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DECYZJA NR 2

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 7 stycznia 2009 r.

w sprawie wyznaczenia terminu i limitu przyjêæ do s³u¿by w Stra¿y Granicznej
oraz terminu rozpoczêcia szkolenia podstawowego w oœrodku szkolenia Stra¿y Granicznej

W zwi¹zku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 paŸdziernika
1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997,
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 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521,
Nr 195, poz. 1199 i Nr 216, poz. 1367) ustala siê, co nastêpuje:

§ 1.

Ustalam termin przyjêæ kandydatów do s³u¿by w Stra¿y
Granicznej na dzieñ 5 lutego 2009 r.

§ 2.

1. Funkcjonariusze przyjêci do s³u¿by w terminie, o którym
mowa w § 1, w dniu 15 grudnia 2008 r. oraz w terminach
indywidualnych za zgod¹  Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej, posiadaj¹cy zawodowe wykszta³cenie wojsko-
we, policyjne, po¿arnicze lub o podobnym charakterze roz-
poczn¹ szkolenie podstawowe w dniu 16 lutego 2009 r.
w Centrum Szkolenia Stra¿y Granicznej.

2. Funkcjonariusze przyjêci do s³u¿by w terminie, o którym
mowa w § 1, w dniu 15 grudnia 2008 r. oraz terminach in-
dywidualnych  za zgod¹ Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej, nie posiadaj¹cy wykszta³cenia  zawodowego,

o którym mowa w ust. 1, rozpoczn¹ szkolenie podstawo-
we w dniu 16 lutego 2009 r. w Centrum Szkolenia Stra¿y
Granicznej.

§ 3.

1. Ustalam limit przyjêæ do s³u¿by w Stra¿y Granicznej w ter-
minie, o którym mowa w § 1 do 60 osób.

2. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej dokona rozdzia³u limitu, o którym mowa
w ust. 1, z podzia³em na poszczególne jednostki organiza-
cyjne Stra¿y Granicznej.

§ 4.

Funkcjonariusze skierowani na szkolenie podstawowe
w terminie, o którym mowa w § 2, stawi¹ siê do Centrum
Szkolenia Stra¿y Granicznej w przeddzieñ rozpoczêcia szko-
lenia do godz. 24°°.

§ 5.

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek  ELAS


