wyrażonej 
w formie, o której mowa w § 46 ust. 1. 

§ 26. 

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami 
służby, funkcjonariusze: 
1) pełniący służbę na etatowym stanowisku w składzie 

załóg jednostek pływających Straży Granicznej, 
legitymujący się wykształceniem wyższym mor-
skim co najmniej pierwszego stopnia albo 

2) pełniący służbę w składzie załóg jednostek perso-
nelu latającego i wykonujący loty albo 

3) pełniący służbę przy bezpośredniej obsłudze statku 
powietrznego i posiadający licencję mechanika 
obsługi statków powietrznych 

 – mogą zostać skierowani do ośrodka szkolenia 
celem odbycia przeszkolenia z pominięciem 
postępowania kwalifikacyjnego, o którym mo-
wa w § 30 ust. 1. Przepisy § 24 ust. 1, ust. 7 pkt 2 
i ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

2. Funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, na przeszko-
lenie kieruje kierownik jednostki organizacyjnej lub 
kierownik komórki organizacyjnej, w której funkcjona-
riusze pełnią służbę, a w przypadku kierownika jed-
nostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej - Ko-
mendant Główny Straży Graniccznej. 

3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, następuje po 
uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej udzielonej z urzędu albo na pisemny wniosek 
kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej, 
w której funkcjonariusze pełnią służbę, w ramach limi-
tu miejsc określonego na przeszkolenie, o którym 

mowa w § 24 ust. 1. Wniosek składa się za pośrednic-
twem dyrektora Biura Kadr. 

4. Przeszkolenie funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, 
może także odbywać sie w terminach określonych przez 
Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

§ 27. 

1. W zależności od potrzeb służbowych, funkcjonariusze, 
o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, jeżeli posiadają 
wykształcenie wyższe drugiego stopnia, mogą zostać 
skierowani na przeszkolenie bezpośrednio po ukończe-
niu szkolenia podstawowego, z pominięciem postępo-
wania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 30 ust. 1. 

2. Funkcjonariuszy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, 
na przeszkolenie kieruje kierownik jednostki organiza-
cyjnej lub kierownik komórki organizacyjnej, w której 
funkcjonariusze pełnią służbę, a w przypadku kierow-
nika jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyj-
nej - Komendant Główny Straży Granicznej. 

3. Skierowanie, o którym mowa w ust.1, następuje po 
uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej udzielonej z urzędu albo na pisemny wniosek 
kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej, 
w której funkcjonariusze pełnią służbę, poza limitem 
miejsc określonym na przeszkolenie, o którym mowa 
w § 24 ust. 1. Wniosek składa się za pośrednictwem 
dyrektora Biura Kadr. 

4. Przeszkolenie oraz poprzedzające je szkolenie podsta-
wowe dla funkcjonariuszy, o których mowa w § 11 ust. 1 
pkt 3, mogą także odbywać się w terminach określo-
nych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

5. Funkcjonariuszy, którzy zostali skierowani na przeszko-
lenie, o którym mowa w ust. 1, i nie uzyskali pozytyw-
nego wyniku egzaminu kończącego to przeszkolenie, 
kieruje się niezwłocznie na egzamin w zakresie szkoły 
chorążych. Przepisu nie stosuje sie do funkcjonariuszy 
posiadających kwalifikacje chorążych, o których mowa 
w § 24 ust. 2. 

6. W przypadku, gdy wynik egzaminu w zakresie szkoły 
chorążych, o którym mowa w ust. 5, jest: 
1) pozytywny – uznaje się, że funkcjonariusze uzyska-

li kwalifikacje chorążych; 
2) negatywny – funkcjonariuszy kieruje się na egzamin 

w zakresie szkoły podoficerskiej. 

7. Przepisu ust. 6 pkt 2 nie stosuje się do funkcjonariuszy 
posiadających kwalifikacje, o których mowa w § 15 
ust. 2. 

8. W przypadku, gdy wynik egzaminu w zakresie szkoły 
podoficerskiej, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, jest: 
1) pozytywny – uznaje się, że funkcjonariusze uzyska-

li kwalifikacje podoficerskie; 
2) negatywny – funkcjonariuszy kieruje sie na szkole-

nie w zakresie szkoły podoficerskiej, o którym 
mowa w § 12 ust. 1. 

§ 28. 

Rodzaje, zakres oraz sposób prowadzenia przeszko-
lenia określają przepisy w sprawie rodzaju, zakresu oraz 
sposobu prowadzenia przeszkolenia specjalistycznego 
do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży 
Granicznej. 
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Rozdział 7 

Organizacja i tryb naboru funkcjonariuszy                                             
na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania                           
na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej

§ 29. 

1. Funkcjonariusze, o których mowa w § 24 ust. 1, ubie-
gający się o przyjęcie na przeszkolenie, składają proś-
bę o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego:
1) w Komendzie Głównej - do dyrektora Biura Kadr, 

za pośrednictwem kierownika komórki organiza-
cyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę; 

2) w jednostce organizacyjnej - do kierownika jednost-
ki organizacyjnej, za pośrednictwem kierownika 
komórki wewnętrznej, w której funkcjonariusz pełni 
służbę. 

2. Kierownik komórki organizacyjnej oraz kierownik ko-
mórki wewnętrznej składają prośbę o dopuszczeniu do 
postępowania kwalifikacyjnego bezpośrednio do osób, 
o których mowa w ust. 1. 

3. Prośbę, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz składa 
w terminie określonym przez dyrektora Biura Kadr 
w decyzji, o której mowa w § 6 ust. 1. 

4. W prośbie, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz in-
formuje czy spełnia warunki wymagane do odbycia 
przeszkolenia określone w § 24 ust. 1 pkt 1-7. 

5. Kierownik komórki wewnętrznej lub kierownik komór-
ki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, 
dołącza do prośby, o której mowa w ust. 1, informacje 
o spełnieniu przez funkcjonariusza warunków, o których 
mowa w § 24 ust. 1 pkt 6 i 7, oraz o istnieniu potrzeby 
służbowej przeszkolenia funkcjonariusza. 

§ 30. 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej albo dyrektor Biu-
ra Kadr podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia 
funkcjonariuszy do postępowania kwalifikacyjnego, po 
zapoznaniu się z prośbą złożoną przez funkcjonariusza 
oraz oceną komórki organizacyjnej właściwej w spra-
wach osobowych w zakresie spełnienia przez funkcjo-
nariusza warunków wymaganych do odbycia przeszko-
lenia. 

2. Komórka organizacyjna właściwa w sprawach osobo-
wych dokonuje oceny, o której mowa w ust. 1, na 
podstawie informacji zawartych w prośbie funkcjona-
riusza o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyj-
nego oraz informacji, o których mowa w § 29 ust. 5. 

3. W przypadku braku aktualnej opinii służbowej w aktach 
osobowych funkcjonariusza komórka organizacyjna 
właściwa w sprawach osobowych jest zobowiązana do 
poinformowania kierownika komórki organizacyjnej 
lub kierownika komórki wewnętrznej, w której funkcjo-
nariusz pełni służbę, a w przypadku prośby złożonej 
przez kierownika komórki organizacyjnej lub kierowni-
ka komórki wewnętrznej jego przełożonego, o braku 
aktualnej opinii służbowej oraz o skutkach jej niedo-
starczenia. 

§ 31. 

1. Do postępowania kwalifikacyjnego nie dopuszcza się 
funkcjonariuszy w przypadku złożenia prośby po upły-

wie terminiu, o którym mowa w § 29 ust. 3, albo uzy-
skania negatywnej oceny, o której mowa w § 30 ust. 1. 

2. Informację o rozstrzygnięciu w sprawie dopuszczenia 
funkcjonariuszy do udziału w postępowaniu kwalifika-
cyjnym, komórka organizacyjna właściwa w sprawach 
osobowych przekazuje niezwłocznie kierownikowi 
komórki organizacyjnej lub kierownikowi komórki 
wewnętrznej, w których funkcjonariusze pełnią służbę, 
celem zapoznania ich z podjętym rozstrzygnięciem. 

