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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 11 marca 2019 r.
Poz. 464

RO ZP O RZĄDZENIE
M INISTRA SP RAW WEWNĘTRZNYCH I ADM INISTRACJ I 1)
z dnia 21 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa
Na podstawie art. 69 ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa
(Dz. U. poz. 610) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w załączniku nr 6 tabela trzecia „Opis wykonania próby sprawnościowej – tor sprawności fizycznej 2-M i 2-K”
otrzymuje brzmienie:

Start
Stanowisko 1
Stanowisko 2
Stanowisko 3
Stanowisko 4
Stanowisko 5
Stanowisko 6
Stanowisko 7

Stanowisko 8

Meta

1)

2)

Na sygnał osoby egzaminującej następuje uruchomienie pomiaru czasu.
Dwie chorągiewki są oddalone od siebie na odległość 6 m. Należy obiec chorągiewki 3 razy.
Kozioł gimnastyczny o wysokości 1 m dla mężczyzn i 90 cm dla kobiet. Należy wykonać skok nad
kozłem gimnastycznym rozkroczny. Podczas skoku obie ręce dotykają kozła.
Materac gimnastyczny, na którym należy wykonać przewrót w przód.
Dwie piłki lekarskie o wadze 4 kg dla mężczyzn i 3 kg dla kobiet są oddalone od siebie na odległość
6 m. Należy przenieść każdą piłkę ze wskazanych miejsc 3 razy.
Sztangielki o ciężarze 11 kg dla mężczyzn i 6 kg dla kobiet. Stojąc, należy unieść nad siebie, prostując ramiona, i opuścić. Należy wykonać: 16 razy – mężczyźni, 12 razy – kobiety.
Należy wykonać: 15 skłonów – mężczyźni, 10 skłonów – kobiety. Szczegółowy opis wykonania
ćwiczenia opisano powyżej w próbie „skłony tułowia w czasie 1 minuty”.
Skrzynia gimnastyczna jest ustawiona wszerz z odskocznią. Należy wykonać dowolny skok przez
skrzynię o wysokości min. 120 cm. Podczas skoku obie ręce mają dotknąć skrzyni przed lądowaniem
na materacu.
Należy pokonać 6 płotków gimnastycznych o wysokości 0,7 m i 1 m naprzemiennie górą i dołem
w sposób wskazany przez instruktora. Kandydat do służby w Służbie Ochrony Państwa, który
w czasie pokonywania płotków przesunie płotek lub go przewróci, jest zobowiązany do ustawienia
płotka w pozycji początkowej.
Po wykonaniu ćwiczenia na stanowisku 8 kandydat do służby w Służbie Ochrony Państwa obiega
chorągiewkę z prawej strony i kieruje się do mety, gdzie następuje zatrzymanie pomiaru czasu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 730, 1544, 1562, 1669, 2245 i 2399 oraz z 2019 r.
poz. 125.
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w załączniku nr 7 w ust. 2 w tabeli po lp. 5 dodaje się lp. 6 w brzmieniu:
Ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której były nauczane
przedmioty dotyczące funkcjonowania służb mundurowych, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów
nauczania

1

§ 2. Do postępowań kwalifikacyjnych, w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie
Ochrony Państwa, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się
przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

