
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r. 

Poz. 335 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1) 

z dnia 17 lutego 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej 

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 

1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 244) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowa-

dzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Gra-

nicznej (Dz. U. poz. 175, 564 i 1319, z 2008 r. poz. 937, z 2011 r. poz. 208 oraz z 2014 r. poz. 51) wprowadza się następu-

jące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w wykazie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, których posiadanie umożli-

wia zwolnienie kandydata z drugiego etapu postępowania w pkt 6: 

a) ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pracy w Inspekcji Celnej, służbie w Służbie Celnej lub Służbie Celno-Skarbowej, lub”, 

b) w ppkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje się wyraz „lub” i dodaje się ppkt 7 w brzmieniu: 

„7) pracy w urzędach skarbowych, urzędach celno-skarbowych lub izbie administracji skarbowej na stanowi-

skach służbowych, na których są realizowane zadania związane z wykonywaniem lub sprawowaniem nad-

zoru nad wykonywaniem kontroli celno-skarbowej, prowadzeniem dochodzeń w sprawach o przestępstwa 

skarbowe i wykroczenia skarbowe lub wykonywaniem funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach 

o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.”; 

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Straży Granicznej 

dotyczącej danych osobowych w 22 wierszu w drugiej kolumnie, po wyrazach „Służbie Celnej” dodaje się przecinek 

oraz wyrazy „Służbie Celno-Skarbowej”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak 

 

                                                           
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 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088). 
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