3. Negatywne rozstrzygnięcie w sprawie, o której mowa 
w ust. 2, powinno zawierać uzasadnienie przyczyn 
jego podjęcia. 

4. Na rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 3, funkcjo-
nariusze mogą wnieść zastrzeżenie, do kierownika 
jednostki organizacyjnej, a w Komendzie Głównej do 
dyrektora Biura Kadr, w terminie 7 dni od daty zapo-
znania się z tym rozstrzygnięciem. 

5. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżenia, o którym mowa 
w ust. 4, kierownik jednostki organizacyjnej albo dy-
rektor Biura Kadr informuje pisemnie funkcjonariuszy 
w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. 

6. Funkcjonariuszy dopuszczonych do postępowania 
kwalifikacyjnego kierownik jednostki organizacyjnej 
lub kierownik komórki organizacyjnej, w której funk-
cjonariusze pełnią służbę, kieruje do ośrodka szkolenia 
właściwego w zakresie prowadzonego postępowania 
kwalifikacyjnego. 

7. Komórka organizacyjna właściwa w sprawach osobo-
wych jest zobowiązana do uzupełnienia, w zakresie 
swojej właściwości, kwestionariusza informacyjnego, 
o którym mowa w § 24 ust. 5, oraz przesłania go do 
komendanta ośrodka szkolenia prowadzącego postę-
powanie kwalifikacyjne. 

8. Dokumentacja funkcjonariuszy niedopuszczonych do 
udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest archiwi-
zowana, w zależności od miejsca pełnienia przez nich 
służby, w Komendzie Głównej albo jednostkach orga-
nizacyjnych. 

§ 32. 

1. Dyrektor Biura Kadr w decyzji, o której mowa w § 6 
ust. 1, wyznacza corocznie ośrodki szkolenia właściwe 
w zakresie prowadzenia postępowania kwalifikacyjne-
go. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor 
Biura Kadr może, do prowadzenia całości lub części 
postępowania kwalifikacyjnego, wyznaczyć oddział 
Straży Granicznej. 

3. Terminy rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, 
o których mowa w § 6 ust. 1, dyrektor Biura Kadr okre-
śla po upływie co najmniej 4 tygodni od wyznaczone-
go terminu przesyłania do ośrodków szkolenia kwe-
stionariuszy funkcjonariuszy ubiegających się o odby-
cie przeszkolenia. 

§ 33. 

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza powołana 
przez Komendanta Głównego Straży Granicznej komi-
sja kwalifikacyjna, zwana dalej „komisją”.

2. W skład komisji wchodzą: 
1) przewodniczący komisji; 
2) dwóch zastępców przewodniczącego komisji; 
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3) sekretarz komisji; 
4) członkowie komisji w liczbie co najmniej dziesięciu 

osób. 

3. Dyrektor Biura Kadr w porozumieniu z komendantami 
ośrodków szkolenia opracuje regulamin prac komisji. 

4. Regulamin pracy komisji określa w szczególności: 
1) szczegółowe zadania komisji; 
2) rodzaj dokumentacji wykorzystywanej na potrzeby 

dokumentowania prac komisji oraz wyników uzy-
skanych przez kandydatów. 

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, zatwierdza Ko-
mendant Główny Straży Granicznej. 

6. Przewodniczący komisji określa terminy prac komisji, 
uwzględniając terminy prowadzenia postępowania 
określone w decyzji dyrektora Biura Kadr, o której 
mowa w § 6 ust. 1. 

7. Przewodniczący komisji, w zależności od potrzeb, mo-
że wyznaczyć ze składu komisji zespoły do wykonania 
określonych czynności wynikających z regulaminu prac 
komisji. 

§ 34. 

1. Dyrektor Biura Kadr, za zgodą Komendanta Głównego 
Straży Granicznej, każdorazowo przed przeprowadze-
niem postępowania kwalifikacyjnego wyznacza spo-
śród funkcjonariuszy Komendy Głównej przedstawi-
ciela Komendanta Głównego Straży Granicznej, peł-
niącego funkcję obserwatora postępowania kwalifika-
cyjnego, zwanego dalej „obserwatorem postępowa-
nia”. 

2. Obserwator postępowania nadzoruje prawidłowość 
działań związanych z organizacją i przeprowadzaniem 
postępowania kwalifikacyjnego. 

3. Obserwator postępowania może uczestniczyć we 
wszelkich czynnościach związanych z prowadzeniem, 
oceną i ogłaszaniem wyników testów oraz sesji ćwiczeń 
z zakresu „Centrum Oceniania” (Assessment Center) 
realizowanych w ramach postępowania kwalifikacyj-
nego, w tym ma prawo wglądu do dokumentacji wy-
tworzonej w trakcie jego przeprowadzania. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą-
cych mieć wpływ na wynik postępowania kwalifikacyj-
nego, obserwator postępowania niezwłocznie infor-
muje o nich przewodniczącego komisji, a następnie 
Komendanta Głównego Straży Granicznej za pośred-
nictwem dyrektora Biura Kadr.

5. O decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej 
dotyczącej nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4, 
oraz dalszego sposobu postępowania, dyrektor Biura 
Kadr informuje przewodniczącego komisji i obserwa-
tora postępowania. 

6. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego obser-
wator postępowania przedstawia Komendantowi 
Głównemu Straży Granicznej za pośrednictwem dy-
rektora Biura Kadr opinię, w formie notatki służbowej, 
na temat przeprowadzonego postępowania kwalifika-
cyjnego. 

7. Notatkę, o której mowa w ust. 6, po zapoznaniu się 
przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, dy-
rektor Biura Kadr przekazuje kierownikowi komórki 
organizacyjnej właściwej w sprawach nadzoru i kon-
troli, celem ewentualnego wykorzystania w działalno-
ści służbowej. 

§ 35. 

1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z: 
1) pisemnych testów: 

a)  oceny predyspozycji do posiadania kompetencji 
kierowniczych, 

b)  kompetencji językowych; 
2) sesji ćwiczeń w ramach ,,Centrum Oceniania” (As-

sessment Center). 

2. Test oceny predyspozycji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 
lit. a, jest opracowany przez podmiot zewnętrzny na 
potrzeby Straży Granicznej. 

3. Test kompetencji językowych, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1 lit. b, jest opracowywany na każde postępowanie 
kwalifikacyjne przez ośrodek szkolenia właściwy w za-
kresie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. 

4. Założenia do ćwiczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
są opracowane przez podmiot zewnętrzny na potrzeby 
Straży Granicznej. 

§ 36. 

1. Celem testu oceny predyspozycji do posiadania kom-
petencji kierowniczych, zwanego dalej „testem predys-
pozycji”, jest określenie poziomu dopasowania funk-
cjonariusza w dziedzinie wiedzy i postaw do profilu 
kompetencyjnego pierwszego stanowiska oficerskiego 
określonego w opracowaniu, o którym mowa w ust. 2. 

2. Zakres kompetencji, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1 
lit. a, oraz opis pożądanego ich poziomu określa opra-
cowanie ,,Opis i profil kompetencyjny pierwszego 
stanowiska oficerskiego Straży Granicznej’’ znajdujące 
się w ośrodkach szkolenia.

3. Test predyspozycji składa się z zestawu 60 zadań, na 
których wykonanie przeznacza się 60 minut. 

4. Zadania zawierają opis sytuacji oraz trzy możliwe spo-
soby działania. Kandydat wybiera zachowanie opty-
malne oraz najmniej efektywne w danej sytuacji. 

5. Ocenie w teście predyspozycji podlega 12 kompetencji 
określonych w opracowaniu, o którym mowa w ust. 2. 
Każdą z kompetencji bada się odpowiedzią na 5 pytań. 

6. Wynik testu predyspozycji stanowi wyrażony w pro-
centach ogólny poziom dopasowania funkcjonariusza 
do profilu kompetencyjnego pierwszego stanowiska 
oficerskiego, określonego w opracowaniu, o którym 
mowa w ust. 2. 

