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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegajàcych si´ o przyj´cie do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie
przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegajàcych si´ o przyj´-
cie do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 23,
poz. 175) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3
i 4, dokonuje komórka kadrowa. Prze∏o˝ony
w∏aÊciwy w sprawach post´powania mo˝e
zwróciç si´ o przeprowadzenie czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, do kierow-
nika innej jednostki organizacyjnej Stra˝y Gra-
nicznej.”;

2) w § 26 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do post´powaƒ, o których mowa w ust. 1,
w zakresie oceny kwalifikacji zawodowych
szczególnie przydatnych do s∏u˝by na przewi-
dywanym stanowisku s∏u˝bowym, stosuje si´

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

kryteria okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniej-
szego rozporzàdzenia.”;

3) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia pkt 1 i 2 otrzy-
mujà brzmienie:

„1. Posiadanie kwalifikacji pilota uprawniajàcych
do pilotowania statków powietrznych b´dàcych
w wyposa˝eniu albo planowanych do wprowa-
dzenia w wyposa˝eniu Stra˝y Granicznej.

2. Posiadanie co najmniej 5-letniego doÊwiadcze-
nia zawodowego: mechanika lotniczego obs∏u-

gi, mechanika pok∏adowego lub mechanika
poÊwiadczenia obs∏ugi statku powietrznego,
uprawniajàcego do obs∏ugi statków powietrz-
nych b´dàcych w wyposa˝eniu albo planowa-
nych do wprowadzenia w wyposa˝eniu Stra˝y
Granicznej.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn
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