
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 1711

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej

na określonym stanowisku służbowym

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie warunków 
w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży 
Granicznej na określonym stanowisku służbowym (Dz. U. Nr 194, poz. 1499) w załączniku, po tabeli nr 2 dodaje się tabelę 
nr 2a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, 
poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 829, 1351 i 1650.
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Lp. 
 

Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie*) 
 

Wymagane 
kwalifikacje 
zawodowe 

 

Staż  służby 

1 2 3 4 5 

1 Komendant ośrodka SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, 
kadry kierowniczej 10 lat 

2 Zastępca komendanta ośrodka 
SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, 

kadry kierowniczej 9 lat 

3 Główny księgowy określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie 6 lat 

4 Naczelnik wydziału wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, 
kadry kierowniczej 7 lat 

5 
Naczelnik wydziału - 

kierownik strzeżonego 
ośrodka dla cudzoziemców 

wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, 
kadry kierowniczej 7 lat 

6 Radca prawny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 

7 Zastępca naczelnika wydziału wyższe pierwszego stopnia 
 

podstawowe, oficerskie, 
kadry kierowniczej 

 
5 lat 

8 Kierownik samodzielnej 
sekcji 

wyższe pierwszego stopnia 
 

podstawowe, oficerskie, 
kadry kierowniczej 5 lat 

9 Kierownik służby zdrowia określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, 
kadry kierowniczej 5 lat 

10 Dowódca pododdziału 
odwodowego 

wyższe pierwszego stopnia 
 

podstawowe, oficerskie, 
kadry kierowniczej 4 lata 

11 Kierownik sekcji wyższe pierwszego stopnia 
 

podstawowe, oficerskie, 
kadry kierowniczej 4 lata 

12 Audytor wewnętrzny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 

13 Zastępca kierownika służby 
zdrowia określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, 

kadry kierowniczej 3 lata 

14 Kierownik zespołu 
 

wyższe pierwszego stopnia 
 

podstawowe, oficerskie 4 lata 

podstawowe, chorążych 5 lat 

15 Starszy specjalista 
 

wyższe pierwszego stopnia 
 

podstawowe, oficerskie 4  lata 

podstawowe, chorążych 5 lat 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 30 grudnia 2013 r. (poz. 1711)

Tabela nr 2a
Ośrodek Straży Granicznej
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1 2 3 4 5 

16 Zastępca dowódcy 
pododdziału odwodowego 

wyższe pierwszego stopnia 
 
 

podstawowe, oficerskie 4 lata 

podstawowe, chorążych 5 lat 

17 Specjalista średnie podstawowe, chorążych 4 lata 

18 Dowódca plutonu 
odwodowego 

 
średnie 

 

 
podstawowe, chorążych 

 
4 lata 

19 Starszy asystent średnie podstawowe, chorążych 4 lata 

20 
 

Dowódca plutonu 
 

 
średnie 

 

podstawowe, chorążych 3 lata 

podstawowe, podoficerskie 5 lat 

21 Starszy kontroler średnie 

podstawowe, chorążych 3 lata 

podstawowe, podoficerskie 4 lata 

22 Asystent 
 

średnie 
 

podstawowe, podoficerskie 3 lata 

23 
 

Młodszy asystent 
 

 
średnie 

 
podstawowe, podoficerskie - 

24 Kontroler średnie podstawowe, podoficerskie - 

25 Kursant 
 

średnie 
 

 
- 

 
- 

 
             

            
      

             
             

           
 

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. 
Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich 
lub studiów drugiego stopnia.

 W zakresie wykształcenia obowiązują dodatkowe wymogi według odrębnych przepisów, zależne od specyfiki stanowiska służbowe-
go. W szczególności wymagane jest dodatkowo wykształcenie specjalistyczne – dla pilotów, marynarzy, lekarzy, psychologów, 
techników kryminalistyki i funkcjonariuszy pełniących służbę w Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej.