7. Warunkiem zaliczenia testu predyspozycji jest uzyska-
nie co najmniej 85 procent poziomu dopasowania do 
profilu kompetencyjnego pierwszego stanowiska ofi-
cerskiego, określonego w opracowaniu, o którym 
mowa w ust. 2. 

8. Niezaliczenie testu predyspozycji przerywa postępo-
wanie kwalifikacyjne dotyczące danego funkcjonariu-
sza. 

§ 37. 

1. Funkcjonariusze, którzy zaliczyli test predyspozycji 
przystępują do testu kompetencji językowych, zwane-
go dalej „testem kompetencji”, obejmującego pytania 
potwierdzające znajomość języka angielskiego. 

2. Test kompetencji polega na ustaleniu poziomu znajo-
mości przez funkcjonariuszy języka angielskiego we-
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dług Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języ-
kowego. Test składa się z zestawu 40 zadań, na których 
wykonanie przeznacza się 45 minut. 

3. Każda prawidłowa odpowiedź oceniania jest na 1 pkt.
Maksymalnie funkcjonariusz może uzyskać 40 punk-
tów. 

4. Warunkiem zaliczenia testu kompetencji jest uzyskanie 
co najmniej 11 punktów. 

5. Uzyskanie liczby punktów określonej w ust. 4, uznaje 
się za równoznaczne ze znajomością języka angielskie-
go odpowiadającą poziomowi A1 według Europejskie-
go Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

6. Niezaliczenie testu kompetencji przerywa postępowa-
nie kwalifikacyjne dotyczące danego funkcjonariusza. 

§ 38. 

1. W przypadku uzyskania przez funkcjonariuszy z testu 
kompetencji co najmniej 35 punktów, uczestniczą oni 
w teście kompetencji komunikacji językowej, zwanym 
dalej „testem komunikacji”. 

2. Celem testu komunikacji jest ustalenie, na podstawie 
losowo wybranego zestawu pytań, umiejętności for-
mułowania przez funkcjonariusza wypowiedzi ustnych 
w języku angielskim, w stopniu odpowiadającym po-
ziomowi B1 według Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego. 

3. Pozytywna ocena z testu komunikacji, potwierdzająca 
znajomość języka angielskiego w stopniu, o którym 
mowa w ust. 2, oraz uzyskanie co najmniej 35 punktów 
z testu kompetencji stanowi podstawę do zwolnienia 
funkcjonariuszy z uczestnictwa w programowych zaję-
ciach z języka angielskiego, w przypadku zakwalifiko-
wania ich do udziału w przeszkoleniu. 

4. Nieuzyskanie z testu komunikacji oceny potwierdzają-
cej znajomość języka angielskiego w stopniu, o którym 
mowa w ust. 2, nie przerywa postępowania kwalifika-
cyjnego dotyczącego danego funkcjonariusza i nie 
wpływa na jego wynik. 

§ 39. 

1. Funkcjonariusze, którzy zaliczyli test predyspozycji oraz 
test kompetencji, przystępują do sesji ćwiczeń w ra-
mach „Centrum Oceniania” (Assessment Center), 
zwanej dalej „sesją ćwiczeń”. 

2. Celem sesji ćwiczeń jest dokonanie oceny kompetencji 
kierowniczych funkcjonariuszy, poprzez obserwację ich 
zachowań podczas 9 ćwiczeń przeprowadzonych w cza-
sie 8 godzin. 

3. Sesja ćwiczeń odnosi się do zakresu kompetencji kie-
rowniczych określonych w opracowaniu, o którym 
mowa w § 36 ust. 2. 

4. Ujęte w opracowaniu, o którym mowa w § 36 ust. 2, 
kompetencje sprawdzane są u funkcjonariuszy co 
najmniej dwukrotnie podczas sesji ćwiczeń. 

5. Ocenie podlega dziesięć kompetencji kierowniczych. 

6. Ocena funkcjonariuszy podczas wykonywania ćwiczeń 
wyrażana jest w pięciostopniowej skali punktowej, od 
1 do 5, w której 1 oznacza brak zachowań wskazujących 
na posiadanie danej kompetencji, a 5 posiadanie kom-
petencji na poziomie eksperckim. 

7. Ocena każdej kompetencji wyraża się średnią arytme-
tyczną punktów przyznawanych funkcjonariuszom za 

zachowania zaobserwowane podczas ćwiczeń, w któ-
rych dana kompetecja była oceniana.

8. Wynik sesji ćwiczeń wyraża się sumą punktów uzyska-
nych za poszczególne kompetencje, podaną z dokład-
nością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Warunkiem zaliczenia sesji ćwiczeń jest uzyskanie 
sumy co najmniej 20 punktów. 

§ 40. 

1. Wyniki uzyskane przez funkcjonariuszy w postępowa-
niu kwalifikacyjnym, podawane są do wiadomości 
funkcjonariuszy po zakończeniu każdego testu lub 
sesji ćwiczeń, o których mowa w § 35 ust. 1, poprzez 
umieszczenie wyników w miejscu ogólnie dostępnym 
jednostki organizacyjnej właściwej w zakresie prowa-
dzonego postępowania kwalifikacyjnego. 

2. W przypadku sesji ćwiczeń, wyniki uzyskane przez 
funkcjonariuszy są przesyłane dodatkowo przez jed-
nostkę organizacyjną, o której mowa w ust. 1, do ko-
mórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobo-
wych jednostki organizacyjnej albo Komendy Głównej, 
w zależności od miejsca pełnienia służby przez funk-
cjonariuszy. 

§ 41. 

1. Przed rozpoczęciem testów i sesji ćwiczeń przewodni-
czący komisji, o którym mowa w § 33 ust. 2 pkt 1, lub 
upoważniona przez niego osoba wchodząca w skład 
komisji, informuje funkcjonariuszy o warunkach orga-
nizacyjnych przeprowadzanego testu lub sesji ćwiczeń, 
zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi 
lub wykonywanych czynności i trybie wnoszenia za-
strzeżeń do wyników testów lub sesji ćwiczeń oraz ich 
przebiegu. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusze 
mogą zgłaszać na bieżąco do członków komisji lub 
obserwatora. 

3. Funkcjonariusze, którzy w czasie testów lub sesji ćwi-
czeń, o których mowa w § 35 ust. 1, posługują się 
materiałami innymi, niż dostarczone przez komisję, 
zakłócają przebieg tych testów lub sesji ćwiczeń, poro-
zumiewają się w trakcie testów z osobami innymi niż 
przewodniczący komisji lub upoważnione przez niego 
osoby są wykluczani z dalszego postępowania kwali-
fikacyjnego. 

4. Funkcjonariusze wykluczeni z postępowania kwalifika-
cyjnego opuszczają pomieszczenia, w których przepro-
wadzane są testy lub sesja ćwiczeń, o których mowa 
w § 35 ust. 1, oraz zwracają otrzymane od komisji 
materiały. 

5. W czasie testów oraz sesji ćwiczeń, o których mowa 
w § 35 ust. 1, przewodniczący komisji lub upoważnio-
ne przez niego osoby mogą, w wyjątkowych przypad-
kach uzasadnionych stanem zdrowia funkcjonariuszy, 
wyrazić zgodę na opuszczenie przez nich pomieszcze-
nia, w którym przeprowadzany jest test lub sesja ćwi-
czeń. 

6. Na czas nieobecności funkcjonariusze przekazują ko-
misji otrzymane materiały. Po powrocie funkcjonariu-
szy nie jest doliczany dodatkowy czas na rozwiązanie 
testów oraz udział w sesji ćwiczeń, o których mowa 
w § 35 ust. 1.
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7. Jeżeli funkcjonariusze nie wrócą do pomieszczenia, 
w którym przeprowadzany jest test lub sesja ćwiczeń, 
o których mowa w § 35 ust. 1, w czasie ich trwania, 
uznaje się, że zakończyli oni test lub sesję ćwiczeń 
z chwilą upływu określonego czasu ich prowadzenia. 

