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Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 paź-
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyję-
cie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 23, poz. 175, 
Nr 80, poz. 564 i Nr 178, poz. 1319 oraz z 2008 r. Nr 147, 
poz. 937) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Przeprowadzenie w stosunku do kandydata 
odpowiedniego postępowania sprawdzające-
go określonego w przepisach ustawy z dnia 
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejaw-
nych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), zwanej dalej 
„ustawą o ochronie informacji niejawnych”, 
następuje równocześnie z innymi czynnościa-

mi postępowania i rozpoczyna się po uzyska-
niu przez kandydata oceny pozytywnej ze 
wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, o której 
mowa w § 9 ust. 1 pkt 2.”;

2) w § 6: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2.  Przełożony właściwy w sprawach postępo-
wania odstępuje od dalszego prowadzenia 
postępowania, jeżeli kandydat złożył ustne 
lub pisemne oświadczenie o rezygnacji 
z ubiegania się o przyjęcie do służby w Stra-
ży Granicznej. 

 3.  Ustne oświadczenie, o którym mowa 
w ust. 2, dokumentuje się w notatce służbo-
wej.”;

3) w § 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalają-
cej w szczególności na ocenę umiejętności 
autoprezentacji, poprawności w formułowaniu 
myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, 
poziomu elokwencji, a także poznania zaintere-
sowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawo-
dowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicz-
nej oraz motywacji do podjęcia służby;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 lutego 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku 
do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, 
Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578.
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