
       

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 lutego 2020 r. 

Poz. 314 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej 

Na podstawie art. 39c ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu spraw-

ności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1572) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Testy przeprowadzają komisje powoływane w: 

1) Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej „Komendą Główną”, dla funkcjonariuszy pełniących 

służbę w Komendzie Głównej; 

2) oddziałach, ośrodkach szkolenia i ośrodkach Straży Granicznej, zwanych dalej „jednostkami”, dla funkcjo-

nariuszy pełniących w nich służbę.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Komisja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza test również dla: 

1) funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach, jeżeli wykonują oni zadania w Komendzie Głównej; 

2) funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwanego dalej „BSWSG”, pełniących 

służbę w mieście stołecznym Warszawie.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem komisji powołanej w Nadwiślańskim Oddziale 

Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, przeprowadzają testy również dla 

funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej, BSWSG lub w jednostkach, jeżeli pozostają oni na 

zaopatrzeniu jednostki, w której test jest prowadzony lub wykonują w niej zadania.”, 

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Terminy i miejsca przeprowadzania testu ustalają przewodniczący komisji, o czym zawiadamiają 

odpowiednio kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej, Komendanta BSWSG, kierowników 

komórek organizacyjnych jednostek, a także komendantów placówek i dywizjonów Straży Granicznej.”, 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 
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e) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej, Komendant BSWSG, kierownicy komórek 

organizacyjnych jednostek, a także komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej zawiadamiają podleg- 

łych im funkcjonariuszy o terminie i miejscu przeprowadzania testu.”; 

2) w § 8: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodziciel-

skim lub urlopie wychowawczym;”, 

b) w ust. 2: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do: 

a) Komendanta BSWSG, 

b) kierowników jednostek, 

c) kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej, 

d) funkcjonariuszy pozostających w jego dyspozycji;”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) Komendant BSWSG w stosunku do: 

a) funkcjonariuszy pełniących służbę w BSWSG, 

b) funkcjonariuszy pozostających w jego dyspozycji;”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski 