§ 42. 

1. Testy, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1, przeprowa-
dza się w warunkach umożliwiających funkcjonariu-
szom samodzielną pracę. 

2. Testy, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1, przeprowa-
dzane są przy użyciu komputera. Funkcjonariusze 
wpisują swoje imię i nazwisko na elektroniczną wersję 
arkusza odpowiedzi. 

3. W przypadkach, gdy niemożliwe jest przeprowadzanie 
testów, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1, przy użyciu 
komputera, przewodniczący komisji podejmuje decyzję 
o przeprowadzeniu testów w formie pisemnej, z zacho-
waniem anonimowości. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, funkcjonariusze 
otrzymują zestawy pytań i arkusze odpowiedzi opa-
trzone pieczęcią ośrodka szkolenia, w którym przepro-
wadzane jest postępowanie kwalifikacyjne. Komisja 
kwalifikacyjna uwzględnia jedynie odpowiedzi udzie-
lone na arkuszach opatrzonych pieczęcią ośrodka 
szkolenia. 

5. Funkcjonariusze oznaczają otrzymany arkusz odpowie-
dzi wpisując wylosowany przez siebie numer kodowy. 
Indywidualne losowanie numeru kodowego następu-
je bezpośrednio przed rozpoczęciem testów, o których 
mowa w § 35 ust. 1 pkt 1. 

6. Rozkodowanie arkuszy odpowiedzi następuje po ich 
sprawdzeniu i dokonaniu oceny odpowiedzi. Rozkodo-
wania dokonują osoby wchodzące w skład komisji, 
które nie uczestniczyły w przeprowadzaniu pisemnych 
testów i sprawdzeniu arkuszy odpowiedzi. 

§ 43. 

1. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku postępo-
wania kwalifikacyjnego dla funkcjonariuszy ubiegają-
cych się o przyjęcie na przeszkolenie jest zaliczenie 
testów oraz sesji ćwiczeń, o których mowa w § 35 ust. 1. 

2. Po zakończeniu testów oraz sesji ćwiczeń, o których 
mowa w § 35 ust 1, komisja ustala odrębnie dla każdej 
jednostki organizacyjnej i Komendy Głównej listę wy-
ników uzyskanych przez funkcjonariuszy w postępo-
waniu kwalifikacyjnym. 

3. Funkcjonariuszy umieszcza się na liście, o której mowa 
w ust. 2, w kolejności wynikającej z wartości uzyska-
nego wyniku sesji ćwiczeń, w porządku malejącym. 

4. W przypadku uzyskania przez funkcjonariuszy jedna-
kowej wartości wyników sesj ćwiczeń, o kolejności 
miejsc na liście, o której mowa w ust. 2, decyduje 
wynik testu predyspozycji, a w przypadku takiej samej 
wartości wyniku tego testu, większa liczba punktów 
uzyskanych z testu kompetencji. 

5. W przypadku braku możliwości ustalenia kolejności na 
liście, o której mowa w ust. 2, na podstawie wyników 
wymienionych w ust. 4, decyzję o ustaleniu miejsca 
funkcjonariusza na tej liście podejmuje przewodniczą-
cy komisji, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki 
organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, 

a w przypadku funkcjonariuszy pełniących służbę 
w Komendzie Głównej, dyrektor Biura Kadr. 

6. Dyrektor Biura Kadr wyraża opinię, o której mowa 
w ust. 5, po konsultacji z kierownikiem komórki orga-
nizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę. 

7. Listy, o których mowa w ust. 2, przewodniczący komi-
sji przesyła dyrektorowi Biura Kadr oraz kierownikom 
jednostek organizacyjnych, w których funkcjonariusze 
pełnią służbę i umieszcza niezwłocznie na stronie in-
tranetowej ośrodka szkolenia, w którym prowadzone 
jest postępowanie kwalifikacyjne. 

8. Z listami, o których mowa w ust. 2, dyrektor Biura Kadr 
i kierownicy jednostek organizacyjnych zapoznają za-
interesowanych funkcjonariuszy. 

§ 44. 

1. Funkcjonariusze mogą wnieść do przewodniczącego 
komisji, w terminie 5 dni od dnia zapoznania się z listą, 
o której mowa w § 43 ust. 2, pisemne zastrzeżenie do 
wyników postępowania kwalifikacyjnego, za pośred-
nictwem kierownika jednostki organizacyjnej, który 
powiadamia o tym fakcie Biuro Kadr, a w przypadku 
funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głów-
nej za pośrednictwem dyrektora Biura Kadr. 

2. Przewodniczący komisji rozpatruje wniesione przez 
funkcjonariuszy zastrzeżenie w terminie 5 dni od dnia 
jego otrzymania. 

3. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżenia przewodniczący 
komisji informuje pisemnie funkcjonariuszy, za pośred-
nictwem odpowiednio dyrektora Biura Kadr albo kie-
rownika jednostki organizacyjnej, w zależności od 
miejsca pełnienia przez nich służby. 

4. Informację, o której mowa w ust. 3, dotyczącą funkcjo-
nariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyj-
nych, przewodniczący komisji przesyła jednocześnie 
dyrektorowi Biura Kadr. 

§ 45. 

1. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego następu-
je po upływie terminów przewidzianych na wniesienie 
i rozpatrzenie zastrzeżenia, o którym mowa w § 44.

2. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego 
przewodniczący komisji sporządza protokół, w którym 
zamieszcza informacje o przebiegu postępowania 
kwalifikacyjnego, wniesionych przez kandydatów za-
strzeżeniach i sposobie ich rozpatrzenia. Przewodniczą-
cy komisji przesyła protokół Komendantowi Głównemu 
Straży Granicznej, za pośrednictwem dyrektora Biura 
Kadr. 

3. W przypadku wprowadzenia zmian w listach, o których 
mowa w § 43 ust. 2, przewodniczący komisji dołącza 
do protokołu listy po dokonanych zmianach. Przepisy 
§ 43 ust. 7-8 stosuje się odpowiednio. 

§ 46. 

1. Dyrektor Biura Kadr na podstawie informacji o speł-
nieniu warunku określonego w § 24 ust. 8 oraz proto-
kołu, o którym mowa w § 45 ust. 2, przygotowuje 
projekt listy funkcjonariuszy przewidywanych do 
udziału w przeszkoleniu, który przedkłada Komendan-
towi Głównemu Straży Granicznej celem zatwierdzenia. 
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2. Dyrektor Biura Kadr zatwierdzoną przez Komendanta 
Głównego Straży Granicznej listę funkcjonariuszy za-
kwalifikowanych na przeszkolenie przesyła właściwym 
kierownikom jednostek organizacyjnych lub komórek 
organizacyjnych celem skierowania funkcjonariuszy do 
odbycia przeszkolenia. 

3. Listę funkcjonariuszy zakwalifikowanych na przeszko-
lenie przesyła się także komendantowi ośrodka szko-
lenia realizującego przeszkolenie. 

Rozdział 8 

Doskonalenie zawodowe 

§ 47. 

1. Doskonalenie centralne organizują i prowadzą ośrodki 
szkolenia w formie szkoleń specjalistycznych i kursów 
doskonalących. 

2. Szkolenie specjalistyczne ma na celu uzyskanie przez 
funkcjonariuszy i pracowników kwalifikacji niezbęd-
nych do wykonywania zadań na przewidywanym do 
objęcia stanowisku służbowym. 

3. Kurs doskonalący ma na celu aktualizowanie i rozsze-
rzanie przez funkcjonariuszy i pracowników kwalifika-
cji zawodowych przydatnych do wykonywania zadań 
na zajmowanym stanowisku służbowym. 

4. Doskonalenie, o którym mowa w ust. 1, może być or-
ganizowane i prowadzone także w oddziałach Straży 
Granicznej lub komórkach organizacyjnych, w przypad-
ku gdy dotyczy szkoleń lub kursów, których specyfika, 
rodzaj, forma lub wymagania organizacyjne uzasad-
niają jego realizację w miejscu innym niż ośrodek 
szkolenia.

