
Warszawa, dnia  14 lutego 2018 r.

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
DEPARTAMENT PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

 RCL.DPA.555.244/2017 
Dot.: DP-WLM-0231-36/2016/MJ

           DP-WLM-0231-131/2017/MJ

Pan

Marcin Wereszczyński

Dyrektor

Departamentu Prawnego

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2018 r. dotyczące projektu rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania 

postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby 

w Straży Granicznej, Rządowe Centrum Legislacji informuje, że pozostaje aktualna uwaga nr 2 

zawarta w piśmie z dnia 11 stycznia 2018 r., odnosząca się do gromadzenia przez Straż Graniczną 

danych osoby składającej kwestionariusz, dotyczących przynależności do organizacji politycznych, 

nałogów, postępowań sądowych i administracyjnych oraz kar dyscyplinarnych w okresie służby 

wojskowej. 

Wobec powyższego w tym zakresie projekt należy uznać za nieuzgodniony z Rządowym 

Centrum Legislacji.

Jednocześnie proponuje się:

1) w § 1 w pkt 1 projektu, w części wspólnej zmienianego przepisu, po wyrazach „w art. 31 

ust. 1c ustawy” myślnik zastąpić przecinkiem;

2) w § 1 w pkt 2 w lit. a projektu, w zmienianym przepisie wykreślić wyraz „istniejących”, zaś 

wyrazy „potrzeb i możliwości w zakresie przyjęć do służby” przenieść tak, aby następowały 

po wyrazach „są uzależnione od”;
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3) w załączniku nr 1 do projektowanego rozporządzenia:

a) uzupełnić część wstępną o oznaczenie „WZÓR”,

b) w cz. I w pkt 19 ppkt 6 dookreślić pojęcie niewystępujące w systemie prawnym 

„jednostki Ministerstwa Obrony Narodowej”;

4) uzasadnienie projektu uzupełnić o wskazanie przyczyn uzasadniających wejście w życie 

projektowanego aktu normatywnego w terminie krótszym niż określony w art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych.

Jednocześnie z uwagi na pilność sprawy podnoszoną przez Wnioskodawcę,  a także mając na 

względzie to, że za treść przedmiotowego rozporządzenia odpowiedzialność ponosi organ wydający 

akt, czyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Legislacji odstępuje 

od skierowania tego projektu na posiedzenie komisji prawniczej.

Z poważaniem,
Stanisław Małecki 

Dyrektor 
Departamentu Prawa Administracyjnego 

w Rządowym Centrum Legislacji 

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/ 

Sprawę prowadzi: Jerzy Dąbrowski
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