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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 13 wrzeÊnia 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 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
———————
1)

Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218) zarzàdza si´, co nast´puje:

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 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).
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§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych 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 i Nr 80, poz. 564) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w § 9:
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3) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Warunkiem wystawienia pozytywnej oceny
z testu sprawnoÊci fizycznej jest uzyskanie
przez kandydata ∏àcznej sumy ocen z wszystkich çwiczeƒ sk∏adajàcych si´ na ten test nie
ni˝szej ni˝ 15. Przepis § 16 ust. 7 stosuje si´ odpowiednio.”;
4) w § 21:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3,
dokonuje komórka kadrowa.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Testy psychologiczne, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, przeprowadza si´ w publicznym zak∏adzie opieki zdrowotnej, wchodzàcym w sk∏ad jednostki organizacyjnej
Stra˝y Granicznej, w∏aÊciwym dla jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej, w której kandydat z∏o˝y∏ pisemne podanie
o przyj´cie do s∏u˝by.
2b. 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 kierownika innej jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej.”;
2) po § 9 dodaje si´ § 9a w brzmieniu:
„§ 9a. 1. Kandydata dopuszczonego do drugiego
etapu post´powania komórka kadrowa
zapoznaje z zasadami przeprowadzania
i oceny testu sprawnoÊci fizycznej, o którym mowa w § 11 pkt 2, oraz przeprowadza próbny test sprawnoÊci fizycznej.
2. Próbny test sprawnoÊci fizycznej przeprowadza si´ co najmniej 7 dni przed terminem rozpocz´cia drugiego etapu post´powania.
3. Warunkiem przystàpienia do próbnego
testu sprawnoÊci fizycznej jest uzyskanie
przez kandydata pozytywnej opinii lekarskiej o dopuszczeniu do udzia∏u w teÊcie
próbnym w danym dniu.
4. Udzia∏ w próbnym teÊcie sprawnoÊci fizycznej nie jest obowiàzkowy.”;

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach post´powania, na pisemnà proÊb´ kandydata, który
w drugim etapie post´powania uzyska∏
mniej ni˝ 12 punktów, mo˝e w ramach tego
samego post´powania ponownie dopuÊciç
tego kandydata do drugiego etapu post´powania, o ile znajduje to uzasadnienie w potrzebach s∏u˝by. ProÊb´ o ponowne dopuszczenie do drugiego etapu post´powania kandydat mo˝e z∏o˝yç w terminie 7 dni od dnia
podania do wiadomoÊci wyników uzyskanych w tym etapie, a w przypadku wniesienia
przez niego zastrze˝enia, o którym mowa
w § 20 ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o sposobie rozpatrzenia tego zastrze˝enia.”;
5) za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.
§ 2. Zachowujà moc wyniki z testów psychologicznych, które przeprowadzone zosta∏y przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, na podstawie
przepisów dotychczasowych.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 1 pkt 1, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie miesiàca od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 13 wrzeÊnia 2006 r. (poz. 1319)

TABELE PUNKTACJI TESTÓW Z WIEDZY OGÓLNEJ I ZNAJOMOÂCI J¢ZYKA OBCEGO W DRUGIM ETAPIE
POST¢POWANIA KWALIFIKACYJNEGO
I. Tabela punktacji testu z wiedzy ogólnej

Liczba poprawnych odpowiedzi

Liczba punktów

0—15

0

16—19

1

20—21

2

22—25

3

26—29

4

30—33

5

34—35

6

II. Tabela punktacji testu ze znajomoÊci j´zyka obcego
Liczba poprawnych odpowiedzi

Liczba punktów

0—14

0

15—20

1

21—30

2

31—38

3

39—47

4

48—54

5

55—60

6