5. Doskonalenie, o którym mowa w ust. 1, może być 
także realizowane poza Strażą Graniczną, w tym w wy-
specjalizowanych ośrodkach i instytucjach krajowych, 
zagranicznych lub międzynarodowych. 

6. Zajęcia w ramach doskonalenia centralnego, organi-
zowanego w miejscach, o których mowa w ust. 1, 4 i 5, 
mogą prowadzić funkcjonariusze i pracownicy różnych 
jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyj-
nych, a w przypadkach uzasadnionych tematyką szko-
lenia specjalistycznego albo kursu doskonalącego, 
także osoby spoza Straży Granicznej. 

§ 48. 

1. Doskonalenie centralne, prowadzi się na podstawie 
rocznego harmonogramu doskonalenia centralnego, 
zwanego dalej „harmonogramem doskonalenia”. 

2. Projekt harmonogramu doskonalenia, określającego 
terminy, miejsce realizacji szkoleń specjalistycznych 
i kursów doskonalących oraz limity przyznanych miejsc 
sporządza się w ośrodku szkolenia, w terminie do dnia 
30 listopada roku poprzedzającego rok, na który spo-
rządzany jest harmonogram doskonalenia. 

3. Projekt harmonogramu doskonalenia uwzględnia po-
trzeby jednostek organizacyjnych i Komendy Głównej, 
przesłane do ośrodka szkolenia w terminie do dnia 
31 października roku poprzedzającego rok, na który jest 
sporządzony harmonogram doskonalenia oraz możli-
wości ośrodka szkolenia w zakresie organizacji i pro-
wadzenia doskonalenia centralnego. 

4. Projekt harmonogramu doskonalenia zatwierdza ko-
mendant ośrodka szkolenia w terminie do dnia 15 grud-
nia roku poprzedzającego rok, na który jest sporządza-
ny harmonogram doskonalenia, po uzgodnieniu 
z kierownikami komórek organizacyjnych właściwych 
w zakresie tematyki szkolenia specjalistycznego albo 
kursu doskonalącego oraz dyrektorem Biura Kadr. 

5. Do korekt harmonogramu doskonalenia przepis ust. 4 
stosuje się odpowiednio. 

§ 49. 

Kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa 
w § 48 ust. 4, może wyznaczyć spośród podległych mu 
funkcjonariuszy lub pracowników osobę odpowiedzialną 
za koordynowanie spraw związanych z organizowaniem 
doskonalenia centralnego, a w szczególności za: 

1) określenie rodzajów szkoleń specjalistycznych i kursów 
doskonalących niezbednych do zapewnienia właściwej 
realizacji zadań Straży Granicznej; 

2) współpracę z ośrodkami szkolenia w zakresie opraco-
wywania i realizacji programów szkoleń specjalistycz-
nych i kursów doskonalących; 

3) dokonanie rozdziału limitów na szkolenia specjalistycz-
ne i kursy doskonalące, na podstawie zgłoszonych 
przez jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne 
potrzeb szkoleniowych w tym zakresie.

§ 50. 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej lub komórki orga-
nizacyjnej, w której prowadzi się doskonalenie central-
ne sporządza i przedkłada dyrektorowi Biura Kadr co-
rocznie, w terminie do końca stycznia danego roku, 
sprawozdanie z realizacji doskonalenia centralnego za 
rok poprzedni. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno za-
wierać w szczególności informacje o rodzaju i tematy-
ce zrealizowanych szkoleń specjalistycznych i kursów 
doskonalących oraz liczbie funkcjonariuszy i pracow-
ników objętych doskonaleniem centralnym. 

§ 51. 

1. Doskonalenie lokalne jest organizowane i prowadzone 
przez jednostki organizacyjne lub komórki wewnętrzne, 
w szczególności w formie zajęć teoretycznych i prak-
tycznych, mających na celu: 
1) aktualizowanie kwalifikacji zawodowych przez 

funkcjonariuszy i pracowników w zakresie niezbęd-
nym do wykonywania zadań i czynności na zajmo-
wanym stanowisku służbowym; 

2) utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej oraz 
umiejętności strzeleckich funkcjonariuszy. 

2. Tematyka poszczególnych zajęć teoretycznych i prak-
tycznych powinna uwzględniać potrzeby szkoleniowe 
poszczególnych jednostek organizacyjnych lub komó-
rek wewnętrznych, dotyczące szkolenia funkcjonariuszy 
i pracowników oraz zalecenia zgłaszane przez komórki 
organizacyjne w zakresie tematyki wynikającej ze spra-
wowanego przez nie nadzoru. 

3. W uzasadnionych przypadkach doskonalenie lokalne 
może być zorganizowane i przeprowadzone jako wspól-
ne zajęcia kilku jednostek organizacyjnych lub komórek 
wewnętrznych. 
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4. Do prowadzenia zajęć w ramach doskonalenia lokal-
nego, kierownik jednostki organizacyjnej lub komórki 
wewnętrznej wyznacza, spośród podległych funkjona-
riuszy i pracowników, osoby posiadające wymaganą 
wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie, a gdy wy-
magają tego odrębne przepisy, stosowne uprawnienia. 

5. Zajęcia w ramach doskonalenia lokalnego mogą pro-
wadzić funkcjonariusze i pracownicy innych jednostek 
organizacyjnych lub komórek organizacyjnych, niż te, 
w których prowadzone jest doskonalenie lokalne, 
a w przypadkach uzasadnionych tematyką, także osoby 
spoza Straży Granicznej. 

6. Doskonalenie lokalne prowadzone jest w oparciu o po-
siadaną lub wynajętą bazę szkoleniową. 

§ 52. 

1. Doskonalenie lokalne prowadzi się na podstawie mie-
sięcznego planu doskonalenia lokalnego.

2. Plan doskonalenia, o którym mowa w ust. 1, sporzą-
dzony dla jednostki organizacyjnej albo dla poszcze-
gólnych komórek wewnętrznych zatwierdza kierownik 
tej jednostki organizacyjnej lub upoważniony przez 
niego funkcjonariusz. 

3. Plan doskonalenia, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza 
się nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, na który został sporządzony plan doskonale-
nia. 

4. Zmiany miesięcznego planu doskonalenia dokonuje 
się w formie pisemnego aneksu. Przepis ust. 2 stosuje 
się odpowiednio. 

5. Dokumentowanie doskonalenia lokalnego określa 
załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 53. 

1. Doskonalenie lokalne realizowane jest, z zastrzeżeniem 
ust. 2, w godzinach służby lub pracy, w ramach obo-
wiązującego funkcjonariuszy i pracowników wymiaru 
czasu służby lub pracy. 

2. Doskonalenie lokalne obejmujące zajęcia wychowania 
fizycznego albo szkolenia strzeleckiego dla funkcjona-
riuszy może być organizowane poza godzinami służby, 
w czasie określonym przez osobę, o której mowa w § 52 
ust. 2. Czas doskonalenia lokalnego realizowanego 
poza godzinami służby wchodzi w czas służby funkcjo-
nariuszy. 

3. Doskonalenie lokalne realizowane jest dla wszystkich 
funkcjonariuszy w wymiarze co najmniej pięciu godzin 
lekcyjnych w kwartale, z wyłączeniem godzin zajęć, 
o których mowa w ust. 4 i 5. 

4. Wymiar godzin zajęć wychowania fizycznego oraz za-
kres i rodzaj tych zajęć określają odrębne przepisy. 

5. Wymiar godzin szkolenia strzeleckiego oraz rodzaj 
prowadzonych zajęć określają przepisy w sprawie 
strzelań w Straży Granicznej. 

6. Godzina lekcyjna, o której mowa w ust. 3, trwa 45 
minut. W uzasadnionych przypadkach godzina lekcyjna 
może trwać od 30 do 60 minut. 

