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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 maja 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu prowadzenia post´powania kwalifikacyjnego
w stosunku do osób 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 2002 r.
Nr 171, poz. 1399 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego trybu prowadzenia post´powania kwa-
lifikacyjnego w stosunku do osób ubiegajàcych si´
o przyj´cie do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 73,
poz. 673 i Nr 120, poz. 1030) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Etap drugi post´powania koƒczy si´ sporzà-
dzeniem listy wyników uzyskanych przez
kandydatów w post´powaniu kwalifikacyj-
nym, w kolejnoÊci uzyskanych ogólnych

ocen punktowych od oceny najwy˝szej do
najni˝szej. List´ wyników podaje si´ kandy-
datom do wiadomoÊci.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Warunkiem uznania kandydata za spe∏nia-
jàcego wymogi przyj´cia do s∏u˝by w Stra-
˝y Granicznej jest osiàgni´cie przez niego
minimum 15 punktów w post´powaniu
kwalifikacyjnym.”;

2) w § 6 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Przed rozpocz´ciem testów, o których mowa
w ust. 1, kandydatom sà nadawane numery ko-
dowe. Numerem kodowym oznacza si´ kart´
sprawnoÊci fizycznej kandydatów oraz arkusze
odpowiedzi wype∏niane przez kandydatów
podczas testu z posiadanej wiedzy ogólnej i te-
stu ze znajomoÊci j´zyków obcych.

4. Rozkodowanie kart sprawnoÊci fizycznej i arku-
szy odpowiedzi nast´puje po sprawdzeniu ar-
kuszy odpowiedzi. Rozkodowania dokonujà
cz∏onkowie komisji, o której mowa w ust. 2, któ-
rzy nie uczestniczyli w przeprowadzaniu testu
sprawnoÊci fizycznej i sprawdzaniu arkuszy od-
powiedzi.”;

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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3) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia cz´Êç III otrzymuje brzmienie:

„III. KARTA SPRAWNOÂCI FIZYCZNEJ KANDYDATA DO S¸U˚BY W STRA˚Y GRANICZNEJ I i II ETAP
POST¢POWANIA KWALIFIKACYJNEGO

1. Imi´ i nazwisko lub numer kodowy*: ...........................................................................................................

2. Grupa wiekowa: .............................................................................................................................................

3. Data przeprowadzenia testu: .......................................................................................................................

Lp. Wynik Ocena** Suma
ocen

Liczba
punktów

Podpis
instruktora

1

2

3

4

5

6

Opinia lekarska: .........................................................................................................................................................
* Imi´ i nazwisko wpisuje si´ podczas I etapu post´powania, numer kodowy wpisuje si´ podczas II etapu.

** W przypadku uzyskania wyniku ni˝szego od normy na ocen´ dst., nale˝y wpisaç 0.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: K. Janik