7. Wymiar godzin, o którym mowa w ust. 3, może ulec 
zmianie w przypadkach uzasadnionych potrzebami 
służby, związanych z koniecznością zapewnienia wła-
ściwego toku służby w jednostce organizacyjnej albo 

komórce wewnętrznej. Decyzję w sprawie zmiany 
wymiaru godzin doskonalenia lokalnego podejmuje 
osoba, o której mowa w § 52 ust. 2. 

8. Wymiar godzin i zakres doskonalenia lokalnego pra-
cowników określa kierownik jednostki organizacyjnej, 
stosownie do występujących potrzeb szkoleniowych. 

§ 54. 

1. W przypadku potrzeby zorganizowania doskonalenia 
lokalnego w komórkach organizacyjnych, decyzje 
o przeprowadzeniu takiego doskonalenia, podejmuje 
kierownik komórki organizacyjnej, określając wymiar 
godzin tego doskonalenia. Do organizacji i prowadze-
nia doskonalenia lokalnego w komórkach organizacyj-
nych przepis § 51 stosuje sie odpowiednio. 

2. Doskonalenie lokalne w zakresie zajęć z wychowania 
fizycznego i szkolenia strzeleckiego w Komendzie 
Głównej organizuje dyrektor Biura Kadr na zasadach 
określonych w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 4 
i 5. 

3. Doskonalenie lokalne, o którym mowa w ust. 1, pro-
wadzi się na podstawie sporządzonego na potrzeby 
danego przedsięwzięcia planu doskonalenia, zatwier-
dzanego przez kierownika komórki organizacyjnej. 

4. Plan doskonalenia, o którym mowa w ust. 3, określa 
w szczególności: temat, szczegółowe zagadnienia, 
formę lub metodę właściwą do prowadzenia zajęć, czas 
i miejsce realizacji zajęć, warunki bezpieczeństwa oraz 
sposób zaliczenia, osoby prowadzące zajęcia oraz 
liczbę uczestników. 

§ 55. 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik 
komórki organizacyjnej prowadzącej doskonalenie 
lokalne sporządza i przedkłada dyrektorowi Biura Kadr 
corocznie, sprawozdanie z realizacji doskonalenia lo-
kalnego za dany rok, do końca stycznia roku następu-
jącego po okresie sprawozdawczym. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno za-
wierać w szczególności dane dotyczące: 
1) liczby zajęć zrealizowanych w ramach doskonalenia 

lokalnego, ich tematyki, liczby godzin lekcyjnych 
oraz liczby funkcjonariuszy i pracowników objętych 
doskonaleniem lokalnym; 

2) zajęć przeprowadzonych w ramach doskonalenia 
lokalnego wspólnie z podmiotami, z którymi Straż 
Graniczna współpracuje na mocy odrębnych prze-
pisów lub porozumień, ze wskazaniem podmiotu 
prowadzącego szkolenie lub podmiotu, na rzecz 
którego szkolenie zostało zrealizowane, tematyki, 
ilości godzin lekcyjnych, liczby funkcjonariuszy 
i pracowników objętych doskonaleniem lokalnym, 
oraz obiektu, w którym przedsięwzięcia zostały 
zrealizowane. 

§ 56. 

1. Doskonalenie zewnętrzne jest organizowane i prowa-
dzone przez podmioty spoza Straży Granicznej na 
potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Komendy 
Głównej lub jednostek organizacyjnych, w zakresie, 
w którym nie jest możliwe zaspokojenie potrzeb szko-
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leniowych w ramach doskonalenia centralnego lub 
lokalnego.

2. Doskonalenie, o którym mowa w ust. 1, ma na celu 
aktualizowanie lub nabycie nowych kwalifikacji zawo-
dowych przez funkconariuszy i pracowników w zakre-
sie niezbędnym do wykonywania zadań i czynności na 
zajmowanym stanowisku służbowym. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik 
komórki organizacyjnej sporządza i przedkłada dyrek-
torowi Biura Kadr corocznie, sprawozdanie z udziału 
w doskonaleniu zewnętrznym za dany rok, do końca 
stycznia roku następującego po okresie sprawozdaw-
czym. 

4. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia 
się: 
1) tematykę doskonalenia zewnętrznego; 
2) podmiot prowadzący doskonalenie zewnętrzne; 
3) liczbę funkcjonariuszy lub pracowników objętych 

doskonaleniem zewnętrznym. 

§ 57. 

1. Na doskonalenie centralne i zewnętrzne kieruje kierow-
nik jednostki organizacyjnej lub kierownik komórki 
organizacyjnej, w której funkcjonariusz lub pracownik 
pełni służbę lub jest zatrudniony, a w przypadku kie-
rownika jednostki organizacyjnej lub komórki organi-
zacyjnej - Komendant Główny Straży Granicznej. 

2. Do udziału w doskonaleniu centralnym i zewnętrznym 
mogą zostać skierowane osoby, których zakres obo-
wiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku lub 
przewidywanym do objęcia, jest związany z tematyką 
doskonalenia. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach skierowanie 
do udziału w doskonaleniu zewnętrznym może być 
uzależnione od zgody Komendanta Głównego Straży 
Granicznej. 

4. Skierowanie funkcjonariuszy i pracowników na szko-
lenia lub kursy w wyspecjalizowanych ośrodkach za-
granicznych wymaga zgody Komendanta Głównego 
Straży Granicznej. 

5. Wnioski o zakwalifikowanie kandydatów na szkolenia 
lub kursy, o których mowa w ust. 4, kierownicy jedno-
stek organizacyjnych lub kierownicy komórek organi-
zacyjnych przedstawiają Komendantowi Głównemu 
Straży Granicznej za pośrednictwem dyrektora Biura 
Kadr. 

§ 58. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształ-
cenia ogólnego na uczelniach wyższych odbywa się na 
warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

Rozdział 9 

Zawieszanie w prawach słuchacza i odwoływanie                         
z udziału w szkoleniach 

§ 59. 

1. Funkcjonariuszy zawiesza się w prawach słuchacza 
w przypadku wszczęcia przeciwko nim postępowania 
dyscyplinarnego. 

2. Funkcjonariuszy można zawiesić w prawach słuchacza 
w przypadku: 
1) popełnienia czynu związanego z naruszeniem pod-

stawowych obowiązków słuchacza; 
2) naruszenia zasad współżycia społecznego w ośrod-

ku szkolenia; 
3) stwierdzenia braku postępów w nauce; 
4) naruszenia innych zasad określonych w regulaminie 

nauki. 

3. Funkcjonariuszy zawiesza komendant ośrodka szkole-
nia. Zawieszenie funkcjonariuszy stwierdza się w roz-
kazie dziennym. 

4. Informację o zawieszeniu komendant ośrodka szkole-
nia przekazuje zainteresowanym funkcjonariuszom 
oraz właściwym kierownikom jednostek organizacyj-
nych lub komórek organizacyjnych. 

5. Zawieszenie funkcjonariuszy powoduje pozbawienie 
ich prawa udziału w zajęciach wynikających z progra-
mu. W okresie zawieszenia, funkcjonariusze pozosta-
jący w ośrodku szkolenia, wykonują zadania określone 
przez komendanta tego ośrodka. 

6. Funkcjonariusze zawieszeni mogą zostać skierowani 
do jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej, 
w której pełnią służbę, o ile ich obecność w ośrodku 
szkolenia nie jest konieczna w związku z prowadzonym 
postępowaniem dyscyplinarnym. 

§ 60. 

1. Odwołanie funkcjonariuszy ze szkolenia następuje 
w przypadku: 
1) pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze służby; 
2) zwolnienia ze służby; 
3) zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służ-

bowych; 
4) wystąpienia przerw w szkoleniu obejmujących 

łącznie ponad 1/3 czasu trwania szkolenia.

2. Odwołanie funkcjonariuszy ze szkolenia może nastąpić 
w przypadku: 
1) wystąpienia przerw w szkoleniu nie przekraczają-

cych łącznie 1/3 czasu trwania szkolenia; 
2) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary 

dyscyplinarnej surowszej niż nagana z ostrzeże-
niem. 

3. Funkcjonariuszy odwołują ze szkolenia przełożeni, 
którzy skierowali ich do udziału w danym szkoleniu. 

4. Odwołanie funkcjonariuszy ze szkolenia: 
1) następuje, w przypadkach, o których mowa w ust. 1: 

a)  pkt 1-3 – z urzędu, 
b)  pkt 4 – na wniosek komendanta ośrodka szko-

lenia prowadzącego dane szkolenie; 
2) może nastąpić, w przypadkach, o których mowa 

w ust. 2: 
a)  pkt 1 – na wniosek komendanta ośrodka szko-

lenia prowadzącego dane szkolenie, 
b)  pkt 2 – z urzędu. 

§ 61. 

Do zawieszania pracowników w prawach słuchacza 
oraz ich odwołania ze szkolenia, przepisy § 59 i 60 stosuje 
się odpowiednio. 
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Rozdział 10 

Programy szkolenia 

§ 62. 

1. Szkolenia, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-4 i ust. 3 
pkt 1, są realizowane na podstawie programów szko-
lenia. 

2. W programach szkolenia określa się, w szczególności: 
1) założenia ogólne; 
2) założenia organizacyjno-metodyczne; 
3) ramowy plan szkolenia; 
4) zakres tematyczny szkolenia;
5) zasady i formy zaliczenia poszczególnych zakresów 

tematycznych, w tym praktyk zawodowych, o ile 
przewidziane są w programie szkolenia; 

6) sugerowane metody stosowane podczas realizacji 
szkolenia. 

§ 63. 

1. Projekty programów szkoleń, o których mowa w § 7 
ust. 1 pkt 1-3, opracowują zespoły powołane przez 
Komendanta Głównego Straży Granicznej na wniosek 
dyrektora Biura Kadr. 

2. Projekty programów doskonalenia centralnego, o któ-
rym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1, opracowuje ośrodek 
szkolenia: 
1) na wniosek kierownika komórki organizacyjnej 

właściwej w zakresie tematyki szkolenia, przesłany 
za pośrednictwem dyrektora Biura Kadr; 

2) z własnej inicjatywy, po uzyskaniu akceptacji kie-
rownika komórki organizacyjnej właściwej w zakre-
sie tematyki szkolenia oraz dyrektora Biura Kadr. 

3. Projekty programów doskonalenia centralnego, o któ-
rym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1, mogą być opracowywa-
ne przy współudziale funkcjonariuszy i pracowników 
z oddziałów Straży Granicznej lub Komendy Głównej, 
a także podmiotów zewnętrznych. 

4. Projekty programów doskonalenia centralnego, doty-
czące szkoleń i kursów, o których mowa w § 47 ust. 4, 
mogą być opracowywane przez oddziały Straży Gra-
nicznej lub komórki organizacyjne. 

5. Zasady opracowywania i zatwierdzania programu 
szkolenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, regulują 
przepisy w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu 
przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do 
mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Gra-
nicznej. 

§ 64. 

1. Dyrektor Biura Kadr przedstawia Komendantowi Głów-
nemu Straży Granicznej projekty programów szkoleń, 
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-4, celem zatwierdze-
nia. 

2. Projekty programów doskonalenia centralnego, o któ-
rym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1, w tym szkoleń i kursów, 
o których mowa w § 47 ust. 4, zatwierdza kierownik 
jednostki organizacyjnej lub kierownik komórki orga-
nizacyjnej, w której projekt został opracowany, o ile 
odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

3. Programy doskonalenia centralnego, dotyczące szkoleń 

i kursów, o których mowa w § 47 ust. 4, mogą stanowić 
podstawę realizacji tych szkoleń i kursów, w jednost-
kach organizacyjnych lub komórkach organizacyjnych 
innych niż te, w których zostały opracowane i zatwier-
dzone. 

4. Programy doskonalenia centralnego przekazuje do 
innej jednostki organizacyjnej lub komórki organiza-
cyjnej kierownik jednostki organizacyjnej lub komórki 
organizacyjnej, który zatwierdził te programy, na wnio-
sek kierownika jednostki organizacyjnej lub komórki 
organizacyjnej, w której planuje się realizację danego 
szkolenia lub kursu. 

§ 65. 

1. Aktualizacji programów szkolenia dokonuje się w for-
mie aneksów. 

2. Aneksy, o których mowa w ust. 1, wprowadza się do 
programów szkolenia w celu podniesienia efektywno-
ści procesu szkolenia, a w szczególności w związku ze 
zmianami stanu prawnego, zmianami organizacyjnymi, 
wprowadzeniem nowych środków technicznych albo 
pojawieniem się nowych zadań. 

3. Aneksy do programów szkolenia, o których mowa 
w ust. 1, wprowadza się z zachowaniem trybu właści-
wego do opracowywania i zatwierdzania projektów 
tych programów. 

Rozdział 11 

Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia 

§ 66. 

1. Funkcjonariusze, którzy ukończyli szkolenia, o których 
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3, otrzymują świadectwa. 

2. Funkcjonariusze, którzy ukończyli szkolenia, o których 
mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, otrzymują dyplomy. 

3. Funkcjonariusze i pracownicy, którzy ukończyli dosko-
nalenie centralne, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1, 
otrzymują zaświadczenia. 

4. Funkcjonariuszom i pracownikom, którzy ukończyli 
doskonalenie lokalne, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2, 
mogą zostać wydane zaświadczenia. 

5. Osoby spoza Straży Granicznej, które ukończyły do-
skonalenie, o którym mowa w § 7 ust. 3: 
1) pkt 1, otrzymują zaświadczenia; 
2) pkt 2, mogą otrzymać zaświadczenia. 

6. Rodzaje oraz wzory świadectw, dyplomów i zaświad-
czeń oraz tryb wydawania ich duplikatów ustala dyrek-
tor Biura Kadr, o ile rodzaj lub wzór wydawanego do-
kumentu nie został określony w przepisach odrębnych. 

Rozdział 12 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 67. 

1. Szkolenia funkcjonariuszy i pracowników rozpoczęte 
i nie zakończone do dnia wejścia w życie niniejszego 
zarządzenia prowadzi się na podstawie przepisów 
dotychczasowych. 

2. Szkolenia, o których mowa w ust. 1, są realizowane na 
podstawie programów szkolenia obowiązujących 
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w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

3. Funkcjonariuszom i pracownikom, którzy ukończą 
szkolenia, o których mowa w ust. 1, wydawane są 
odpowiednio zaświadczenia, świadectwa lub dyplomy 
zgodnie ze wzorami tych dokumentów obowiązujący-
mi w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

§ 68. 

Funkcjonariuszy skierowanych na podstawie dotych-
czasowych przepisów na szkolenie podstawowe, którzy 
zostali z niego odwołani z powodu choroby lub innych 
przyczyn określonych w przepisach w sprawie zakresu 
obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania 
zwolnień od zajęć służbowych, kieruje się na szkolenie 
podstawowe, realizowane w trybie stacjonarnym według 
programu dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej, 
o którym mowa w § 74. 

§ 69. 

Funkcjonariuszy skierowanych na podstawie do-
tychczasowych przepisów na szkolenie w zakresie szkoły 
podoficerskiej, którzy nie rozpoczęli albo zostali odwołani 
ze szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej z powodu 
choroby lub innych przyczyn określonych w przepisach 
w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu 
i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych, kieruje 
się na szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej według 
programu szkolenia dla funkcjonariuszy w służbie przygo-
towawczej, o którym mowa w § 74. 

§ 70. 

Funkcjonariuszy skierowanych na podstawie do-
tychczasowych przepisów na szkolenie w zakresie szkoły 
chorążych, którzy nie rozpoczęli albo zostali odwołani ze 
szkolenia w zakresie szkoły chorążych z powodu choroby 
lub innych przyczyn określonych w przepisach w spra-
wie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu 
udzielania zwolnień od zajęć służbowych, kieruje się na 
szkolenie w zakresie szkoły chorążych według programu 
szkolenia dla funkcjonariuszy w służbie stałej, o którym 
mowa w § 77 pkt 3.

§ 71. 

Funkcjonariuszy, którzy na podstawie przepisów 
dotychczasowych: 

1) nie rozpoczęli przeszkolenia specjalistycznego wyma-
ganego do mianowania na pierwszy stopień oficerski 
mimo uzyskania zgody Komendanta Głównego Straży 
Granicznej na udział w przeszkoleniu bezpośrednio po 
ukończeniu przez nich szkolenia podstawowego; albo 

2) rozpoczęli przeszkolenie specjalistyczne wymagane do 
mianowania na pierwszy stopień oficerski, a następnie 
zostali odwołani z przeszkolenia z powodu choroby lub 
innych przyczyn określonych w przepisach w sprawie 
zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu 
udzielania zwolnień od zajęć służbowych. 
 – kieruje się na przeszkolenie z pominięciem postę-

powania kwalifikacyjnego, jeżeli ponownie uzyska-
ją stanowisko kierownika komórki właściwej w spra-
wach wewnętrznych oraz pozytywną ocenę końco-

wą testu lub badań, w przypadku ich zarządzenia 
przez Komendanta Głównego Straży Granicznej na 
podstawie art. 39b ust. 3 ustawy. 

§ 72. 

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami 
służby, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r., funk-
cjonariusze w służbie stałej posiadający pozytywną 
opinię służbową, nie karani dyscyplinarnie, zajmujący 
stanowiska etatowe oficerów albo przewidziani do 
mianowania na takie stanowiska w ciągu roku od 
ukończenia przeszkolenia, oraz legitymujący się wy-
kształceniem wyższym z tytułem magistra i co najmniej 
8-letnią służbą w Straży Granicznej albo wykształce-
niem wyższym z tytułem licencjata i co najmniej 10-let-
nią służbą w Straży Granicznej, mogą zostać skierowa-
ni do ośrodka szkolenia celem odbycia przeszkolenia, 
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Przy ustaleniu czy funkcjonariusz legitymuje się czasem 
służby w Straży Granicznej warunkującym możliwość 
skierowania na szkolenie z pominięciem postępowania 
kwalifikacyjnego uwzględnia się również okresy służby 
w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojsko-
wego, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Celnej, Państwo-
wej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym i w Siłach Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant 
Główny Straży Granicznej może, przy ustalaniu czy 
funkcjonariusz legitymuje się czasem służby w Straży 
Granicznej warunkującym możliwość skierowania na 
szkolenie z pominięciem postępowania kwalifikacyj-
nego, uwzględnić okresy pracy wymienione w wyda-
nych na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy przepisach 
w zakresie dotyczącym wykazu kwalifikacji i umiejęt-
ności zawodowych, których posiadanie umożliwia 
zwolnienie kandydata z drugiego etapu postępowania. 

4. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, następuje za 
zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej udzie-
loną z urzędu albo na pisemny wniosek kierownika 
jednostki organizacyjnej lub kierownika komórki orga-
nizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę. Wnio-
sek składa się za pośrednictwem dyrektora Biura Kadr. 

5. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, następuje w ra-
mach limitu miejsc określonego na przeszkolenie. 

6. Przeszkolenie funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, 
może także odbywać się w terminach określonych przez 
Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

§ 73. 

Szkolenie podstawowe dla funkcjonariuszy, o któ-
rych mowa w § 11, rozpoczęte do dnia 1 października 
2010 r. jest realizowane na podstawie Programu szkolenia 
podstawowego dla funkcjonariuszy posiadających zawo-
dowe wykształcenie wojskowe, policyjne, pożarnicze lub 
o podobnym charakterze oraz kwalifikacje i umiejętności 
zawodowe szczególnie przydatne do służby na stanowisku 
służbowym w specjalności ochrona granicy państwowej 
obowiązującego w dniu wejścia w życie niniejszego za-
rządzenia. 
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§ 74. 

Program szkolenia podstawowego funkcjonariuszy 
Straży Granicznej oraz Program szkolenia w zakresie szkoły 
podoficerskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie 
przygotowawczej, opracowane i zatwierdzone na podsta-
wie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność. 

§ 75. 

Programy szkoleń specjalistycznych i kursów do-
skonalących opracowane i zatwierdzone na podstawie 
przepisów dotychczasowych, zachowują ważność. 

§ 76. 

1. Do przeszkoleń, które rozpoczną się w terminie do dnia 
31 grudnia 2010 r., stosuje się Program przeszkolenia 
specjalistycznego wymaganego do mianowania na 
pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w specjal-
ności ochrona granicy państowej tryb zaoczny obowią-
zujący w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

2. Przeszkolenie funkcjonariuszy, o których mowa w § 72 
ust. 1, może być realizowane na podstawie Programu 
przeszkolenia specjalistycznego wymaganego do mia-
nowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicz-
nej w specjalności ochrona granicy państwowej tryb 
zaoczny, także po upływie terminu, o którym mowa 
w ust. 1.

§ 77. 

Projekty programów szkolenia: 

1) podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej 
posiadających zawodowe wykształcenie wojskowe, 
policyjne, pożarnicze lub o podobnym charakterze oraz 
kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie 
przydatne do służby na przewidywanym stanowisku 
służbowym; 

2) w zakresie szkoły podoficerskiej funkcjonariuszy Stra-
ży Granicznej w służbie stałej; 

3) w zakresie szkoły chorążych funkcjonariuszy Straży 
Granicznej w służbie stałej; 

4) w zakresie szkoły chorążych funkcjonariuszy Straży 
Granicznej przewodników psów służbowych 
 – opracowane przez zespół powołany decyzją Komen-

danta Głównego Straży Granicznej, nie zatwierdzo-
ne przed dniem wejścia w życie niniejszego zarzą-
dzenia, dyrektora Biura Kadr przedstawi Komendan-
towi Głównemu Straży Granicznej do zatwierdzenia, 
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejsze-
go zarządzenia. 

§ 78. 

1. Doskonalenie zawodowe, o którym mowa w § 7 ust. 1 
pkt 7 zarządzenia nr 65 Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu 
oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy 
i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG nr 12, 
poz. 76, z 2006 r. Nr 2 poz. 9, z 2007 r. Nr 5 poz. 44 oraz 
z 2008 r. Nr 1, poz. 4) zmienionego zarządzeniem Nr 3 
z dnia 5 stycznia 2010 r., prowadzi się na podstawie 
przepisów dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2010 r. 

2. Doskonalenie lokalne, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 
niniejszego zarządzenia, realizuje się od dnia 1 stycznia 
2011 r. 

§ 79. 

Do czasu ustalenia przez dyrektora Biura Kadr 
nowych rodzajów oraz wzorów świadectw, dyplomów 
i zaświadczeń ukończenia szkoleń, o których mowa w § 7 
ust. 1 pkt 1-4, oraz doskonalenia zawodowego, o którym 
mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 i 2, stosuje sie rodzaje i wzory 
świadectw, dyplomów i zaświadczeń ustalonych na pod-
stawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż 
przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego 
zarządzenia. 

§ 80. 

Opracowanie, o którym mowa w § 36 ust. 2, Komen-
dant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej 
w Koszalinie przekaże kierownikom jednostek organiza-
cyjnych i komórek organizacyjnych, w terminie 30 dni od 
dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

§ 81. 

Traci moc zarządzenie nr 65 Komendanta Głównego 
Straży Granicznej z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie za-
kresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy 
i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12, 
poz. 76, z 2006 r. Nr 2 poz. 9, z 2007 r. Nr 5 poz. 44 oraz 
z 2008 r. Nr 1, poz. 4) zmienione zarządzeniem Nr 3 z dnia 
5 stycznia 2010 r. 

§ 82. 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od 
dnia podpisania. 


